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ДВАДЕСЕТГОДИНАЧАСОПИСА
СРПСКАПОЛИТИЧКАМИСАО

Времеизанас–времепреднама
Замисао о покретању часописа у истраживачком и издавачком

окриљуИнститутазаполитичкестудијекристалисаласеудугомпери
оду.Институтјеиздаваоповременепубликације,специфичнупериодику
иодоснивања усмераваоистраживачкепројекте, студије случајеваи
монографијенаодређенеполитичкеиполитиколошкетеме.Токомвре
менадонетајеодлукаопокретањутрајнијепериодичнепубликацијеу
формичасописа.ТакојерођенаиоствареназамисаоочасописуСрпска
политичкамисао.

Напочеткусупостојалеодређененедоумицеоконазивачасописа
којесубрзоотклоњене.Поинерцијипредрасударанијихвременабилоје
имишљењадајеупутнијечасописнасловитисамокао„Политичками
сао“.УпркостомеоснивачичасописаопределилисусезаназивСрпска
политичкамисао,штоједугорочноодредилооријентацијучасописа.

Отоменаштаћеикачемубитиусмеренредакцијскирадика
кобисадржинскииформалнотребалодаизгледачасописувременима
којасунаилазиланајвишесведочиУводникпрвогброја.Свеоноштоје
жељеноизамишљанопредвадесетгодина,насамомпочеткуживота
часописаСрпскаполитичкамисао,мождајенајбољепредочитинаво
ђењемнекиходмаркантнихделоваУводника:

„Данашњемчовекусечинидајепосебнонемоћанудоменуполи
тике,којаје,наконнововековногразлазасаетиком,истаклаамбицијуда
загосподаритоталитетомбивства.Међутим,империјалностполитич
когнијеудовољнојмерибилапраћенаодговарајућомтеоријскомсамо
рефлексијом,којајеоставшиураскоракусастварношћу,свевишезапа
далаугносеолошкићорсокак.(...)Имајућиувидутаквостањествари,
ИнститутзаполитичкестудијеизБеоградаодлучиоједапокренечасо
писзаполитичкутеоријунебилимакар„начео“огроман,анеистражен
појмовни простор политичког. С обзиром на властити предмет, који
досаданијепрецизнодефинисанусрпскојстручнојпериодици,часопис
Српскаполитичкамисао,којисеовомприликомпрвипутпредставља
јавности, подефиницијиморабитиинтердисциплинаран: дискурзивна
ширинаполитичкетеоријеподразумевазнањаизобластинесамоуско
појмљене политичке науке већ и философије, социологије, психологије,
економијеитд.Утомсучељавањубићемогућепотпуније сагледатии
оценитииполитичкепројекте(пост)модерне,штобисемоглоозначи








тиикаододатантеоријскиразлогпостојањаЧасописа.(...)Инсисти
рајућинастрогимсветскимстандардиманаучноистраживачкограда,
редакцијаћенастојатидазадовољиуниверзалнеинтересекритичкоте
оријскерефлексије,каоинормативниинтересполитичкеедукацијеизра
женуобликовањупринципадемократскеполитичкекултуре.Отворена
заразличитеидеје,приступеиконцепте,Редакцијанежелидасвојрад
сведесамонаобичнудескрипцијупостојећихилипрошлихдруштвених
стањаипроцеса,већћенастојатидаафирмишеипрактичнеаргументе
задемократскипреображајнашегдруштва.(...)“

*
ТренутакукомејеизашаопрвибројчасописаСрпскаполитичка

мисаозбиосеусредпресуднихвремена,каданијебилосасвимјасноуком
правцућеу годинамакојеследедакренеисторијскиток.Изузетност
историјскогвременаодредиојејугословенскисецесионисукобкојисеис
пољиокроззахукталуратнудраматику.Ваљалојеуочитиипрепознати
историјскесилницеитрасе,штојебилатимсканамерапрвередакције
часописа.Увременуукомејепокренутчасопис,српскинароднијеимао
јаснодефинисаненационалнеидржавнециљеве.Усецесионојатмосфе
рисуделовалатобожњарешењанаслеђенаизпретходнеепохеукојој
суСрбиуцелинибилиослабљенииподређенијугословенскојидејикојусу
спроводилисамногопопустљивости,честозаборављајућинавластите
националнеидржавнепотребе.

ИницијативузаоснивањечасописаСрпскаполитичкамисаодао
јеиспровеоуделодиректорИнститутазаполитичкестудијеЖивојин
Ђурићузпунуподршку,пресвих,ДраганаСуботићаиСлободанаАнто
нића.Упрвојредакцијису,поредЖ.Ђурића,били:ВладимирЦветковић,
СлободанАнтонић,СрбобранБранковић,ЗоранСтојиљковић,ЂорђеВу
кадиновићиАлександарБогданић.Времеживотачасописаћепотомпо
казатидасесаставредакцијемењао,алиидасусечлановиредакције
првогбројаисказаликаоплодниствараоциизначајнаименасавремене
политикологијеуСрбији.

*
Првибројчасописапосвећенјетеоријскиммогућностимаипро

блемимаполитикологијекаонауке,теоријеиполитиколошкимметоди
ма.Укаснијимбројевимаоватеоријскамотивацијаделоваћеупоредоса
апликативномполитикологијом,студијамаслучајева,емпиријскимана
лизамаисл.Поентапримењеногконцептачасописајебилауреафирма
цијиивалоризацијиполитикологијекаодруштвененаукеиполитиколо
шкогметодакаоспецифичногметодаистраживањаполитичкихпојава
усавременомсвету.

ДругопрограмскохтењечасописаСрпскаполитичкамисаоса
држалојеналогокретањакавластитојполитичкојиполитиколошкој
баштини.Иакосуудоменуисторије,права,економијеидругихдруштве
нихнаукавећпостојалиодређенирезултатиупроучавањунационалне
прошлости, у домену политикологијетакав приступ се није запажао,
баремнеудовољнојмери.Билојепотребноосмишљеноиоддогмиосло
бођеноокретањекаразуђенимибогатимтоковиманационалнемислиу
прошлости.Иакосуусвојевремепостојали,деловалиидоносилинаучне
икултурнеплодове,титокови су савремним генерацијамабили углав



номнепознати.Разлозизанепознавањесубилиидеолошкианенаучнии
резултиралису занемаривањукојесевременомизобличавалоупрећут
кивањеинезнање.Одатлевећисамоокретањетрадицијинијенаишло
наподршкуонихкојисусвако,макариразложно,сагледавањепрошло
стиунапредквалификоваликаоконзервативизам,традиционализампа
ианахронизам.

ЧасописСрпскаполитичкамисаојетокомдвадесетгодинаиз
лажењанастојаодапробудизанимањамлађихистраживачазаобласт
националне политичке баштине, историју политичких идеја у Срба,
историјуполитичкихтеоријаунационалномдомену,каоидаосветли
ликовеиделазначајних,ачестозанемариванихаутораизобластиполи
тичкихнаукаиполитичкетеорије.

ПоредпотребногокретањапрошлостиучасописуСрпскаполи
тичкамисаотематизовани су и проблеми који су актуелношћу садр
жајапленилипажњу.Каопримертематскогбогатстванекапослужи
нешто опсежнији навод тема из дводеценијске продукције часописа:
Стареиновепарадигмеуполитичкојтеорији;Двавекасрпскедржавно
сти;ДилемаполитичкереформеуСрбији;Српсконационалноидржавно
питањенакрају21.века;Србијаи југословенство;Србијаи/илиЕвро
па;Политичкеинституцијеусавременомдруштву;Политика,државаи
друштво;Противречностидемократскихмодела;Изазовиполитичких
теорија;ИдентитетисавременидемократскипроцесиуСрбији,итд.

*
Токомдвадесетгодинаизашлојеседамдесетишестбројевауче

трдесетсвезакачасописаСрпскаполитичкамисао,чиме јеостваре
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ГоранП.Илић
Правнифакултет,УниверзитетуБеограду

ПОЛИТИЧКАКОРУПЦИЈА
versusВЛАДАВИНАПРАВА

Сажетак
У ра ду је ана ли зи ран од нос вла да ви не пра ва и по ли тич ке ко-

руп ци је. Аутор нај пре раз ма тра по јам ко руп ци је и ука зу је на те-
шко ће у из на ла же њу оп ште при хва ће не де фи ни ци је ка ко на те о риј-
ском, та ко и на нор ма тив ном пла ну. Ана ли за за тим би ва усме ре на 
на по ли тич ку ко руп ци ју и на ро чи то на ње не по сле ди це у де мо-
крат ским си сте ми ма вла сти. У том кон тек сту је раз мо тре но пи та ње 
да ли де мо кра ти ја пред ста вља пра ви од го вор на иза зо ве ко руп ци је, 
а ука за но је и на ве зу из ме ђу де мо кра ти је и вла да ви не пра ва. Аутор 
ис ти че да је по јам вла да ви не пра ва те шко од ре ди ти и, ука зав ши на 
ње го ве исто риј ске ко ре не, из ла же два основ на те о риј ска при сту па 
у ве зи с тим. Ис тра жи ва ње је по себ но усме ре но на оне еле мен те 
вла да ви не пра ва ко ји су у не по сред ној ве зи са про бле мом по ли-
тич ке ко руп ци је. На кон то га се аутор ба ви нор ма тив ним окви ром 
за бор бу про тив по ли тич ке ко руп ци је у Ср би ји. Он ис ти че да сло-
же но сти ове про бле ма ти ке зна чај но до при но си и то што се, по ред 
од су ства вла да ви не пра ва, као основ ни узро ци ко руп ци је у Ср би ји 
на во де не по ве ре ње у ин сти ту ци је, оп ште си ро ма штво и уру ша ва-
ње основ них мо рал них вред но сти. Раз мо тре ни су за тим основ ни 
стра те шки до ку мен ти за бор бу про тив ко руп ци је и за кон ски ак ти 
ко ји се од но се на про бле ма ти ку фи нан си ра ња по ли тич ких ак тив-
но сти стра на ка. Учи њен је осврт и на устав но ре ше ње да је на-
род ни по сла ник „го спо дар“ свог ман да та. Аутор за кљу чу је да за 
успе шну бор бу про тив ко руп ци је, а сâмим тим и про тив по ли тич ке 
ко руп ци је, ни је до вољ но ус по ста ви ти нор ма тив ни и ин сти ту ци о-
нал ни оквир, већ је нео п ход но ство ри ти дру штве не, по ли тич ке и 
кул тур не усло ве за су штин ску вла да ви ну пра ва. Јед ном ре чи, по-
треб на је пре ћут на дру штве на са гла сност да се сви су ко би, па и 
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они ко је ства ра по ли тич ка ко руп ци ја, ре ша ва ју у окви ру по сто је-
ћих за ко на, по сту па ка и ин сти ту ци ја.
Кључ не ре чи: ко руп ци ја, по ли тич ка ко руп ци ја, вла да ви на пра ва, по ли-

тич ке стран ке, фи нан си ра ње по ли тич ких ак тив но сти, мо-
рал на кри за.

I

Раз ли чи те обла сти у ко ји ма се ја вља, број ни по јав ни об ли ци 
ко је по при ма и сте пен њи хо ве дру штве не не при хва тљи во сти, пред-
ста вља ју са мо не ке од по те шко ћа ко је ис кр са ва ју при ли ком од ре-
ђе ња пој ма ко руп ци је. Уса мље на су за то ми шље ња да је мо гу ће 
да ти кул ту ро ло шки не у трал ну де фи ни ци ју ко руп ци је,1) јер се ова 
дру штве на по ја ва по пра ви лу по ве зу је са кр ше њем ва же ћих нор ми 
у од ре ђе ном дру штву. Услед то га је при ли ком за кон ског де фи ни са-
ња ко руп ци је нео п ход но за у зе ти од ре ђе ни стан дард „че сти то сти“ и 
у скла ду са њим пред ви де ти об ли ке ис по ља ва ња ко руп ци је у кон-
крет ним слу ча је ви ма.2) Па чак и та ква, „нор ма тив ним пла штом“ 
за о де ну та ко руп ци ја мо же би ти у не скла ду са јав ним мње њем о 
при хва тљи во сти од ре ђе ног по на ша ња.

Уко ли ко се овај про блем са гле да у све тлу по зна те те о риј ске 
ска ле о бе лој, си вој и цр ној ко руп ци ји,3) за ко но дав че ви из гле ди на 
успех су нај ве ћи у од но су на цр ну ко руп ци ју, бу ду ћи да по сто ји 
оп шта са гла сност да су у пи та њу нај о па сни ји об ли ци ње ног ис по-
ља ва ња ко ји пот па да ју под удар кри вич ног за ко но дав ства. Рет ки су 
за то слу ча је ви у ко ји ма се за кон ска нор ма у од но су на ове ко руп-
тив не ак тив но сти не ће при ме ни ти, што мо же да бу де по сле ди ца 
вла да ју ћих дру штве них нор ми и оби ча ја. При ме ра ра ди, на тра гу у 
срп ској тра ди ци ји увре же ног схва та ња да ни је сва ка на гра да ми то 
и да се у сва ко днев ном жи во ту пра ви ја сна раз ли ка из ме ђу ча сти, 
по кло на, да ри ва ња, ча шћа ва ња и ми та,4) у прав ној док три ни по-

1) Вид. Ne ma nja Ne na dić, „Po jam i uzro ci ko rup ci je“, Korupcija–osnovnipojmovi imeha-
nizmizaborbu (prir. G. P. Ilić), Cri men, Prav ni fa kul tet Uni ver zi te ta u Be o gra du, Be o grad, 
2007, 16.

2) Su san Ro se-Ac ker man, Corruption:AStudy inPoliticalEconomy,  Aca de mic Press, New 
York 1978, 9.

3) Ar nold J. He i den he i mer, Politicalcorruption:ReadingsinComparativeAnalysis, Holt Ri ne-
hart and Win ston, New York 1970, 3-6.

4) Дра го мир Ан то нић etal., КорупцијауСрбији, Цен тар за ли бе рал но-де мо крат ске сту ди-
је, Бе о град, 2001, 25. И ре зул та ти ис тра жи ва ња ко је је 2012. го ди не спро ве ла Аген ци ја 
за бор бу про тив ко руп ци је ука зу ју да  сте пен то ле ран ци је, од но сно пер цеп ци је да не што 
је сте или ни је ко руп ци ја, у зна чај ној ме ри за ви си од то га шта се по сма тра као пред мет 
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сто ји схва та ње да вред ност по кло на код кри вич ног де ла при ма ња 
ми та мо же да бу де од зна ча ја за по сто ја ње сâмог де ла.5) Из ло же на 
про бле ма ти ка би ва сло же ни ја ка да је реч о пре о ста ла два об ли ка 
ко руп ци је. Док си ву ко руп ци ју осу ђу је јав но мње ње, а упра вљач-
ка ели та је то ле ри ше (на при мер, не за ко ни то фи нан си ра ње по ли-
тич ких стра на ка), до тле се бе ла ко руп ци ја у јав но сти до жи вља ва 
као ге не рал но при хва тљи во по на ша ње или се сма тра бе за зле ном 
по ја вом (при ме ра ра ди, реч је о раз ли чи тим на чи ни ма из бе га ва ња 
пре кр шај них санк ци ја или ме ра ма ко ји ма се убр за ва до би ја ње раз-
ли чи тих услу га као што је сме штај де це у об да ни ште).

Ово су са мо не ке од по те шко ћа ко је ис кр са ва ју при ли ком за-
кон ског од ре ђе ња пој ма ко руп ци је. Слич на је си ту а ци ја и при по-
ку ша ју ње ног те о риј ског де фи ни са ња. Иако је да нас не спор но да 
се ко руп ци ја од но си ка ко на јав ни, та ко и на при ват ни сек тор, ова 
дру штве на по ја ва се у нај оп шти јем сми слу од ре ђу је као зло у по тре-
ба јав них овла шће ња ра ди сти ца ња при ват не ко ри сти.6) На гла сак је 
да кле на од но су из ме ђу др жа ве и при ват ног сек то ра, при че му су 
глав ни ак те ри ко руп ци је у не ким слу ча је ви ма др жав ни зва нич ни-
ци, а у дру гим су то при ват ни ак те ри.7)

До во ђе ње у ве зу др жа ве и (но си ла ца) јав них овла шће ња са 
ко руп ци јом има сво је ду бо ке исто риј ске ко ре не. Та ко је, на при-
мер, у обла сти си риј ског гра да Ра ка (Rak ka), ад ми ни стра тив ном 
цен тру асир ске ци ви ли за ци је по чев од XI II ве ка п.н.е., про на ђе но 
око 150 пло чи ца са тек стом на кли на стом пи сму на ко ји ма су би ли 
са др жа ни по да ци о при ма њу ми та од стра не асир ске прин це зе и 
ви со ких др жав них слу жбе ни ка.8) У рим ском по ли тич ком жи во ту 
је реч кан ди дат (lat. candidatus – ко ји је из бе љен, очи шћен) озна-
ча ва ла за бра ње ну прак су да гра ђа ни, ко ји ма ни пу ли шу из бор ним 

ко руп ци је, од но сно ко је је вр сте ми то ко ји се да је. Вид. Agen ci ja za bor bu pro tiv ko rup ci-
je, Istraživanjepercepcijejavnoginteresauoblastisprečavanjaiborbeprotivkorupcijeime-
staiulogeAgencijezaborbuprotivkorupcijeCiljnagrupa:građani, maj 2012, 6, до ступ но 
на: http://www.acas.rs/ima ges/sto ri es/Per cep ci ja_ulo ge_Agen ci je_-_Gra dja ni.pdf (по се ће но 
1. сеп тем бра 2013). 

5) То отва ра пи та ње ствар ног до ма ша ја на че ла за ко ни то сти у кри вич ном пра ву. Вид. Го ран 
П. Илић, „Др жа ва versus кри ми на ли тет и стан дар ди људ ских пра ва“, Криминалидр-
жавнареакција:феноменологија,могућност,перспективе (прир. Л. Крон, Б. Кне жић), 
Ин сти тут за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 2011, 31-35.

6) Ro bert Klit ga ard, „In ter na ti o nal Co o pe ra tion Aga inst Cor rup tion“, Finance&Development 
1/1998, 4.

7) Sju zan Ro uz-Ej ker man, Korupcija i vlast – uzroci, posledice i reforma, Slu žbe ni gla snik, 
Be o grad, 2007, 125. С тим у ве зи, Клит гард при ме ћу је да је при ват ни сек тор укљу чен у 
ве ћи ну ко руп тив них ак тив но сти у јав ном сек то ру. R. Klit ga ard, 4.

8) Je remy Po pe,Antikorupcijskipriručnik:suprotstavljanjekorupcijikrozsistemdruštvenogin-
tegriteta, Tran spa rency In ter na ti o nal, Be o grad, 2004, 4.
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ман да ти ма, из бе љу ју (чи сте) сво је то ге у ци љу за во ђе ња ма са.9) И 
Ари сто тел се при ли ком ана ли зе раз ли чи тих об ли ка по ли тич ке вла-
да ви не ба вио ко руп ци јом, озна чив ши ти ра ни ју као из о па че ну или 
ко рум пи ра ну кра ље ви ну.10) У Сред њем ве ку је ко руп ци ја схва та на 
ис пр ва у ме та фо рич ком сми слу као из о па че ње ду ше, да би ка сни је 
по при ми ла „све тов не“ окви ре и озна ча ва ла при до би ја ње не ког ли-
ца, ко је рас по ла же од ре ђе ним овла шће њи ма, обе ћа њем или по кло-
ном, са ци љем да по сту пи про тив но сво јој ду жно сти.

 На осно ву из ло же ног би се мо гло ре ћи да ко руп ци ја пред-
ста вља сво је вр стан „крат ки спој“ из ме ђу јав не и при ват не обла сти. 
Док се пр ва од ли ку је упра вљач ком ло ги ком усме ре ном на оства-
ре ње оп штег ин те ре са, дру га је утемељенa на еко ном ској ло ги ци 
по сти за ња при ват ног ин те ре са. Оног тре нут ка ка да се из гу би гра-
ни ца из ме ђу ове две обла сти, ка да се су да ре два прин ци па ко ји ма 
се њи хо ви ак те ри ру ко во де, јав ни ин те рес се по вла чи пред при ват-
ним. По сле ди ца то га је ко руп ци ја ко ја, ка ко је то сли ко ви то за па-
же но,11) ни је зло чин из стра сти, већ зло чин из ра чу на. 

 Про ди ра ње при ват ног ин те ре са у јав ну област ни је про шло 
не за па же но од стра не по ли тич ке те о ри је. Шта ви ше, ко руп ци ја је 
упра во у окви ру по ли тич ких на у ка нај пре по ста ла пред мет ана ли-
зе. Ни ов де не по сто ји оп ште при хва ће на де фи ни ци ја пој ма по ли-
тич ке ко руп ци је, већ се оста ло на раз ли чи тим по ку ша ји ма ње ног 
од ре ђе ња. Је дан од кла сич них је став о три де фи ни ци је ко руп ци је, 
с тим да су пр ве усме ре не на при ро ду јав не слу жбе (Public-Offi-
ce-CenteredDeffinitions), дру ге по ла зе од при ро де јав ног ин те ре са 
(Public-Interest-CenteredDeffinitions), док је тре ћа вр ста де фи ни ци-
ја тр жи шно усред сре ђе на (Market-CenteredDeffinitions).12) 

9) Éric Alt, Irè ne Luc, Laluttecontrelacorruption, coll. Que sa is-je?, Pres ses Uni ver si ta i res de 
Fran ce, Pa ris 1997, 3.

10) ThePoliticsofAristotle, (transl. and ed. by E. Bar ker), Cla ren don Press, Ox ford 1946, 373.

11) R. Klit ga ard, 4.

12) И сâм аутор ових де фи ни ци ја ука зу је да је од ре ђи ва ње ко руп ци ју у за ви сно сти од јав-
не слу жбе или јав ног ин те ре са усло вље но од го ва ра ју ћим нор ма тив ним ана ли за ма. Пре 
све га, пи та ње је ко је ће нор ме би ти ко ри шће не за раз ли ко ва ње ко руп тив ног од не ко-
руп тив ног по сту па ња? У слу ча ју де фи ни ци ја ко је се од но се на при ро ду јав не слу жбе, 
отво ре но је пи та ње ко је нор ме од ре ђу ју ко ће би ти у тим слу жба ма за по слен. У слу ча ју 
де фи ни ци ја усме ре них на при ро ду јав ног ин те ре са, тре ба ло би утвр ди ти чи ја оце на 
јав ног ин те ре са ће би ти узе та у об зир. И „тр жи шне“ де фи ни ци је ко руп ци је ука зу ју на 
по сто ја ње ауто ри те та ко ји раз ли ку је нор ме ко је се при ме њу ју на јав не слу жбе ни ке и оне 
ко је се од но се на би зни сме не ко ји де лу ју на отво ре ном тр жи шту, као и на по сто ја ње од-
ре ђе них ка рак те ри сти ка по ко ји ма се „цр но тр жи ште“ раз ли ку је од сло бод ног тр жи шта. 
Ar nold J. He i den he i mer, Mic hael Johnston, „Terms, Con cepts, and De fi ni tion In tro duc tion to 
Part I“, PoliticalCorruption:conceptsandcontexts (eds. A. J. He i den he i mer, M. Johnston), 
Third Edi tion, Tran sac tion Pu blis hers, New Jer sey 2009, 7-9. О раз ли чи тим де фи ни ци ја ма 
по ли тич ке ко руп ци је вид. Ми о драг А. Јо ва но вић, „По ли тич ка ко руп ци ја: по јам, уз ро ци 
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У по ли тич кој док три ни се већ ду го во ди рас пра ва о то ме да 
ли ус по ста вља ње де мо кра ти је пред ста вља ан ти ко руп циј ску стра-
те ги ју.13) Ис тра жи ва ња ко ја су у ве зи с тим вр ше на по ка зу ју да де-
мо кра ти ја сма њу је ко руп ци ју уоп ште, па сâмим тим и по ли тич ку 
ко руп ци ју, али да до то га до ла зи по ступ но.14) Сâма по се би де мо-
крат ска фор ма не успе ва увек да су зби је ко руп ци ју, па се вре ди 
за пи та ти ко ји еле мен ти де мо крат ске вла да ви не по ма жу у огра ни-
ча ва њу ко руп тив них ак тив но сти, а ко ји им иду у при лог.15) По је ди-
не ана ли зе по ка зу ју да је пар ла мен та ри зам пра ћен ни жим ни во ом 
ко руп ци је, док се ја ки пред сед нич ки си стем по ка зу је као ко рум-
пи ра ни ји. Ука зу је се и на зна чај кон ку рен ци је ме ђу по ли ти ча ри ма 
ко јом се не са мо огра ни ча ва ко ри сто љу бље ме ђу чла но ви ма вла де, 
већ се по ли тич ки ли де ри мо гу при мо ра ти да стро го кон тро ли шу 
сво је под ре ђе не.16) 

На дру гој стра ни, по ли тич ка ко руп ци ја пред ста вља ве ћу 
опа сност у де мо кра ти ја ма не го у дру гим об ли ци ма по ли тич ких 
си сте ма, јер под ри ва те мељ не де мо крат ске прин ци пе, а пре све га 
прин цип јед на ког по сту па ња др жа ве пре ма гра ђа ни ма, као и прин-
цип од го вор ног вр ше ња вла сти.17) Јед на ко по сту па ње под ра зу ме ва 
јед нак при ступ гра ђа на тр жи шту, за по сле њу и јав ним слу жба ма, 
док од го вор но вр ше ње вла сти прет по ста вља да по ли ти ча ри мо ра ју 
да бу ду из ло же ни по нов ним из бо ри ма и да се осе ћа ју не си гур ним 
у по гле ду сво је бу дућ но сти. Ме ђу тим, осе ћај не си гур но сти не би 
смео да бу де пре ви ше из ра жен, јер то мо же до ве сти до „па ра док са 
си гур но сти“.18) Ису ви ше си гу ран по ло жај по ли ти ча ра по ве ћа ва ко-

и ти по ло ги ја“, Корупција (ур. Д. Ра до ва но вић, А. Бу ла то вић), Цен тар за ме наџ мент, Ин-
сти тут за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 2005, 407-414.

13) С тим у ве зи, ко ри сно је освну ти се на ин декс пер цеп ци је ко руп ци је ко ји је, на осно ву 
ис тра жи ва ња 176 зе ма ља, об ја ви ла ор га ни за ци ја Tran spa rency In ter na ti o nal за 2012. го-
ди ну. У нај ма ње ко рум пи ра не др жа ве спа да ју Дан ска, Фин ска, Но ви Зе ланд, Швед ска, 
Син га пур, Швај цар ска, Аустра ли ја, Нор ве шка, Ка на да и Хо лан ди ја док су на за че љу ли-
сте Со ма ли ја, Ју жна Ко ре ја, Ав га ни стан, Су дан, Мајн мар, Уз бе ки стан, Турк ме ни стан, 
Ирак, Ве не цу е ла и Ха и ти. Ује ди ње но Кра љев ство и Ја пан се на ла зе на 17 ме сту, Сје ди-
ње не Аме рич ке Др жа ве на 19, Фран цу ска на 22, Аустри ја на 25, Пор ту гал на 33, Изра ел 
на 39, Хр ват ска на 62, Ита ли ја на 72, а Ср би ја на 80  ме сту. Tran spa rency In ter na ti o nal, 
CorruptionPerceptionsIndex2012, до ступ но на: http://www.tran spa rency.org/cpi2012/re-
sults (по се ће но 1. сеп тем бра 2013).

14) Вид. Jo hann Graf Lambsdorf, „Uzro ci i po sle di ce ko rup ci je: šta zna mo iz ukr ša ta nja po da ta-
ka iz ra znih ze ma lja?“, EkonomijakorupcijeMeđunarodnipriručnik (ur. S. Ro uz-Ej ker man), 
Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2008, 48.

15) S. Ro uz-Ej ker man, 125.

16) J. Graf Lambsdorf, 49, 50

17) Paul Heywo od, „Po li ti cal Cor rup tion: Pro blems and Per spec ti ves“, PoliticalStudies 3/1997, 
420, 421.

18) S. Ro uz-Ej ker man, 139.
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руп тив не ак тив но сти, али до истог ре зул та та мо же до ве сти и пре-
ви ше не си гу ран по ли тич ки по ло жај.

Све ово има по се бан зна чај у про це су де мо крат ске кон со ли-
да ци је ко ја се мо же сма тра ти оства ре ном тек ка да, по ред про ме на 
на пла ну по на ша ња (behavioral aspects) и ста во ва (attitudinal as-
pects), бу ду оства ре не и про ме не у устав ним аспек ти ма (constitutio-
nalaspects).19) То зна чи да се др жав не и не др жав не сна ге на чи та вој 
те ри то ри ји др жа ве из чвр сто уста ље не на ви ке пот чи ња ва ју на чи ну 
ре ша ва ња су ко ба у окви ру кон крет них за ко на, по сту па ка и ин сти-
ту ци ја уста но вље ним но вим де мо крат ским про це сом. У ова квом 
дру штву по сто ји пет аре на, а јед на од њих је вла да ви на пра ва о 
ко јој ће у у ре до ви ма ко ји сле де би ти ре чи.

II

У до ма ћој те о ри ји је при сут но гле ди ште да је дан од основ-
них узро ка ко руп ци је у срп ском дру штву пред ста вља од су ство вла-
да ви не пра ва (ruleoflaw).20) Реч је о пој му ко ји пред ста вља кључ ни 
еле ме нат де мо кра ти је у др жа ва ма commonlaw прав ног си сте ма, а 
на ста нак ње го вог са вре ме ног зна че ња ве зу је се за Ен гле ску кра-
јем XVI ве ка. У док три ни тог вре ме на пре о вла да ло је схва та ње 
да су пре ма ти ја пра ва, по што ва ње по ступ ка и сло бо да рас пра вља-
ња у Пар ла мен ту и пред су до ви ма пред ста вља ју ма те ри ја ли за ци-
ју овог те мељ ног прав ног на че ла.21) С об зи ром на спе ци фич ност 
сво је устав не исто ри је, од но сно услед не по сто ја ња пи са ног уста-
ва, Ве ли ка Бри та ни ја пред ста вља је дан од нај бо љих при ме ра да 
вла да ви на пра ва не за ви си то ли ко од по сто ја ња фор мал них (тј. 
нор ма тив них) ре ше ња ко ја би об ли ко ва ла ин сти ту ци је вла сти, већ 

19) Huan Linc, Al fred Ste pan, Demokratska tranzicija i konsolidacija, Fi lip Vi šnjić, Be o grad, 
1998, 19, 20-30, наведенопрема: Mi o drag A. Jo va no vić, „De mo krat ska kon so li da ci ja i po-
li tič ka ko rup ci ja – slu čaj Sr bi je“, Korupcija–osnovnipojmoviimehanizmizaborbu (prir. G. 
P. Ilić), Cri men, Prav ni fa kul tet Uni ver zi te ta u Be o gra du, Be o grad, 2007, 31, 32.

20) Ву ко вић овај узрок на зи ва и сла бом прав ном др жа вом, а то, по ред оста лог, ту ма чи као 
по сле ди цу од су ства по ли тич ке во ље у вр хо ви ма по ли тич ких стра на ка и вр ши ла ца вла-
сти, за тим од су ства ши ро ке дру штве не са гла сно сти да је пра во основ ни ре гу ла тор дру-
штве них од но са, тур бу лент них дру штве но-по ли тич ких при ли ка, нео д го вор ног и спо рог 
пра во су ђа и ве ли ког рас ко ра ка из ме ђу об ја вље ног пра ва и ње го ве ем пи риј ске при ме не. 
Slo bo dan Vu ko vić, Tranzicijaikorupcija, bi bli o te ka Po seb na iz da nja, In sti tut dru štve nih na-
u ka, Rad, Be o grad, 2007, 25.

21) Сер Едвар ду Ко ку (EdwardCoke) при па да за слу га да је раз вио иде ју о ruleoflaw као 

устав ном прин ци пу на ко јем је уте ме ље на са вре ме на ли бе рал на де мо крат ска др жа ва. 
Он је са још дво ји цом ко ле га су ди ја до нео 1610. го ди не слав ну од лу ку DrBonham’scase 
ко јом је при зна то пра во су да да од би је да при ме ни за кон пар ла мен та ако је про ти ван 
при род ном пра ву или ра зу му. An to i ne J. Bul li er, Lacommon law, coll. Con na is san ce du 
dro it, Dal loz, Pa ris 2002, 45.
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од на ро чи тих на по ра за јед ни це да ство ри дру штве не, по ли тич ке и 
кул тур не усло ве за вр ше ње вла сти ко ја је огра ни че на пра вом. Дру-
гим ре чи ма, реч је о по сто ја њу јед не вр сте пре ћут ног дру штве ног 
одо бра ва ња да је за су штин ску вла да ви ну пра ва нео п ход на стро га 
раз дво је ност гра на вла сти, а на ро чи то за ко но дав не и из вр шне, као 
и суд ска кон тро ла за ко но дав не де лат но сти.22)

Иако по је ди ни ауто ри ис ти чу да је из раз вла да ви на пра ва 
обе сми шљен иде о ло шком зло у по тре бом и оп штом пре ко мер ном 
упо тре бом,23) у док три ни пре о вла ђу је гле ди ште да је реч о пој му 
ко ји спа да у у ка те го ри ју отво ре них кон це па та ко ји су пред мет 
стал не рас пра ве.24) Она се у осно ви сво ди на ана ли зу пој ма вла-
да ви не пра ва са ста но ви шта фор мал них и ма те ри јал них аспе ка та.

За го вор ни ци фор мал не кон цеп ци је вла да ви не пра ва у пр ви 
план ис ти чу на чин на ко ји је про гла шен за кон, ја сно ћу за кон ских 
нор ми и њи хо ву вре мен ску ди мен зи ју, при че му из бе га ва ју да да ју 
сŷд о ствар ном са др жа ју за ко на. Дру гим ре чи ма, за њих је до вољ но 
да су фор мал ни зах те ви вла да ви не пра ва ис пу ње ни, а не упу шта ју 
се у ана ли зу да ли је су штин ски реч о до бром или ло шем за ко ну. 
На дру гој стра ни, при ста ли це ма те ри јал не кон цеп ци је не спо ре да 
вла да ви на пра ва има прет ход но по ме ну те фор мал не еле мен те, али 
сма тра ју да тре ба оти ћи да ље од то га. То чи не ука зи ва њем на од-
ре ђе на су штин ска пра ва ко ја су уте ме ље на или из ве де на из вла-
да ви не пра ва, а чи је по сто ја ње слу жи као основ за раз ли ко ва ње 
„до брих“ и „ло ших“ за ко на.25) На осно ву из ло же ног се мо же за кљу-
чи ти да фор мал не те о ри је ста вља ју на гла сак на од го ва ра ју ће из во-
ре и об ли ке за ко ни то сти, док се ма те ри јал не те о ри је ба ве са др жа-
јем за ко на, са гле да ва ју ћи га у све тлу по на ша ња ко је је у скла ду са 
пра вед ним или мо рал ним прин ци пи ма. То не зна чи да из ме ђу ових 
те о ри ја не ма од ре ђе них пре кла па ња, по што фор мал не кон цеп ци-
је вла да ви не пра ва има ју ма те ри јал не по сле ди це, док ма те ри јал не 
вер зи је, као што је по ме ну то, укљу чу ју фор мал не зах те ве.26)

22) Вид. Brian Z. Ta ma na ha, OnetheRuleofLaw:History,Politics,Theory, Cam brid ge Uni ver-
sity Press, Cam brid ge 2004, 56.

23) Ju dith N. Shklar, PoliticalThoughtandPoliticalThinkers, Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi-
ca go 1998, 21.

24) Као основ за из во ђе ње та квог за кључ ка по слу жи ло је ис тра жи ва ње о зна че њу пој ма 
вла да ви не пра ва у Не мач кој, Фран цу ској, Ве ли кој Бри та ни ји и САД. Ra i ner Gro te, „Ru le 
of Law, Rechtssta at and État de Dro it“, Constitutionalism,UniversalismandDemocracy–A
ComparativeAnalysis (ed. Chri stian Starck), No mos Ver lag sge sellschaft, Ba den-Ba den 1999, 
271. У том сми слу: B. Z. Ta ma na ha, 114.

25) Paul Cra ig, „For mal and Sub stan ti ve Con cep ti ons of the Ru le of Law: An Analyti cal Fra me-
work“, PublicLaw Autumn 1997, 467.

26) Ви ше вид. B. Z. Ta ma na ha, 92-113.
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 У по ку ша ју да пре ва зи ђу из ло же не раз ли ке при ли ком 
од ре ђе ња вла да ви не пра ва, по је ди ни ауто ри на сто је да ука жу 
на еле мен те за ко је сма тра ју да по сто ји оп шта са гла сност да 
их овај по јам са др жи. Пре ма јед ном та квом гле ди шту27) вла-
да ви на пра ва је уте ме ље на на сле де ћи ма стан дар ди ма: за кон 
као од бра на од при ват не при ну де; за кон тре ба да бу де ја сан, 
си гу ран, јав но об ја вљен и при мен љив profuturo; вла да ви на 
пра ва под ра зу ме ва од ре ђе ну оп штост за ко на; за кон тре ба да 
бу де по сто јан и мо гућ; за кон огра ни ча ва, кон тро ли ше и ру-
ко во ди вр ше ње слу жбе них овла шће ња; суд мо ра би ти не за-
ви сан, не при стра сан и до сту пан сва ко ме; вла да ви на пра ва је 
су прот на од лу ка ма ко је из ра жа ва ју лич ну во љу или по је ди-
нач ни суд. По сто ји и схва та ње28) да је упр кос мно штву де фи-
ни ци ја вла да ви не пра ва, мо гу ће из дво ји ти три те ме о ко ји ма 
се у ве зи с тим пој мом во ди рас пра ва: вла да огра ни че на за ко-
ном, фор мал на за ко ни тост и „вла да ви на пра ва, не чо ве ка“.

За са гле да ва ње од но са по ли тич ке ко руп ци је и вла да ви-
не пра ва по се бан зна чај има стан дард за кон ског огра ни че ња, 
кон тро ле и ру ко во ђе ња вр ше њем слу жбе них овла шће ња. У 
том сми слу је илу стра тив но Ве бе ро во схва та ње о без лич ној 
на ред би као за кон ском огра ни че њу вла сти. На и ме, гра ђа ни 
не ду гу ју по слу шност ли ци ма ко ји има ју власт, већ без лич ној 
за кон ској на ред би ко ја им да је та кву власт.29) Реч је да кле о 
„вла да ви ни пра ва, не чо ве ка“ („theruleoflaw,notman“), уте-
ме ље ној на иде ји да се жи ви у скла ду са вла да ви ном за ко на, 
а не да се бу де пред мет не пред ви ди вих сла бо сти дру гих по-
је ди на ца – би ло мо нар ха, су ди ја, др жав них слу жбе ни ка или 
дру гих гра ђа на. Осе ћај за вла да ви ну пра ва по чи ва на стра ху и 
не по ве ре њу у дру ге. Услед то га је вла да ви на по за ко ну прет-
по ста вље на нео б у зда ној вла да ви ни дру гог, чак и да је то му-
дра осо ба, ка ко би би ле из бег ну те мо гу ће зло у по тре бе ко је су 
свој стве не мо ћи вла да ња.30) Зна чај но огра ни че ње но си ла ца 
вла сти са сто ји се и у од су ству пот пу не сло бо де да се из ме ни 
27) Вид. Augu sto Zim mer mann, „Ru le of Law as a Cul tu re of Le ga lity: Le gal and Ex tra-Le gal 

Ele ments for the Re a li sa tion of the Ru le of Law in So ci ety“, ELaw–MurdochUniversity
ElectronicJournalofLaw 14, 1/2007, 17- 23. Не што дру га чи је схва та ње о еле мен ти ма 
вла да ви не пра ва за сту па Вол кер (Walker). Вид. A. J. Bul li er, 46-48.

28) B. Z. Ta ma na ha, 114, 119, 122.

29) Ина че, Ве бер је ис ти цао те сну ве зу из ме ђу ко руп ци је и по ли тич ког жи во та у де мо кра ти-
ја ма, јер она прет по ста вља по ја ву про фе си о нал них по ли ти ча ра ко ји жи ве од по ли ти ке, а 
не за по ли ти ку. Max We ber, TheoryofSocialandEconomicOrganization, Mac Mil lan, New 
York 1948, 330.

30) B. Z. Ta ma na ha, 122.
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за кон по вла сти том на хо ђе њу, већ је то усло вље но од ре ђе ним 
са др жин ским и про це ду рал ним зах те ви ма. Док су са др жин-
ска огра ни че ња ра ни је из во ђе на из при род ног пра ва или com-
monlaw-а, у но ви је вре ме се то чи ни по зи ва њем на основ не 
сло бо де и људ ска пра ва.31) С об зи ром да по ме ну те сло бо де и 
пра ва чи не цен трал ни део и вред но сно је згро сва ког уста ва, у 
док три ни се ис ти че32) да сте пен њи хо вог оства ре ња пред ста-
вља јед но од кључ них пи та ња за оце ну су пре ма ти је уста ва.33)

III

У пре ам бу ли фран цу ске Де кла ра ци је о пра ви ма чо ве ка и гра-
ђа ни на из 1789. го ди не сто ји да су „не по зна ва ње, за бо рав или пре-
зир пра ва чо ве ка узро ци јав них не сре ћа и ко руп ци је вла да“. Два 
ве ка ка сни је, у пре ам бу ли Кри вич но прав не кон вен ци је о ко руп ци ји 
из 1999. го ди не34) ис так ну то је да ко руп ци ја „ ... пред ста вља прет њу 
вла да ви ни пра ва, де мо кра ти ји и људ ским пра ви ма, под ри ва до бру 
вла да ви ну, ... и угро жа ва ста бил ност де мо крат ских ин сти ту ци ја и 
мо рал не осно ве дру штва“, док се у Кон вен ци ји Ује ди ње них на ци ја 
про тив ко руп ци је из 2003. го ди не35) на во ди да ко руп ци ја пред ста-
вља „ ... про блем и прет њу за ин сти ту ци је и вред но сти де мо кра ти-
је, етич ке вред но сти и прав ду, ... и вла да ви ну пра ва“. 

Без об зи ра да ли се ко руп ци ја по сма тра као опа сност за људ-
ска пра ва, де мо кра ти ју или до бру вла да ви ну, не сум њи во је да је 

31) Дел мас-Мар ти ис ти че да су на кон два ве ка до ми на ци је ли бе рал не иде о ло ги је о др жа ви 
ко ја је огра ни че на за ко ном, а као по сле ди ца ра за ра ња и стра хо та учи ње них у то ку Дру-
гог свет ског ра та, усле ди ле зна чај не по ли тич ке про ме не ко је су до ве ле до на стан ка но ве 
кон цеп ци је прав не др жа ве за сно ва не на по сто ја њу основ них сло бо да и пра ва. Она је 
из раз све сти да за кон мо же да по вре ди основ на на че ла по што ва ња лич но сти и до сто јан-
ства сва ког људ ског би ћа, па за то др жа ва мо ра да бу де за шти ће на не са мо помоћу за ко на, 
већ и од за ко на, па чак и од се бе са ме. Mi re il le Del mas-Marty, „In tro duc tion“, Libertéset
droitsfondamentauxIntroduction,textesetcommentaires (so us la dir. de M. Del mas-Marty, 
C. Lu cas de Leyssac), de u xi ème édi tion, coll. Po ints Es sa is, Le Se uil, Pa ris 2002, 9, 10.

32) Дра ган М. Сто ја но вић, Основна права човека Људска права и слободе у уставима
европскихдржава, Ин сти тут за прав на и дру штве на ис тра жи ва ња Прав ног фа кул те та у 
Ни шу, Ниш 1989, 11.

33) Прав на ин сти ту ци о на ли за ци ја су пре ма ти је уста ва оства ру је се по сто ја њем суд ске кон-
тро ле устав но сти за ко на ко ја мо же би ти по ве ре на би ло ре дов ним, би ло по себ ним устав-
ним су до ви ма. Вид. Го ран П. Илић, „Ути цај прак се Устав ног су да Ср би је на стан дар де 
људ ских пра ва у кри вич ном по ступ ку“, УлогаизначајУставногсудауочувањувлада-
винеправа (прир. Б. М. Не на дић), Устав ни суд, Бе о град, 2013, 182, 183.

34) За кон о по твр ђи ва њу Кри вич но прав не кон вен ци је о ко руп ци ји, СлужбенилистСРЈ-
Међународниуговори, бр. 2/02 и СлужбенилистСЦГ–Међународниуговори, бр. 18/05.

35) За кон о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја про тив ко руп ци је, Службени
листСЦГ–Међународниуговори, бр. 12/05.
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реч о дру штве ном фе но ме ну ко ји до во ди у пи та ње те мељ на на че ла 
вла да ви не пра ва. То по твр ђу ју и ре зул та ти ис тра жи ва ња спро ве-
де ног 2012. го ди не на ре пре зен та тив ном узор ку од 1210 гра ђа на 
Ср би је, ста ри јих од 18 го ди на.36) Ис пи та ни ци су као нај ве ће узроч-
ни ке ко руп ци је у Ср би ји из дво ји ли пре ве ли ки ути цај по ли тич ких 
и при вред них струк ту ра на од лу ке ко је се до но се у ин сти ту ци ја-
ма, као и од су ство кон тро ле над ра дом јав них слу жбе ни ка. Пре ма 
ми шље њу ис пи та них гра ђа на, ја ча ње не за ви сно сти и ин те гри те та 
ин сти ту ци ја у од но су пре ма не фор мал ним цен три ма мо ћи пред-
ста вља нај ва жни ји по тез за су о ча ва ње са ко руп ци јом. Ови ре зул-
та ти се раз ли ку ју од ис тра жи ва ња из 2006. го ди не пре ма ко јем су 
као основ ни узро ци ко руп ци је (ко ји су би ли про цен ту ал но за сту-
пље ни ји од не по сто ја ња прав не др жа ве) из дво је ни оп ште си ро ма-
штво и мо рал на кри за. Шта ви ше, они су у 2006. го ди ни уче ста ли је 
на во ђе ни не го 2001. го ди не, док то ни је био слу чај са „не по сто ја-
њем прав не др жа ве“, што ука зу је да се др жа ва ви ди као (прав но) 
уре ђе ни ја, али дру штво као си ро ма шни је и не што ано мич ни је. При 
том је ко руп ци ја знат но че шће ве зи ва на за др жав ни врх, пар тиј ске 
ли де ре и пар тиј ске зва нич ни ке, од но сно ло кал не по ли тич ке ак ти-
ви сте, а то зна чи за по ли тич ку ели ту у це ли ни.37)

Пи та ње је да ли у Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји нор ма тив-
ни оквир ко ји би осна жио те мељ не прин ци пе вла да ви не пра ва за 
успе шно су че ља ва ње са иза зо ви ма ко руп ци је? И да ли је ре ал но 
оче ки ва ти да до но ше ње и при ме на од го ва ра ју ћих прав них ака-
та мо же има ти успе ха у зе мљи у ко јој је пре не ко ли ко го ди на као 
основ ни узрок ко руп ци је на во ђе но си ро ма штво, не мо рал и не по-
ште ње, а да нас је то не по ве ре ње у ин сти ту ци је си сте ма, при че му 
је у оба ис тра жи ва ња ко руп ци ја до во ђе на у ве зу са пред став ни-
ци ма по ли тич ке ели те? Јер, не тре ба за бо ра ви ти да је ко руп ци ја у 
осно ви мо рал на ка те го ри ја ко ја озна ча ва ква ре ње и тру ље ње,38) као 
ни ре чи лор да Ек то на да сва ка власт ква ри, а да ап со лут на власт 
ква ри ап со лут но.

У Ре пу бли ци Ср би ји је не дав но усво је на На ци о нал на стра те-
ги ја за бор бу про тив ко руп ци је за пе ри од од 2013. до 2018. го ди не 

36) Agen ci ja za bor bu pro tiv ko rup ci je, Istraživanjepercepcijejavnoginteresauoblastispreča-
vanjaiborbeprotivkorupcijeimestaiulogeAgencijezaborbuprotivkorupcijeCiljnagrupa:
građani, 8.

37) Мир ја на Ва со вић, „Пред ста ве о ко руп ци ји 2001-2006: ефе кат по ли ти за ци је“, Социоло-
шкипреглед, 2/2007, 232, 238.

38) Su zan Ro se Ac ker man, „Uvog i pre gled“, EkonomijakorupcijeMeđunarodnipriručnik (ur. S. 
Ro uz-Ej ker man), Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2008, 15.
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(да ље: Стра те ги ја).39) Пр во од ру ко вод них на че ла у скла ду са ко-
јим ор га ни вла сти и но си о ци јав них овла шће ња, укљу че ни у бор бу 
про тив ко руп ци је, има ју ду жност да вр ше сво ја овла шће ња је сте 
– на че ло вла да ви не пра ва. Стра те ги ја под овим пој мом под ра зу ме-
ва јем ства ко ја се од но се на за ко ни тост по сту па ња, јед на кост пред 
за ко ном и пра во гра ђа на на прав на сред ства. По ред то га, на че ло 
вла да ви не пра ва зах те ва да се Устав, за кон и под за кон ски ак ти, као 
и по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри и оп ште при хва ће на пра ви ла ме-
ђу на род ног пра ва, у пот пу но сти и до след но при ме њу ју. На дру гој 
стра ни, по ли тич кој ко руп ци ји да то је по себ но ме сто у од но су на 
дру ге обла сти у ко ји ма се овај дру штве ни фе но мен ис по ља ва, бу-
ду ћи да Стра те ги ја, као пр ву област у ко јој би тре ба ло при о ри тет-
но де ло ва ти ра ди из град ње и ја ча ња си стем ских ан ти ко руп ци о них 
ме ха ни за ма, из два ја упра во област по ли тич ких ак тив но сти. На чин 
на ко ји би то тре ба ло чи ни ти бли же је уре ђен Ак ци о ним пла ном за 
спро во ђе ње На ци о нал не стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци је за 
пе ри од од 2013. до 2018. го ди не (да ље: Ак ци о ни план).40)

Као пр ви од ци ље ва41) ко ји би тре ба ло оства ри ти у ве зи с 
бор бом про тив ко руп ци је у окви ру по ли тич ких ак тив но сти, Ак-
ци о ним пла ном је пред ви ђе но от кла ња ње не до ста та ка у прав ном 
окви ру и спро во ђе њу кон тро ле фи нан си ра ња по ли тич ких ак тив-
но сти и су бје ка та. Реч је пре све га о За ко ну о фи нан си ра њу по ли-
тич ких ак тив но сти (да ље: ЗФПА)42) чи је од ред бе би тре ба ло из-
ме ни ти у прав цу ја сног раз гра ни че ња оба ве за Аген ци је за бор бу 
про тив ко руп ци је, Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је и дру гих ор-
га на у по ступ ку кон тро ле по ли тич ких ак тив но сти и су бје ка та. Уз 
то, из ме на ма би тре ба ло пре ци зно утвр ди ти оба ве зе и ме ха ни зме 
за тран спа рент ност фи нан си ра ња по ли тич ких су бје ка та. У ве зи с 
тим је нео п ход но из ме ни ти од го ва ра ју ће од ред бе За ко на о Др жав-

39) На ци о нал на стра те ги ја за бор бу про тив ко руп ци је у Ре пу бли ци Ср би ји за пе ри од од 
2013. до 2018. го ди не, СлужбенигласникРС, бр. 57/13.

40) Ак ци о ни план за спро во ђе ње На ци о нал не стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци је за пе-
ри од од 2013. до 2018. го ди не усво јен је на 87. сед ни ци Вла де одр жа ној 31. ју ла 2013. 
го ди не, до ступ но на: http://www.sr bi ja.gov.rs/ve sti/do ku men ti_pre gled.php?id=194208 
(по се ће но 1. сеп тем бра 2013).

41) Оста ли ци ље ви ко је Ак ци о ни план пред ви ђа у окви ру по ли тич ких ак тив но сти је су: 1) 
от кла ња ње не до ста та ка у прав ном окви ру и оја ча ње ка па ци те та у обла сти пре вен ци је 
су ко ба ин те ре са, кон тро ле имо ви не и при хо да јав них функ ци о не ра, 2) усва ја ње и при-
ме на де ло твор ног за кон ског окви ра ко јим се ре гу ли ше ло би ра ње и уче шће јав но сти у 
по ступ ку до но ше ња про пи са, 3) утвр ђи ва ње ја сних кри те ри ју ма за пред ла га ње, из бор и 
раз ре ше ње, као и вред но ва ње ре зул та та ра да ди рек то ра јав них пред у зе ћа и 4) усва ја ње 
по кра јин ских и ло кал них ак ци о них пла но ва за бор бу про тив ко руп ци је чи је спро во ђе ње 
над зи ру стал на рад на те ла по кра јин ских, од но сно ло кал них скуп шти на.

42) За кон о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти, СлужбенигласникРС, бр. 43/11. 
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ној ре ви зор ској ин сти ту ци ји43) и За ко на о по ре ском по ступ ку и по-
ре ској ад ми ни стра ци ји.44) На ве де не за кон ске ин тер вен ци је би, уз 
при ме ну не ко ли ко дру гих ме ра, тре ба ло да број слу ча је ва кр ше ња 
За ко на о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти сма ње за 30% до 
2017. го ди не (у по ре ђе њу са 2012. го ди ном), док би број прав но-
сна жних од лу ка у пре кр шај ним и кри вич ним пред ме ти ма у ве зи са 
кр ше њем од ре да ба на ве де ног за ко на био до 2017. го ди не по ве ћан 
за 30 % у од но су на 2012. го ди ну.

Ако се оста ви по стра ни пи та ње да ли је ре ал но оче ки ва ти 
да до 2017. го ди не бу ду оства ре ни за цр та ни ци ље ви, оста је ди ле ма 
ко ји је си стем фи нан си ра ња по ли тич ких стра на ка и њи хо вих пред-
из бор них и дру гих ак тив но сти нај при клад ни ји за Ср би ју? У док-
три ни се ис ти че да упо ред на за кон ска ре гу ла ти ва у ве ли кој ме ри 
ва ри ра у по гле ду гра ни ца ко је по ли ти ча ри по ста вља ју до го во ри ма 
quidproquo, бу ду ћи да чак и пот пу но за ко ни те до на ци је мо гу пред-
ста вља ти раз лог за бри гу.45) Овом про бле ма ти ком се 2003. го ди не 
ба вио и Ко ми тет ми ни ста ра Са ве та Евро пе у Пре по ру ци о за јед-
нич ким пра ви ли ма про тив ко руп ци је у фи нан си ра њу по ли тич ких 
пар ти ја и из бор них кам па ња.46) Том при ли ком су из дво је ни сле де-
ћи основ ни прин ци пи за су зби ја ње ко руп ци је: 1) ра зу ман ба ланс 
из ме ђу фи нан си ра ња из јав них и при ват них из во ра, 2) пра ви чан 
кри те ри јум у до де ли сред ста ва из јав них из во ра, 3) ја сна пра ви-
ла о при ку пља њу сред ста ва из при ват них из во ра, 4) огра ни ча ва-
ње оби ма сред ста ва ко ја мо гу да се тро ше у из бор ној кам па њи, 5) 
пот пу на јав ност из во ра сред ста ва, на чи на тро ше ња и еви ден ци је о 
имо ви ни, 6) ус по ста вља ње не за ви сног те ла за над зор и 7) санк ци је 
за кр ше ње пра ви ла.47)

43) За кон о Др жав ној ре ви зор ској ин сти ту ци ји, СлужбенигласникРС, бр. 101/05, 54/07 и 
36/10. Из ме не би тре ба ло да пред ви де да про грам ре ви зи је об у хва та и ре ви зи ју пар ла-
мен тар них по ли тич ких стра на ка на ре пу блич ком ни воу. 

44) За кон о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји, Службени гласник РС, бр. 
80/02, 84/02 – ис пр., 23/03 – ис пр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. за кон, 62/06 – др. 
за кон, 63/06 – ис пр. др. за ко на, 61/07, 20/09, 72/09 – др. за кон, 53/10, 101/11, 2/12 – ис-
пр., 93/12 и 47/13. Из ме на ма би би ла уве де на оба ве за ди рек то ра По ре ске упра ве да у 
го ди шњи или ван ред ни план по ре ске кон тро ле оба ве зно увр сти да ва о це фи нан сиј ских 
сред ста ва и дру гих услу га по ли тич ким су бјек ти ма у скла ду са из ве шта јем Аген ци је за 
бор бу про тив ко руп ци је о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти и су бје ка та.

45) S. Ro uz-Ej ker man, 145.

46) Re com men da tion Rec(2003)4 of the Com mit tee of Mi ni sters to mem ber sta tes on com mon 
ru les aga instcor rup tion in the fun ding of po li ti cal par ti es and  elec to ral cam pa igns (Adopted
bytheCommitteeofMinisterson8April2003atthe835thmeetingoftheMinisters’Deputi-
es), до ступ но на: https://wcd.coe.int/Vi ew Doc.jsp?id=2183 (по се ће но 1. сеп тем бра 2013).

47) Alek san dra Dre cun, „Fi nan si ra nje po li tič kih stra na ka – kom pa ra tiv no i po zi tiv no prav ni as-
pekt“, Korupcija–osnovnipojmoviimehanizmizaborbu (prir. G. P. Ilić), Cri men, Prav ni 
fa kul tet Uni ver zi te ta u Be o gra du, Be o grad, 2007, 48.
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С об зи ром да од ред бе За ко на о фи нан си ра њу по ли тич ких ак-
тив но сти уре ђу ју из во ре и на чи не фи нан си ра ња, еви ден ци ју и кон-
тро лу фи нан си ра ња по ли тич ких ак тив но сти по ли тич ких стра на ка, 
ко а ли ци ја и гру па гра ђа на (члан 1 ЗФПА), мо же се ре ћи да је овај 
прав ни акт sedesmateriae за бор бу про тив ко руп ци је у фи нан си-
ра њу по ли тич ких ак тив но сти. У окви ру ње га су де таљ ни је раз ра-
ђе не сле де ће це ли не: из во ри и на чи ни фи нан си ра ња (чл. 3 до 15 
ЗФПА), фи нан си ра ње ре дов ног ра да по ли тич ких су бје ка та (чл. 16 
до 19 ЗФПА), фи нан си ра ње тро шко ва из бор не кам па ње (чл. 20 до 
26 ЗФПА), во ђе ње еви ден ци је и из ве шта ва ње (чл. 27 до 34 ЗФПА), 
по сту па ње у слу ча ју по вре де за ко на (чл. 35 до 37 ЗФПА) и ка зне не 
од ред бе (чл. 38 до 43 ЗФПА). 

При ме на на ве де них за кон ских од ре да ба по ка зу је да у овој 
обла сти још ни су по стиг ну ти за до во ља ва ју ћи ре зул та ти. На и ме, у 
из ве шта ју Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је о кон тро ли тро шко-
ва по ли тич ких су бје ка та – из бор не кам па ње 2012. го ди не48) из не те 
су чи ње ни це о по вре ди од ре да ба ЗФПА. Оне се огле да ју у сле де-
ћем: 1) не до ста вља ње из ве шта ја о тро шко ви ма из бор не кам па ње, 
2) до ста вља ње та квих из ве шта ја са фор мал ним не до ста ци ма, 3) 
не при ка зи ва ње при хо да и тро шко ва из бор не кам па ње, 4) по сту-
па ње са не у тро ше ним сред стви ма у из бор ној кам па њи, 5) из ми-
ри ва ње тро шко ва јед не из бор не кам па ње са ра чу на отво ре ног за 
при ку пља ње сред ста ва и пла ћа ње тро шко ва дру ге из бор не кам па-
ње, 6) из ми ри ва ње тро шко ва из бор не кам па ње са ра чу на ко ји ни је 
отво рен за фи нан си ра ње тро шко ва из бор не кам па ње, 7) при хва та-
ње при ло га прав них ли ца ко ја ни су из ми ри ла оба ве зе на осно ву 
јав них при хо да и 8) не до ста вља ње по да та ка на зах тев Аген ци је за 
бор бу про тив ко руп ци је.

Да се слич не ства ри де ша ва ју и у зе мља ма са ду го го ди шњом 
де мо крат ском тра ди ци јом по твр ђу је и не дав ни слу чај до на ци је од 
690.000 евра ко ју је вла да ју ћа Хри шћан ско-де мо крат ска уни ја кан-
це лар ке Ан ге ле Мер кел до би ла од глав них ак ци о на ра ауто мо бил-
ског кон цер на BMW. Од лу ка о ве ли ком нов ча ном при ло гу обе ло-
да ње на је са мо дан по што је Не мач ка у Европ ској уни ји спре чи ла 
усва ја ње нор ми о сни жа ва њу до зво ље не гра ни це еми си је угљен-
ди ок си да за ауто мо би ле, за шта се за ла га ла не мач ка ауто мо бил-
ска ин ду стри ја.49) Ова квих при ме ра има и у дру гим за пад ним де-

48) Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је, „Пр ви из ве штај о кон тро ли тро шко ва по ли тич-
ких су бје ка та – из бор не кам па ње 2012. го ди не“, Бе о град, мај 2013, 41-51, до ступ но на: 
http://www.acas.rs/ima ges/sto ri es/Pr vi_iz ve staj_o_kon tro li_fi nan si ra nja_po li tic kih_su bje ka-
ta_-_iz bor ne_kam pa nje_2012__pre ci scen_tekst.pdf (по се ће но 1. сеп тем бра 2013)

49) http://www.da nas.rs/da na srs/svet/glo bus/bmw_odao_pri zna nje_mer ke lo voj_sa_690000_
evra.12.html?news_id=269406 (по се ће но 18. ок то бра 2013).
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мо кра ти ја ма, иако се они по пра ви лу де ша ва ју ми мо јав не сце не. У 
Ита ли ји су по зна ти слу ча је ви у обла сти гра ђе вин ске ин ду стри је у 
ко ји ма су спе ци ја ли зо ва ни „пар тиј ски бла гај ни ци“ упра вља ли да-
ва њем ми та и рас по де лом уго во ра. Они нај че шће не за у зи ма ју не ко 
зва нич но ме сто у вла ди, већ де лу ју као по сред ни ци са по слов ним 
љу ди ма ко ји има ју про бле ме у по сло ва њу са вла дом.50)

 Је дан од про бле ма ко ји се по ве зу је са по ли тич ком ко руп-
ци јом од но си се на „тр го ви ну“ по сла нич ким ман да ти ма. Иако се 
пре ла сци по сла ни ка из јед не у дру гу по ли тич ку стран ку де ша ва ју 
и у дру гим зе мља ма,51) спе ци фич ност овог пи та ња у Ср би ји про-
из и ла зи из прав ног уре ђе ња ста ту са на род ног по сла ни ка.52) Нај пре 
је од лу ком Устав ног су да Ре пу бли ке Ср би је од 27. ма ја 2003. го ди-
не53) утвр ђе на не у став ност од ре да ба чла на 88 став 1 тач. 1 и 9 За ко-
на о из бо ру на род них по сла ни ка.54) По ме ну тим од ред ба ма је би ло 
пред ви ђе но да по сла ни ку пре ста је ман дат пре ис те ка вре ме на на 
ко је је иза бран ако му пре ста не члан ство у по ли тич кој стран ци или 
ко а ли ци ји на чи јој ли сти је иза бран, као и бри са њем из ре ги стра 
над ле жног ор га на по ли тич ке стран ке, од но сно дру ге по ли тич ке 
ор га ни за ци је на чи јој из бор ној ли сти је иза бран. 

С тим у ве зи, Устав ни суд је оце нио да се кроз утвр ђи ва-
ње осно ва за пре ста нак ман да та, ка ко је то учи ње но у оспо ре ним 
од ред ба ма, не мо же ре ша ва ти про блем очу ва ња пар тиј ске ди сци-
пли не, ни ти пи та ње одр жа ва ња стран ке у по ли тич ком и прав ном 
жи во ту из ме ђу два из бор на ци клу са, јер се ти ме по вре ђу ју устав-
не од ред бе ко је опре де љу ју ка рак тер ман да та на род них по сла ни ка, 
као и од ред бе о по ли тич ким сло бо да ма и пра ви ма гра ђа на. Свој-
ство на род ног по сла ни ка сте че но на не по сред ним из бо ри ма, не 

50) S. Ro uz-Ej ker man, 146. Њи хо ва по сред нич ка ак тив ност се прак тич но од ви ја на „ни чи-
јој зе мљи“, тј. из ван по ља др жав ног и тр жи шног по сту па ња, при че му ови „по ли тич ки 
иза сла ни ци“ кр ше пра ви ла игре ко ја ва же у по ме ну тим обла сти ма. С об зи ром да они не 
пот па да ју ни под би ро крат ску кон тро лу, ни под де мо крат ско по ста вље ње, раз ли ка из ме-
ђу про не ве ре нов ца у ко рист пар ти је и њи хо вог лич ног бо га ће ња се гу би.

51) У Ита ли ји је у пе ри о ду од 1996. до 1999. го ди не ско ро 100 по сла ни ка пре ла зи ло „на 
дру гу стра ну“. На су прот то ме, у Ве ли кој Бри та ни ји са мо је 6 по сла ни ка у пе ри о ду од 
1950. до 1996. го ди не про ме ни ло по ли тич ки та бор. Mi o drag A. Jo va no vić, „De mo krat ska 
kon so li da ci ja i po li tič ka ko rup ci ja – slu čaj Sr bi je“, Korupcija–osnovnipojmoviimehanizmi
zaborbu (prir. G. P. Ilić), Cri men, Prav ni fa kul tet Uni ver zi te ta u Be o gra du, Be o grad, 2007, 
35.

52) Ibidem

53) Устав ни суд Ср би је, IУ-197/2002, 27. мај 2003, СлужбенигласникРС, бр. 57/03, in Re pu-
bli ka Sr bi ja Ustav ni sud, Bilten 1/2003, 22-28.

54) За кон о из бо ру на род них по сла ни ка, СлужбенигласникРС,бр. 35/00, 57/03 - од лу ка 
УСРС, 72/03 - др. за кон, 75/03 - ис пр. др. за ко на, 18/04, 101/05 - др. за кон, 85/05 - др. 
за кон, 28/11 - од лу ка УС и 36/11 и 104/09 - др. за кон.
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мо же, по Уста ву, би ти усло вље но про ме ном по ли тич ког уве ре ња, 
од но сно по ли тич ке ори јен та ци је, ка ко на стра ни по сла ни ка, та ко 
ни на стра ни по ли тич ке стран ке. По ли тич ким стран ка ма се не мо-
гу за ко ном да ти овла шће ња ко ја ће има ти за по сле ди цу про ме ну 
са ста ва На род не скуп шти не као за ко но дав ног ор га на, као што ни 
по ли тич ки или прав ни жи вот стран ке са чи је је ли сте од ре ђе ни по-
сла ник иза бран не мо же, пре ма Уста ву, на кон из бо ра, има ти не по-
сред ни ути цај на са став На род не скуп шти не.

Ако се има у ви ду да је на кон то га прак са пар тиј ског „пре-
ле та ња“ на ста вље на, не тре ба да чу ди да су се по ли тич ке стран-
ке ре ла тив но ла ко до го во ри ле да у Устав од 2006. го ди не (да ље: 
Устав)55) уне су од ред бу ко ја пред ви ђа да је по сла ник сло бо дан да, 
под усло ви ма од ре ђе ним за ко ном, нео по зи во ста ви свој ман дат на 
рас по ла га ње по ли тич кој стран ци на чи ји пред лог је иза бран за на-
род ног по сла ни ка (члан 102 став 2 Уста ва).

У док три ни је ис прав но за па же но да се про блем пред став-
нич ког те ла, над ко јим ви си оп ту жба јав но сти за нео д го вор но и 
ко руп тив но по на ша ње ње го вих чла но ва, не мо же ре ша ва ти ме ра ма 
ко је су про тив не на че ли ма устав но сти и пар ла мен та ри зма.56) Та-
ко ђе, ти ме се не мо же ре ша ва ти ни пи та ње уну тар стра нач ке ди-
сци пли не, јер су и јед но и дру го по сле ди ца прав но не до вр ше ног 
и по ли тич ки не из гра ђе ног си сте ма пред став нич ке де мо кра ти је у 
Ср би ји.57) Све ово уто ли ко пре ва жи за од ред бу чла на 102 став 2 
Уста ва ко јом је у наш прав ни си стем вра ће на од ре ђе на вр ста „при-
кри ве ног по сла нич ког ман да та“. На тај на чин је по ли тич ка по тре-
ба да се оства ри пот пу на кон тро ла над пар тиј ском ди сци пли ном 
по диг ну та на устав ни ни во, чи ме је Устав ном су ду ус кра ће на мо-
гућ ност да се освр не на уса гла ше ност та квог ре ше ња са устав ним 
на че ли ма. Уме сто то га, из лаз је тре ба ло по тра жи ти у за ме ни пар-
тиј ског ли дер ства од го вор но шћу за из бор не ре зул та те, а пар тиј ског 
јед но у мља уну тар пар тиј ским де мо крат ским про це ду ра ма у ко ји ма 
се фор ми ра стра нач ка по ли ти ка.58) Мо гло би се чак ре ћи да би уну-
тар стра нач ки жи вот ва ља ло уре ди ти у скла ду са не ким од еле ме-
на та вла да ви не пра ва, што је по ду хват ко ји се не мо же оства ри ти 
пре ко но ћи.

55) Устав Ре пу бли ке Ср би је,СлужбенигласникРС, бр. 98/06.

56) Ми о драг А. Јо ва но вић, „Ср би ја у огле да лу: по ли тич ка ко руп ци ја на по чет ку XXI ве ка“, 
Корупција (ур. Д. Ра до ва но вић, А. Бу ла то вић), Цен тар за ме наџ мент, Ин сти тут за кри-
ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 2005, 488.

57)  Ibid., 488, 489.

58)  M. A. Jo va no vić, 35.
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IV

По сто ја ње од го ва ра ју ћег за кон ског окви ра и ње го во спро-
во ђе ње у прак си не пред ста вља сâмо по се би до вољ но јем ство за 
успе шно су прот ста вља ње иза зо ви ма по ли тич ке ко руп ци је. Овом 
про бле му би тре ба ло при сту пи ти на си стем ски на чин, а то под ра-
зу ме ва, на јед ној стра ни, огра ни че ње по ли тич ке мо ћи пу тем ин-
сти ту ци о нал ног ја ча ња уну тра шње струк ту ре вла сти, док би, на 
дру гој стра ни, тре ба ло раз ви ти ме ха ни зме за вр ше ње спо ља шњег 
при ти ска јав но сти на но си о це вла сти.59)

 Да је сла бост ин сти ту ци ја у на шем дру штву је дан од основ-
них узро ка рас про стра ње но сти ко руп ци је ука зу ју и ре зул та ти ис-
тра жи ва ња ко ји су на ве де ни у овом ра ду. При том ни је са мо реч 
о то ме да јед на гра на вла сти, тач ни је, из вр шна власт има до ми-
нан тан по ло жај у од но су на за ко но дав ну и суд ску власт. Основ ни 
про блем је у то ме што је по ли тич ка ко руп ци ја до сти гла тач ку у ко-
јој ко рум пи ра по ли ти ку,60) при че му у очи ма гра ђа на упра во вла да 
пред ста вља оте ло тво ре ње по ли ти ке.

 Ве ли ка по те шко ћа у су прот ста вља њу по ли тич кој ко руп-
ци ји је сте ста ње у пра во су ђу као јед ном од кључ них чи ни ла ца за 
ус по ста вља ње вла да ви не пра ва. Ако се ко руп ци ја са гле да у све тлу 
си стем ских про бле ма ко ји по сто је у вр ше њу суд ске вла сти, глав-
не по те шко ће се од но се на при ме ну ан ти ко руп тив них за кон ских 
од ре да ба, сла бо сти у де ље њу прав де и не спо соб но сти суд ске вла-
сти да се „су прот ста ви“ из вр шној и за ко но дав ној гра ни вла сти.61) 
Суд ска власт пред ста вља „нај мек ши“ део вла сти, а ње на из ра зи та 
сла бост је по сле ди ца ма ње ме диј ске при сут но сти у од но су на дру-
ге две гра не вла сти.62) Услед то га је ве о ма ла ко упу ћи ва ти кри ти-
ке пра во су ђу, че га ни је по ште ђен ни Устав ни суд би ло да је реч о 
оце ни устав но сти Бри сел ског спо ра зу ма, ви си ни до су ђе не на кна де 
ште те за вре ме ору жа них су ко ба или ду жи ни тра ја ња при тво ра у 
по ступ ци ма ко ји се во де про тив ли ца осум њи че них за ко руп тив на 
кри вич на де ла. У овом по след њем слу ча ју је, за раз ли ку од но си ла-
ца из вр шне вла сти, Европ ска ко ми си ја у из ве шта ју о на прет ку Ср-

59) S. Ro uz-Ej ker man, 155.

60) Đo va ni Sar to ri, Uporedniustavniinženjering, Fi lip Vi šnjić, Be o grad, 2003, 167, 168, наведе-
нопрема: Mi o drag A. Jo va no vić, „De mo krat ska kon so li da ci ja i po li tič ka ko rup ci ja – slu čaj 
Sr bi je“, Korupcija–osnovnipojmoviimehanizmizaborbu (prir. G. P. Ilić), Cri men, Prav ni 
fa kul tet Uni ver zi te ta u Be o gra du, Be o grad, 2007, 43.

61) Вид. S. Ro uz-Ej ker man, 163-169.

62) Mi o drag Ma jić, „Ko rup ci ja u pra vo su đu“, Korupcija–osnovnipojmoviimehanizmizaborbu 
(prir. G. P. Ilić), Cri men, Prav ni fa kul tet Uni ver zi te ta u Be o gra du, Be o grad, 2007, 67.
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би је на пу ту ка европ ским ин те гра ци ја ма оце ни ла као по зи тив но 
то што је Устав ни суд ука зао да про ду же ње при тво ра у то ку ис тра-
ге не сме да кр ши устав но пра во на ра зум но тра ја ње при тво ра.63)

 Је дан од нај ва жни јих пред у сло ва за де мо крат ску кон со ли-
да ци ју дру штва је сте гра ђан ски ак ти ви зам, ко ји је нај бо ља пре-
до хра на по ли тич ки ко руп тив ном по на ша њу но си ла ца вла сти.64) 
Услов sine qua non за ефи ка сно вр ше ње гра ђан ског при ти ска на 
пред став ни ке вла сти је сте до ступ ност ин фор ма ци ја о ра ду вла де, 
у че му зна чај ну уло гу игра ју ме ди ји. По ред то га, нео п ход но је да 
по сто је ме ха ни зми за вр ше ње при ти ска од стра не ор га ни зо ва них 
гру па, као и на чи ни за из но ше ње по је ди нач них пред став ки гра ђа-
на.65)

Ве ли ки су иза зо ви пред гра ђа ни ма Ср би је на пу ту ка ус по-
ста вља њу ам би јен та ко ји би за вре ђи вао да се озна чи као вла да ви на 
пра ва. Ни је ту са мо реч о по сто ја њу ин сти ту ци о нал них и прав них 
ме ха ни за ма за бор бу про тив по ли тич ке ко руп ци је, већ се ра ди о 
усва ја њу си сте ма дру штве них вред но сти у чи јој осно ви је иде ја 
о вла сти огра ни че ној пра вом. Пр ви ко ра ци на том пу ту су учи ње-
ни, али то ни из бли за ни је до вољ но за успе шно су о ча ва ње са про-
бле мом ко руп ци је, би ло да се она ја вља у по ли тич кој или не кој 
дру гој обла сти. Шта ви ше, има ју ћи у ви ду ње ну при ро ду, на ста нак, 
по јав не об ли ке и упо ред на ис ку ства, пре би се мо гло го во ри ти о 
сво ђе њу ко руп ци је на нај ма њу мо гу ћу ме ру не го о ње ном ис ко-
ре њи ва њу. Од нос пре ма ко руп ци ји би мо гао да се из ра зи јед ном 
ре че ни цом Иве Ан дри ћа ко ја се исти на од но си ла на оно што се 
у нас озна ча ва као „кри ва Дри на“. Ве ли ки пи сац је при ме тио да 
су све Дри не на овом све ту кри ве, да ни ка да нећемo ус пе ти да их 
ис пра ви мо, али да ни ка да не сме мо пре ста ти са по ку ша ји ма да то 
учи ни мо. И са ко руп ци јом ства ри сто је упра во та ко.
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GoranP.Ilic

POLITICALCORRUPTION
versusRULEOFLAW

Resume
The exi sten ce of an ap pro pri a te le gal fra me work and its im ple-

men ta tion in prac ti ce is not in it self suf fi ci ent gu a ran tee for the suc-
cessful op po si tion to the chal len ges of po li ti cal cor rup tion. This pro-
blem sho uld be ap pro ac hed in a syste ma tic way, and that in clu des on 
the one hand, the li mi ta tion of po li ti cal po wer thro ugh in sti tu ti o nal 
strengthe ning of in ter nal struc tu res of go vern ment, whi le, on the ot her 
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hand, sho uld de ve lop mec ha nisms for do ing the ex ter nal pu blic pres su-
re on of fi ci als.

The re sults of the study of cor rup tion in di ca tes that the we ak-
ness of the in sti tu ti ons in our so ci ety is one of the pri mary ca u ses of the 
spread of this so cial phe no me non. When this is not just a word abo ut 
one of the bran ches of go vern ment, na mely the exe cu ti ve po wer, has a 
do mi nant po si tion in re la tion to the le gi sla ti ve and ju di cial po wer. The 
main pro blem is that po li ti cal cor rup tion has re ac hed the po int at which 
cor rupts po li tics, whi le in the eyes of ci ti zens just go vern ment is the 
em bo di ment of po li tics.

Gre at dif fi culty in fig hting po li ti cal cor rup tion is the sta te of the 
ju di ci ary as one of the key fac tors in esta blis hing the ru le of law. If 
cor rup tion is vi e wed in light of the syste mic pro blems that exist in the 
exer ci se of ju di cial po wer, the main dif fi cul ti es is re la ted to the im ple-
men ta tion of an ti-cor rup tion le gal pro vi si ons, we ak nes ses in the ad mi-
ni stra tion of ju sti ce and the ina bi lity of the ju di ci ary to “con front” the 
exe cu ti ve and le gi sla ti ve bran ches of go vern ment.

One of the most im por tant pre con di ti ons for de moc ra tic con so li-
da tion is a ci vil so ci ety ac ti vism, which is the best pro tec tion to the po-
li ti cally cor rupt be ha vi or of tho se who ha ve po wer. Con di tion sinequa
non for the ef fi ci ent per for man ce of ci vic pres su re on the aut ho ri ti es is 
the ava i la bi lity of in for ma tion abo ut the go vern ment, in which me dia 
play the sig ni fi cant ro le. In ad di tion, it is ne ces sary to ha ve mec ha nisms 
for pres su re by or ga ni zed gro ups, as well as ways to pre sent in di vi dual 
pe ti ti ons of ci ti zens.

The re are the gre at chal len ges for the ci ti zens of Ser bia on the 
road to esta blis hing an en vi ron ment that is worthy to be mar ked as the 
ru le of law. Not only is the re a word abo ut the exi sten ce of in sti tu ti o nal 
and le gal mec ha nisms to com bat aga inst po li ti cal cor rup tion, but abo ut 
adop ting the system of so cial va lu es   ro o ted in the idea of  go vern ment 
which is li mi ted by law. The first steps on this path ha ve been ma de, but 
it is not ne arly eno ugh for suc cessfully de a ling with the pro blem of cor-
rup tion, whet her it oc curs in a po li ti cal or any ot her fi eld.
Key words: cor rup tion, po li ti cal cor rup tion, ru le of law, po li ti cal par ti es, fi-

nan cing of po li ti cal ac ti vi ti es, mo ral cri sis.

* Овај рад је примљен 25. септембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 05. децембра 2013. године.
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ТРИ (СУ ШТИН СКА)КРИТЕРИЈУМА 
У СРП СКОМ ИЗ БО РУ 

СУПРАНАЦИОНАЛНЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ* 

Са же так
Укљу чи ва ње у ме ђу на род не ин те гра ци је је сте јед но од нај-

ва жни јих пи та ња на ро да и др жа ве. По гре шан из бор мо же да има 
не га тив не по сле ди це ко је ће тр пе ти бу ду ће ге не ра ци је. Ка та стро-
фа лан би ланс члан ства срп ског на ро да и срп ских зе ма ља у две 
ју го сло вен ске др жав не тво ре ви не оба ве зу је на кри тич ку ана ли зу 
оправ да но сти ула ска у тре ћу су пра на ци о нал ну ин те гра ци ју за по-
след њих сто ти нак го ди на – у Европ ску уни ју. Сход но то ме, у ра ду 
се из два ја ју три кључ на ин те гра ци о на кри те ри ју ма: ло гич ност ре-
до сле да ин те гра ци је, ци ви ли за циј ско-ге о по ли тич ка ком па ти бил-
ност ин те гра ци је и ду го роч на пер спек тив ност ин те гра ци је. Они се 
оце њу ју са ста но ви шта срп ских ин те ре са, а по том ана ли зи ра ју и у 
кон тек сту ал тер на тив них, евро а зиј ских ин те гра ци ја. 
Кључ не ре чи: про па ганд ни (псе у до)ар гу мен ти, ин те гра ци о ни кри те ри-

ју ми, евро а тлан ти зам, евро а зиј ство, срп ски ин те рес

1. (ПСЕ У ДО)АР ГУ МЕН ТИ У 
СЛУЖБИ СРПСКОГ ПРИ СТУ ПА ЊА 

СУПРАНАЦИОНАЛНИМ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА МА

Фе но ме ну ин те гра ци ја при сту па но је у пе ри о ду по сле окон-
ча ња Хлад ног ра та, и у те о риј ском и у прак тич ном сми слу, са по-
зи ци ја до ми на ци је по бед ни ка над по бе ђе ним. По бед ник, тран са-
тлант ски За пад, пред во ђен не спу та ном си лом САД, ре ла ти ви зо вао 

* 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 ге о по ли тич ко схва та ње и са мог пој ма интеграције, ту ма че ћи и 
спро во де ћи га ма хом као те ри то ри јал но ши ре ње, а ма ње као ја ча-
ње уну тра шње ко хе зи је.1) Сход но то ме, укљу чи ва ње у НА ТО и 
ЕУ цен трал но е вроп ских зе ма ља, а по том и не ких на ју го и-
сто ку Евро пе, пред ста вље но је ви ше као бе ниг но на пу шта ње 
јед не ин те гра ци је у ре гре си ји, рас па ду и све ко ли ком су но-
вра ту, те на вод но пот пу но са мо стал но иза бра но и до бро вољ-
но при кљу чи ва ње дру гој, ви тал ној, сна жној и ви ше стру ко 
при влач ној, не го као кла сич на на пла та три јум фа за у зи ма њем 
про сто ра про тив ни ка и про ши ре ње ин те ре сне сфе ре, без ика-
кве ствар не мо гућ но сти из бо ра „др жа ва-обје ка та“ из ло же них 
екс пан зи ји. Про па ганд ни чи ни лац тран са тлант ске „ме ке мо-
ћи“, гро мо гла сно и из свих ме диј ских „оруж ја“, об ли ко вао је 
јав но ми шље ње рам сфел до ид не „но ве Евро пе“ у сми слу бес-
по го вор ног при хва та ња ста ва да „без ин те гри са ња не ма жи-
во та“. Сва ки по ку шај да се фа та ли стич ки при ступ фе но ме ну 
ин те гри са ња про бле ма ти зу је, а по себ но да се као ал тер на ти-
ва укљу чи ва њу у по ли тич ко-еко ном ско-вој не ор га ни за ци је 
За па да кан ди ду ју не ке дру ге, ана лог не гру па ци је на ис то ку, 
као што су оне евро а зиј ског ти па – оштро је ана те ми са но и 
ре зо лут но од ба ци ва но.

Срп ски чи ни лац на Бал ка ну се у пост ју го сло вен ском тран-
зи ци о ном раз до бљу кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка на шао у па ра-
док сал ној си ту а ци ји: суоченсаизазовомтрансатлантскесупра-
националнеинтеграције,алиуусловимаистовремененационалне
дезинтеграције!? Чи не ћи све да оја ча ју соп стве не уну тра шње ве-
зе, за у зму но ве ге о стра те гиј ске по зи ци је и фрон ти јер ски се про-
стор но тран сли ра ју пре ма ис то ку Евро пе, НА ТО и ЕУ су, упо ре-
до, у (пост)ју го сло вен ском де лу Бал ка на чи ни ле син хро ни зо ва не, 
али „обр ну те“ по те зе: ак тив но су прав но, по ли тич ки, про па ганд но, 
еко ном ски и вој но уче ство ва ле не са мо у раз би ја њу ме ђу на род но 
при зна те ју го сло вен ске др жа ве и спре ча ва њу да се на ње ним ру ше-
ви на ма кон сти ту и ше це ло ви та срп ска на ци о нал на др жа ва у гра ни-
ца ма срп ских ет но-исто риј ских те ри то ри ја, не го су има ле/има ју и 
во де ћу уло гу у дез ин те гра ци ји са ме Ср би је. Да ап сурд бу де ве ћи, 
као „са тис фак ци ја“ за на сил но те ри то ри јал но са жи ма ње и фраг-
мен та ци ју, пред срп ским чи ни о цем је ул ти ма тив на по ну да да се 

1) О ре ла ти ви зо ва њу пој ма интеграција и ње го вом пост мо дер ном схва та њу оп шир ни је 
ви де ти у: Ми ло мир Сте пић, „Ге о граф ске и ет но-ци ви ли за циј ске осно ве евро а зиј ског 
ге о по ли тич ког ин те гри са ња Ср би је“, Србијаиевроазијскигеополитичкипростор (при-
ре ди ли: Ми ло мир Сте пић и Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2013, стр. 278-280. 
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ин те гри ше у тран са тлант ске ор га ни за ци је ко је срп ску де струк ци ју 
упра во и спро во де!?

Упра вљач ке но мен кла ту ре Ср би је пре у зе ле су не за хва лан 
и го то во не мо гућ за да так: ка ко да ту па ра док сал ну по зи ци ју раз-
ре ше на су ви сао, ра ци о на лан и са ста но ви шта на ци о нал них ин-
те ре са ко ри стан на чин, а да, исто вре ме но, соп стве ни ин ду ко ва ни 
тран са тлан ти зам оправ да ју „бе зал тер на тив но шћу“ срп ског пу та 
на За пад. Су о че на са кон ти ну и ра ним ан ти-НА ТО рас по ло же њем 
на ро да, на ро чи то из ра же ним по сле агре си је 1999. го ди не и про ар-
ба на шког ан га жма на Али јан се у ам пу та ци ји Ко со ва и Ме то хи је, 
срп ска по ли тич ка кла са (за са да) се углав ном за др жа ва у окви ри ма 
ЕУ-ори јен та ци је. Шта ви ше, и све ма ња по пу лар ност ула ска у ЕУ 
„ма ски ра“ се на ра ти вом да се на вод но ра ди о европској ин те гра ци-
ји, чи ме се из бе га ва ис ти ца ње ње ног истин ског евроунијскогка рак-
те ра. „У европ ским де ба та ма на по ли тич кој сце ни Ср би је, на и ма, 
пре вла да ва јед на, ре кло би се, не раз бо ри та исто вет ност: не тач но 
по и сто ве ће ње Евро пе као кон ти нен та, ду ге исто ри је, над моћ не 
кул ту ре и узор не ци ви ли за ци је, са са вре ме ном ге о по ли тич ком тво-
ре ви ном Европ ском уни јом.“2) У тој ма ни пу ла ци ји пре не бре га ва се 
чак и не у пит на ге о граф ска чи ње ни ца: да на шња ЕУ (28 чла ни ца) 
се про сти ре на ма ње од по ло ви не (на 41%) те ри то ри је кон ти нен та 
Евро пе.

По ста је све очи глед ни је да се да ле ка пер спек ти ва (не)мо гу-
ћег срп ског при је ма у „рај ску ба шту“ ЕУ ко ри сти као обе ћа ва ју ћа 
са тис фак ци ја за не про ти вље ње, при хва та ње и/или при ста нак на од 
За па да кре и ра ну ар ба на шку се це си ју ко сов ско-ме то хиј ске обла сти 
Ср би је. Али, члан ство у ЕУ је не из ве сна, услов на, стал но из ми чу-
ћа и не у хва тљи ва „шар га ре па“ (ко рист?), а ам пу та ци ја Ко со ва и 
Ме то хи је је ствар ни, тре нут ни, опи пљив и стал но пре те ћи „штап“ 
(гу би так!)  – чак и да је раз ме на не са мо етич ки, већ и ра ци о нал но 
при хва тљи ва. „Трам па“ се, ипак, не апо стро фи ра као пре суд но ва-
жна, већ је по треб на ви ше као оту жни из го вор, али би. Та ко се из 
обе ћа ња о „све тлој европ ској бу дућ но сти“ раз ви ла чи та ва „ска ла 
ста но ви шта“ – ЕУ-фи ли ја, ЕУ-ен ту зи ја зам, ЕУ-еуфо ри ја, ЕУ-ма-
ни ја, ЕУ-фа на ти зам, ЕУ-екс тре ми зам, ЕУ-ва зал ство... То је пре ра-
сло у спе ци фич ну по ли тич ку те о ло ги ју, „тач ни је евроинтеграцио-
нусотериологију(на у ко ва ње о евро у ниј ском спа су), тј. не ку вр сту 

2) Ми лош Кне же вић, „Ди ле ме спољ не по ли ти ке о ,бе зал тер на тив ној‘ евро ин те гра ци ји Ср-
би је“, Националниинтерес, бр. 2/2010, год. V, вол. 8, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2010, стр. 168.
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европскенадидеологије3) без чвр стих те ме ља, ја сних ко ор ди на та и 
из ве сних ис хо ди шта. Мо же се ре ћи да је не кри тич ко опре де ље ње 
за ЕУ-ин те гра ци је бли же ЕУ-уто пи зму, не го ЕУ-ре а ли зму. Срп ски 
на род и Ср би ја по ста ли су та о ци „бе зал тер на тив ног ЕУ-пу та“ по-
ли тич ке но мен кла ту ре. У та квом, го ди на ма об ли ко ва ном иде о ло-
шком и ко лек тив но-пси хо ло шком ам би јен ту, не по ста вља се пи та-
ње да ли је при хва тљи ва ис по ста вље на це на: да срп ске зе мље са мо 
у по ли тич ко-те ри то ри јал но аморф ном и фраг мен тар ном ста њу 
(под ра зу ме ва ју ћи и сма ње ну Ср би ју) мо гу да по ста ну део тран са-
тлант ских ин те гра ци ја. Или је до вољ но са мо све пот кре пи ти на-
вод ним, али за то про па ганд но за глу шу ју ћим ар гу мен ти ма?

Про за пад но на стро је на срп ска „ели та“, не же ле ћи да се ком-
про ми ту је, за са да праг ма тич но из бе га ва про мо ви са ње укљу чи ва-
ња Ср би је у НА ТО-по јав ни-об лик тран са тлан ти зма (за шта „још 
ни је вре ме“). Не ка да се, ра ди пра вље ња „дим не за ве се“, де кла-
ра тив но по тен ци ра то бо же па ци фи стич ка бе ниг ност ЕУ као „са-
мо“ по ли тич ко-еко ном ске ин те гра ци је, на спрам НА ТО, ко ји је, per 
de fi ni ti o nem (на)си лан, вој ни са вез, иако се ра ди о из ра зи то ком-
пле мен тар ним ор га ни за ци ја ма За па да4),  тј. „авер су“ и „ре вер су“ 
тран са тлан ти зма5). Али, за то се у ци љу оправ да ва ња срп ског ин те-

3) Ми лош Кне же вић, „Отво ре но пи та ње евро ин те гра ци ја“ (увод ник  глав ног уред ни ка), 
Националниинтерес, бр. 1/2013, год. IX, вол. 16, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2013, стр. 14-15. 

4) И број ни за пад ни зва нич ни ци не по ри чу су штин ску слич ност НА ТО и ЕУ, ша љу ћи, 
та ко, ја сну по ру ку Ср би ма и ка да о то ме го во ре у са мој Ср би ји, ко ја ни је у њи хо вом 
са ста ву. То по твр ђу је ди ску си ја на ску пу „Са мит НА ТО 2009. – но ве чла ни це, ста ре 
чла ни це“, одр жа ном у ам ба са ди Че шке Ре пу бли ке у Бе о гра ду, где је кон ста то ва но да 
су ЕУ и НА ТО „две ком пле мен тар не ор га ни за ци је“. Шта ви ше, фран цу ски вој ни ата ше 
у Бе о гра ду и уче сник на том ску пу, био је још из ри чи ти ји, за кљу чив ши да се не мо же 
ре ћи да је „НА ТО хар двер, а ЕУ софт вер“, већ да су НА ТО и ЕУ „ле ва и де сна но га“ 
за без бед ност њи хо вих чла ни ца. (Ви де ти у члан ку: „НА ТО и ЕУ су ком пле мен тар ни“, 
Политика, 25. април 2009.)   Па ра диг ма ти чан је став Хер ма на ван Ром пу ја (Her man Van 
Rom puy), „пр вог чо ве ка“ ЕУ (пред сед ник Европ ског Са ве та), ко ји је, у свом го во ру на 
са ми ту НА ТО у Ли са бо ну у но вем бру 2010. го ди не, на гла сио да су ЕУ и НА ТО „два 
нај при сни ја парт не ра“, да ће се њи хов ме ђу соб ни од нос „до дат но по ја ча ти усва ја њем 
но вог стра те гиј ског кон цеп та НА ТО“ и да он, лич но, „по твр ђу је чвр сту при вр же ност 
ЕУ овом по ду хва ту“. При се ћа ју ћи се про шло сти, он је кон ста то вао да „без Али јан се не 
би би ло ни Уни је“ и да „на ше две ор га ни за ци је пло ве истим бро дом већ де це ни ја ма“. 
За бу дућ ност, пред ви део је да ће НА ТО и ЕУ има ти огром ну спо соб ност да об ли ку ју 
без бед но сно окру же ње „ако на ста ве да ра де за јед но“, те да је „вре ме да се сру ше пре-
о ста ли зи до ви ко ји их де ле“. (Ви де ти у: Mi lo mir Ste pic, “Post mo dern Ge o po li ti cal Chal-
len ges of Euro pe”, Megatrendreview:theinternationalreviewofappliedeconomics, Vol. 8 
(2) 2011, Me ga trend  Uni ver sity of Ap plied Sci en ces, Bel gra de, 2011, pp. 83-84 /на ве де но 
пре ма: Хер ман ван Ром пуј, „Без НА ТО не би би ло ни ЕУ“, www.nspm.rs, 20. no vem bar 
2010./) Да ли је, сход но на ве де ним је дин стве ним и не дво сми сле ним тран са тлан ти стич-
ким прин ци пи ма, став срп ске по ли тич ке но мен кла ту ре „ЕУ-да,НАТО-не“ ло гич ки (и 
прак тич но) уоп ште мо гућ, или је са мо „фа за у про це су при дру жи ва ња“? 

5) М. Сте пић, „Ге о граф ске и ет но-ци ви ли за циј ске осно ве евро а зиј ског ге о по ли тич ког ин-
те гри са ња Ср би је“. стр. 281.
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гри са ња у ЕУ и „про ме не све сти“ на ро да сум њи ча вог пре ма тран-
са тлан ти зму, ко ри сте број ни (псе у до)ар гу мен ти, ко ји су до би ли об-
лик мно го пу та по на вља них, го то во ак си ом ских, че сто пре те ћих, а 
не ка да и оп ту жу ју ћих па ро ла6). Има их то ли ко да је мо гу ће и њи хо-
во си сте ма ти зо ва ње и кла си фи ко ва ње:

• Цивилизацијске пароле – „Ср би ји је ме сто на За па ду“, 
„Евро па (ми сли се на ЕУ) је ци ви ли за ци ја“, „ни смо, 
ваљ да, део Ази је“, „то (ула зак у ЕУ) је је ди ни на чин да 
се мо дер ни зу је мо“, „нео п ход но је да про ме ни мо свест“, 
„ин те гри са ње у ЕУ је им пе ра тив са вре ме ног гло бал ног 
дру штва“; „та ко (ула ском у ЕУ) по ста је мо Свет“...;

• Идеолошко-политичкепароле– „нео п ход но је да по стиг-
не мо европ ске (ЕУ) стан дар де“, „ула зак у ЕУ је га рант 
де мо кра ти за ци је Ср би је“, „члан ство у ЕУ зна чи по што-
ва ње људ ских пра ва“, „ко је про тив ЕУ тај је про тив Ср-
би је“, „ЕУ је на ша ре ал ност“; „пут у ЕУ је је ди ни пра ви 
пут“; „евро ин те гра ци ја ма по ста ће мо уре ђе но дру штво“, 
„Ср би ја ће по ста ти мо дер на европ ска др жа ва са Ср би ма 
или без њих“...;

• Егзистенцијално-економскепароле–„да (ула ском у ЕУ) 
жи ви мо као сав нор ма лан свет“, „не мо же мо да пре жи-
ви мо без ЕУ“, „без (за пад них) кре ди та не ће мо мо ћи да 
по де ли мо пен зи је“, „са мо ја сна европ ска (ЕУ) ори јен та-
ци ја га ран ту је еко ном ски про спе ри тет Ср би је“, „ССП 
(Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу Ср би је ЕУ) 

6) ЕУ-скеп ти ци зам у Ср би ји је у по ра сту: про це нат гра ђа на Ср би је ко ји по др жа ва ју при-
сту па ње Ср би је ЕУ ста ло се сма њу је – са 72% у ок то бру 2007. и 73% у ју ну 2008. го ди не 
опао је на ма ње од 1/2, тј. на 46% гра ђа на у апри лу 2013. го ди не. Ви де ти у: Сло бо-
дан Ан то нић, „О ,де бри се ли за ци ји‘ би ра ча: евро скеп ти ци зам у јав ном мне њу Ср би је“, 
Националниинтерес,го ди на IX, вол. 16, број 1/2013, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2013, стр. 85 (аутор је ко ри стио: Ђор ђе Ву ка ди но вић и са рад ни ци, Истражи-
вањејавногмнењаСрбије, Пу бли кум – Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, рад ни по да ци, 
2007-2013.) Упр кос то ме, пред сед ник Вла де Ср би је у ин тер вјуу днев ном ли сту Вечерње
новости(у бро ју по све ће ном ју би ле ју – 60 го ди на из ла же ња) из ја вио је: „Али са мо луд 
чо век мо же да ка же да ула зак у ЕУ ни је у на шем ин те ре су.“ (Ви де ти у: Вечерњеново-
сти,16. ок то бар 2013.) Од мах су тра дан, и моћ ни Пр ви под пред сед ник Вла де (ли дер во-
де ће стран ке у Ср би ји) у ин тер вјуу ли сту Недељник био је, та ко ђе, екс пли ци тан: „Наш 
пут је пут у ЕУ. (...) Ср би ја мо ра да бу де део ЕУ, део европ ске по ро ди це не за то што за то 
има те би ло чи ју по ли тич ку по др шку. Али, зар ми сли те да Ср би ја без аме рич ке по мо ћи и 
без бо ље са рад ње са САД мо же да бу де успе шна у све ту? Си гу ран сам да не мо же.“ (Ви-
де ти у: Nedeljnik, 17. ok to bar 2013.; на ве де но пре ма: www.nspm.rs, 19. ок то бар 2013.) На 
кон ти ну и тет „ЕУ-ори јен та ци је“ срп ских вла да ју ћих по ли тич ких гар ни ту ра, без об зи ра 
на фор мал ну пар тиј ску при пад ност и де кла ра тив ни иде о ло шки ан та го ни зам, упу ћу је и 
став Ми ни стра ино стра них по сло ва та да шње Др жав не за јед ни це Ср би је и Цр не Го ре, 
ис ка зан чи та ву де це ни ју ра ни је: „На ма је по треб но да се у овој зе мљи мит те ри то ри је, 
мит гра ни ца, тран сфор ми ше у је дан но ви мит, а то је Европ ска уни ја, као оквир у ко ме 
се на ши про бле ми раз ре ша ва ју.“ (Ви де ти у: Политика, 27. ав густ 2003.) 
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омо гу ћи ће при лив стра них ин ве сти ци ја, мо гућ ност ко-
ри шће ња пред при ступ них фон до ва и отва ра ње но вих 
рад них ме ста“, „члан ством у ЕУ отва ра нам се тр жи ште 
од по ла ми ли јар де љу ди“...;

• Геополитичке и геостратегијске пароле – „ЕУ и НА-
ТО сво јим чла ни ца ма га ран ту ју без бед ност“, „окру же ни 
смо зе мља ма ЕУ и НА ТО“, „не мо же мо да оста не мо, цр-
на ру па‘ у Евро пи“, „а где ће мо не го у ЕУ (и НА ТО) ка-
да нас Ру си ја не ће у Евро а зиј ски са вез“, „та ко (ула ском 
у ЕУ и НА ТО) нај бо ље се бра ни Ко со во“, „и Ко со во и 
Европ ска уни ја“...

2. ИЗ БОР СМЕ РА НА СРП СКОЈ „МАПИ ПУТА“ 
У СУ ПРА НА ЦИ О НАЛ НЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ: 

КЉУЧ НИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ

При ста нак на се це си о ни стич ко на ру ша ва ње те ри то ри јал не 
це ло ви то сти је услов ко ји ЕЕЗ/ЕЗ/ЕУ ни ка да ни је по ста ви ла ни јед-
ној по тен ци јал ној чла ни ци на пу ту при кљу че ња. На про тив. Сто га, 
им пли цит ни, а све ви ше и екс пли цит ни зах те ви Ср би ји да се по-
ми ри са не за ви сно шћу на сил но ам пу ти ра ног ко сов ско-ме то хиј ског 
де ла др жав не те ри то ри је пред ста вља ин ди ка ти ван „лак мус“. Али, 
по кро ви тељ ство За па да пре ма ар ба на шком се це си о ни зму у ко сов-
ско-ме то хиј ској обла сти Ср би је са мо је „врх ле де ног бре га“. Чак ни 
та ко ва жно пи та ње нијепресудно за пре и спи ти ва ње срп ске тран са-
тлант ске ин те гра ци о не оп ци је. Хи по те тич ки, шта би се де си ло да 
је За пад по сту пао упра во су прот но – да ни је по ли тич ки, про па-
ганд но, еко ном ски и вој но са у че ство вао у ар ба на шкој по бу ни ра ди 
се це си је од Ср би је као ме ђу на род но при зна те др жа ве, да ни је Ср-
би ју про скри бо вао као др жа ву-от пад ни ка због од бра не соп стве не 
те ри то ри је, да је остао при по чет ној ква ли фи ка ци ји ОВК (Us htria 
Çlirimtare e Kosovës /UÇK/) као те ро ри стич ке ор га ни за ци је, да не 
су ди у Ха гу вој но-по ли тич ким ли де ри ма Ср би је, већ ко сов ско-ме-
то хиј ских Ар ба на са, да ни је при знао не за ви сност тзв. Ре пу бли ке 
Ко со во (RepublikaeKosovës) и не вр ши при ти сак на оста ле зе мље 
да учи не исто, да не уце њу је Ср би ју да и са ма при хва ти ту „не-
за ви сност“ и не „оне мо гу ћа ва Ко со ву члан ство у ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма“... Шта би би ло да се, на при мер, тран са тлан ти зам 
пре ма Ср би ји и ње ном ко сов ско-ме то хиј ском про бле му од но сио 
ана лог но пи та њу Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не и на чи ну на ко ји га 
је „ре ши ла“ Хр ват ска („на гра ђе на“ при је мом у НА ТО 2009. и ЕУ 
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2013. го ди не!). Чак и да је За пад то ком чи та вог че твр тве ков ног и 
још нео кон ча ног раз би-рас па да СФРЈ имао објек ти ван став и не-
при стра сан ан га жман (а не ан ти срп ски), те да и да нас не на ста вља 
да ре ла ти ви зу је те ри то ри јал ни ин те гри тет и гра ни це Ср би је – да ли 
би и у том слу ча ју тре ба ло по хр ли ти у ЕУ и НА ТО? Оста ле зе мље 
„но ве Евро пе“, ко је су у пост хлад но ра тов ском раз до бљу ула зи ле 
у са став евро а тлант ских ин те гра ци ја, ни су има ле по ни жа ва ју ћи 
трет ман као Ср би ја, а у њи ма да нас ипак „цве та“ ЕУ-скеп ти ци зам, 
док су у не ким чла ни ца ма „ста ре Евро пе“ све из ра же ни ји зах те ви 
за исту па ње из ЕУ (у Ве ли кој Бри та ни ји). Ако пре ма тран са тлан ти-
зму (пр вен стве но пре ма ЕУ) та кав од нос има ју са ме чла ни це, шта 
би, он да, мо гло да при ву че Ср би ју? Или би се на су пра на ци о нал ној 
ин те гра ци о ној „ма пи пу та“ тре ба ло усме ри ти на не ке но ве тра се – 
евро а зиј ске? Са мо трисуштинскиважнакритеријума тре ба ло би 
да пре су де у стра те гиј ском срп ском опре де ље њу за тран са тлант ске 
или евро а зиј ске ин те гра ци је (под усло вом да се ра ди о хте њу, а не 
мо ра њу).

2. 1. Кри те ри јум логичностиредоследа ин те гра ци је

Ре до след  ин те гра ци је има ве о ма ве ли ку ва жност за ду го-
трај ност, ста бил ност, ви тал ност, еко ном ски раз вој, ге о по ли тич ки 
по ло жај, уну тра шњу по ли тич ку хар мо ни ју и оп шти на пре дак др-
жа ве. Сход но то ме, про стор но об је ди ња ва ње на ци је у јед ну, соп-
стве ну на ци о нал ну др жа ву, ко ја би сво јим гра ни ца ма об у хва та ла 
чи тав или ве ћи део ет но-исто риј ског про сто ра, тре ба ло би да бу-
де ини ци јал ни ин те гра ци о ни ко рак. Ако се тај при о ри тет ни циљ 
у исто риј ски ду гом раз до бљу ни ка ко не оства ру је, на ро чи то ако 
га због сво јих ин те ре са оне мо гу ћа ва ју ве ли ке си ле, не ми нов на је 
по ја ва на ци о нал ног не за до вољ ства и фру стри ра но сти, ства ра ње 
про је ка та на ци о нал ног осло бо ђе ња и ује ди ње ња, те стал но на сто-
ја ње да се они оства ре у по вољ ној ге о по ли тич кој кон сте ла ци ји – 
са мо стал но или у сим би о зи са не ким моћ ним за штит ни ком. Ре зул-
тат на ци о нал но-др жав не не ин те гри са но сти и не кон сти ту и са но сти 
је су ла тент на ре ги о нал на не ста бил ност, не ре ше ни те ри то ри јал ни 
спо ро ви и не по кла па ње по ли тич ких са ет но-ре ли гиј ским гра ни ца-
ма (С. Хан тинг тон их на зи ва „не а де кват не гра ни це“). Та кво ста ње 
иде ал но је за сва ко вр сно ино стра но и уну тра шње ма ни пу ли са ње 
(еко ном ско, иде о ло шко-по ли тич ко, вој но, ме диј ско, вер ско...). 

На сто ја ње јед не на ци је да оства ри ло гич ну, пр ву ин те гра ци-
о ну фа зу и ује ди ни се у јед ну, соп стве ну др жав ну це ли ну, мо же 
да бу де не по сред но вој но-по ли тич ки спре ча ва но, те про па ганд но 
про гла ша ва но „угро жа ва њем ми ра“, „ре ме ће њем по сто је ћег по-
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рет ка“, „прет њом су се ди ма“, „ре ви зи јом ме ђу на род но при зна тих 
гра ни ца“, „екс пан зи о ни змом“, „ве ли ко др жа вљем“... Спе ци фи чан 
на чин при вид ног и при вре ме ног па ци фи ко ва ња тих те жњи пред-
ста вља „ута па ње“ по ли тич ки нео ме ђе ног про сто ра јед не, ве ће на-
ци је у не знат но ши ру, су пра на ци о нал ну др жав ну тво ре ви ну, где ће 
оста ле, ма ње, слич не или пот пу но раз ли чи те ет нич ке за јед ни це у 
ње ном са ста ву, (нео)ке на ни стич ки „об у зда ва ти“ по пу ла ци о но-про-
стор но ве ћег чи ни о ца.7) На сил но са жи ма ње ет нич ког про сто ра ма-
сов ним фи зич ким уни шта ва њем, про те ри ва њем и/или вер ско-на-
ци о нал но-ци ви ли за циј ском кон вер зи јом, те „са би ја њем“ јед ног 
ет нич ког ко лек ти ви те та у гра ни це уна пред за да те др жа ве чи ја је 
те ри то ри ја знат но ма ња од из вор ног ет но-ге о граф ског раз ме шта ја 
ни је исто риј ско-ге о по ли тич ка рет кост, али, та ко ђе, ни је „ре ше ње 
про бле ма“. Тај по ду хват не га си се ћа ња прог на ни ка на из гу бље-
ни за ви чај, не обе сми шља ва на сто ја ња да се ис пра ви „исто риј ска 
не прав да“, не спре ча ва же ље за ре кон ки стом и не по ни шта ва ин те-
гра ли стич ке др жа во твор не ам би ци је.  

Ства ра ње је дин стве не др жа ве ко ја би сво јим гра ни ца ма опа-
си ва ла це ло ку пан на ци о нал ни про стор је сте при род на те жња за 
оства ре њем пр вог, др жа во твор ног, ин те гра ци о ног ни воа. Не по сти-
за ње то га ци ља не мо ра да по ста не про блем ако на ци ја ни је угро-
же на, ако је ма ње-ви ше до бро вољ но при хва ти ла исто риј ску по де-
ље ност на две или ви ше др жа ва, ако у њи ма оства ру је сва пра ва 
и ако не по сто ји ег зи стен ци јал на по тре ба за ује ди ње њем (на при-
мер: Нем ци у цен трал ној Евро пи, тј. у Не мач кој, Аустри ји и Швај-
цар ској). У том слу ча ју, ула зак у су пра на ци о нал не ге о по ли тич ке 
тво ре ви не пре не го што је ре а ли зо ва на и „ижи вље на“ на ци о нал-
на др жа во твор на фа за не мо ра да бу де про бле ма ти чан. На про тив 
– то  мо же да по ве ћа ути цај јед ног ет но са у та квој ин те гра ци ји. 
Али, „пре ска ка ње“ пр ве ин те гра ци о не фа зе за ет но се ко ји су са мо 
де ли мич но об у хва ће ни гра ни ца ма на ци о нал не др жа ве (на ро чи то 
ако су они ма ло број ни, де мо граф ски ре гре сив ни, еко ном ско-по ли-
тич ки не моћ ни и ге о по ли тич ки де ли кат но ло ци ра ни, као што су, 
на при мер, Ср би на Бал ка ну), или, пак, ко ји уоп ште не ма ју сво ју 
др жа ву (као што су, на при мер, Кур ди) – мо же да бу де ка та стро фал-
но. Шта ви ше, ако од ра ни је по сто ји већ до жи вље но не га тив но су-
пра на ци о нал но др жав но ис ку ство, он да је још јед но чи ње ње исте 
гре шке рав но са мо у би лач кој ко лек тив ној не зре ло сти.

7) О ме ха ни зми ма „об у зда ва ња“ срп ског чи ни о ца, као по пу ла ци о но-про стор но нај ве ћег у 
Ју го сла ви ји, ви де ти у: Ми ло мир Сте пић, „Срп ске зе мље у бал кан ској апли ка ци ји стра-
те ги је об у зда ва ња: ју го сло вен ска и пост ју го сло вен ска фор му ла“, РазбијањеЈугославије
(при ре ди ли: Жи во јин Ђу рић, Ми лош Кне же вић, Ми лан Јо ва но вић), Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 259-291.
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На зна че ни оп шти ге о по ли тич ки прин ци пи на ци о нал не и су-
пра на ци о нал не ин те гра ци је упо зо ра ва ју да би срп ско при сту па ње 
ЕУ и НА ТО би ло прекореднаинтеграција. Она би под ра зу ме ва ла 
пар ци јал но и се лек тив но укљу чи ва ње у те ор га ни за ци је За па да, а 
да, по ло гич ном ге о по ли тич ком ре до сле ду, ни је прет ход но оства ре-
но по ли тич ко-те ри то ри јал но ин те гри са ње срп ских зе ма ља у је дин-
стве ну срп ску др жа ву. То, а pri o ri, не би мо ра ло да бу де у су прот но-
сти са срп ским на ци о нал ним ин те ре си ма да упра во ЕУ и НА ТО не 
чи не све не са мо да оне мо гу ће (чак и вој ном си лом) срп ско на ци о-
нал но-др жав но кон сти ту и са ње, већ и пре суд но ути чу на раз би ја ње 
и са ме Ср би је. Ср би већ ба шти не не га тив на ис ку ства две ју го сло-
вен ске, та ко ђе су пра на ци о нал не прекореднеинтеграције (обе про-
та ла со крат ске!), у ко је су не пи та ни ула зи ли а да прет ход но ни су 
по ли тич ком гра ни цом оме ђи ли соп стве ну те ри то ри ју, и у ко ји ма 
су би ли „об у зда ва ни“ од оста лих кон сти ту тив них чи ни ла ца. И јед-
на и дру га су на сил но из бри са не са по ли тич ко ге о граф ске кар те, са 
по ра зним по сле ди ца ма за др жав но не кон сти ту и сан срп ски на род и 
по ли тич ком гра ни цом нео ме ђе не срп ске зе мље. Још јед на, у са мо 
сто ти нак го ди на тре ћа су пра на ци о нал на прекореднаинтеграција 
(по но во та ла со крат ска!), ово га пу та тран са тлант ска („евро у ниј ска“ 
и „на тов ска“), у ко ју би срп ски чи ни лац ушао по но во у аморф ном 
и фраг мен тар ном по ли тич ко-те ри то ри јал ном ста њу – пред ста вља-
ла би истин ски аван ту ри зам.8)

На дру гој стра ни, као ге о по ли тич ки ан ти под тран са тлан-
ти зму ко га пер со ни фи ку ју НА ТО и ЕУ, по ја вљу је се евро а зиј ска 
ин те гра ци ја (Евро а зиј ски са вез /ЕАС/, Ор га ни за ци ја до го во ра о 
ко лек тив ној без бед но сти /ОДКБ/) као јед но од је зга ра бу ду ћег мул-
ти по лар ног све та. (карта1) Да ли она мо же да бу де при хва тљи-
ва ал тер на ти ва, бу ду ћи да је (још увек) не са мо у по чет ној фа зи 
фор ми ра ња, да ле ко еко ном ски, по ли тич ки и вој но не моћ ни ја, те 
ма ње екс пан зи о ни стич ки на стро је на, већ је по свом ка рак те ру, као 
и тран са тлан ти зам, су пра на ци о нал на? Зар евен ту ал но срп ско при-
кљу че ње та квој евро а зиј ској ин те гра ци ји не ће би ти, та ко ђе, преко-
редно, те, сход но то ме, ге о по ли тич ки не ло гич но и опа сно, а на ци о-
нал но не при хва тљи во? Али, евро а зиј ска ин те гра ци ја кон ци пи ра на 
је та ко да по зи ци ја ет нич ких ко лек ти ви те та и др жа ва у њој бу де 
су штин ски дру га чи ја, а не ми нов ни тран сфер овла шће ња („огра-

8) Ин ди ка тив но је да ни по сле Пр вог, ни по сле Дру гог, ни по сле Хлад ног ра та, а ни по сле 
„пе то ок то бар ске ре во лу ци је“ 2000. го ди не, од ка да су све ус по ста вље не срп ске упра-
вљач ке „гар ни ту ре“ за у зе ле про за пад ни курс, српскинароднијеимаоприликудадемо-
кратскиисуверено,референдумскиискажеколективнувољуоегзистенцијално,више-
генерацијскиивишедимензионалноважномпитању:далиуопштежелидасеукључи
усупранационалну/етворевину/е,тј.далипретходножелидаформирасопственуна-
ционалнудржавууграницамасрпскихетно-историјскихземаљанаБалкану.
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ни ча ва ње су ве ре ни те та“) ди мен зи о ни сан у скла ду са ин те ре си ма 
сва ке чла ни це по себ но. Она не под ра зу ме ва по ти ра ње на ци о нал-
них по себ но сти „у ,оп штем лон цу за пре та па ње‘ за шта се за ла-
жу атлан ти сти“9), као ни „уки да ње са мо стал них др жа ва у скла ду 
са атлан ти стич ко-уни по ла ри стич ким прин ци пи ма про јек то ва ног 
,гло бал ног се ла‘, ни ти ре а фир ма ци ју пре ва зи ђе них евро по ли ких 
др жа ва-на ци ја“10). (То, на рав но, не га ран ту је да и она вре ме ном 
не ће да се тран сфор ми ше и из ро ди у тво ре ви ну ко ја са из вор ним 
прин ци пи ма кон сти ту и са ња има ма ло до дир них та ча ка.) Уоста лом, 
њен цен тар (Мо сква) је ге о граф ски бли жи Ср би ји од тран са тлант-
ског (Ва шинг тон), са њим по сто ји коп не на ве за и по тен ци јал но 
сна жни ји гра ви та ци о ни „маг не ти зам“.11) 

Евро а зиј ска ин те гра ци ја сле ди „тре ћи пут“ – ус по ста вља ње 
спе ци фич ног евроазијскогфедерализма и ства ра ње ви ше ди мен зи-
о нал ног и ви ше сте пе ног системааутономија. Су пра на ци о нал на 
кон цеп циј ска су шти на и до са да шња прак тич на ре а ли за ци ја евро а-
зиј ске ин те гра ци ја не до во ди у пи та ње це ло ви тост Ср би је, по че му 
се бит но раз ли ку је у од но су на тран са тлан ти зам. Упра во су прот-
но – Ру си ја, као њен сто жер, спре ча ва у Са ве ту без бед но сти УН 
да тзв. RepublikaeKosovës до би је ко нач но ме ђу на род но при зна ње 
не за ви сно сти и по ста не чла ни ца УН. Шта ви ше, за ин те ре се „ста-
бил не ру ске (нео е вро а зиј ске) ко нек ци је на Бал ка ну“12) не до вољ ни 
су ге о по ли тич ки ка па ци те ти са ме Ср би је, већ ду го роч но то мо же 
да бу де са мо ин те грал на срп ска др жа ва ко ја би об у хва та ла про стор 
срп ских зе ма ља.

9) Евразийскийвзгляд–основныепринципыдоктринальнойевразийскойплатфомы,Арк-
то гея цен тр, Мо сква, 2001, С. 35.

10) Ми ло мир Сте пић, Геополитиканеоевроазијства–позицијасрпскихземаља, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013, стр. 97.

11) Ра сто ја ње (ва зду шно) из ме ђу Бе о гра да и Мо скве из но си 1.715 км. Осим што се из ме ђу 
европ ског Бе о гра да и аме рич ког Ва шинг то на про сти ре знат на коп не на ма са и аква то-
ри ја Атлант ског оке а на, раз да љи на из ме ђу њих је и пре ко 7.600 км. Од Бе о гра да до 
Бри се ла (ко ји је сте фор мал но се ди ште НА ТО и ЕУ, али су штин ски ни је ни шта ви ше од 
аме рич ког „ис ту ре ног ко манд ног ме ста“ на за пад ном де лу евро а зиј ског „мо сто бра на“) 
има 1.376 км.

12) Ми ло мир Сте пић, „Бал кан – не до ста ју ће ис хо ди ште нео е вро а зиј ског век то ра“, пле нар-
но са оп ште ње по по зи ву на Ме ђу на род ном на уч ном ску пу Евроазијскисавез, ко ји је 
одр жан 24-25. ма ја 2013. го ди не у ет но-се лу Ста ни ши ћи код Би је љи не (Ре пу бли ка Срп-
ска), у ор га ни за ци ји Удру же ња Срп ско-ру ски мост из Ба ње Лу ке, 2013. (Збор ник ра до ва 
је у штам пи)
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2. 2.  Кри те ри јум цивилизацијско-геополитичке
компатибилности ин те гра ци је

Упо ре до са гло ба ли за ци јом и по ку ша ји ма се свет уни фи ку је 
у свим до ме ни ма, а све ви ше и као ре ак ци ја на те про це се, до га-
ђа се ње го ва по де ла на ве ли ке це ли не. Ма кро ре ги о нал но струк ту-
ри са ње за сни ва се на хо мо ге но сти про сто ра, где се као „нај ма њи 
за јед нич ки са др жа лац“ не за не ма ру ју фи зич ко ге о граф ска свој-
ства, али све ве ћи зна чај има ју ге о по ли тич ки, ге о стра те гиј ски и 
на ро чи то ге о е ко ном ски чи ни о ци. Сма тра ло се да ће, у по ре ђе њу 
са њи ма, сви оста ли по ста ти бе зна чај ни. Ме ђу тим, на из не на ђе ње 
мно гих, у иде о ло шком ва ку у му пост хлад но ра тов ског раз до бља и 
вре ме ну до ми на ци је ма те ри ја ли стич ког, чо ве чан ство је нео п ход но 
ду хов но при бе жи ште по тра жи ло у вра ћа њу ре ли гиј ском, ет но-на-
ци о нал ном и кул тур ном иден ти те ту. На то ме за сно ва на срод ност 
по ста ла је сна жна ко хе зи о на спо на и те мељ (ре)кон сти ту и са ња по-
пу ла ци о но-про стор но круп ни јих аре а ла – ци ви ли за ци ја. На су прот 
три јум фа ли стич кој те жњи тран са тлан ти зма да ус по ста вља ње уни-
по лар ног ге о по ли тич ког по рет ка „пра ти“ из град ња јед не, гло бал не 
ци ви ли за ци је, нај слич ни је аме рич кој ва ри јан ти За па да, те да се не-
за пад ном де лу Пла не те на мет не „ме ха нич ко ко пи ра ње ту ђег ис ку-
ства“ и „ци ви ли зо ва ње спо ља“13), свет се све очи глед ни је де лио на 
ви ше ци ви ли за циј ских ма кро ре ги о на.

13) Ова ко је ру ски пред сед ник Вла ди мир Пу тин, уче ству ју ћи 19. сеп тем бра 2013. го ди не у 
за вр шној пле нар ној сед ни ци Вал дај ског ди ску си о ног клу ба (у ју би лар ној, де се тој го ди-
ни ње го вог по сто ја ња), ока рак те ри сао по ку ша је За па да да Ру си ји, али и дру гим зе мља-
ма и на ро ди ма, про ме ни ге о по ли тич ки и ци ви ли за циј ски иден ти тет. Чи тав вал дај ски 
сеп тем бар ски скуп, у ко ме је уче ство ва ло ви ше од 200 нај е ми нент ни јих лич но сти из 
до ме на ре ли ги је, на у ке, вој но-без бед но сне про бле ма ти ке, по ли ти ке, еко но ми је, ме ди-
ја и др. из пре ко 30 зе ма ља, био је по све ћен те ми „Ра зно ли кост Ру си је у са вре ме ном 
све ту“, тј. ре а фир ма ци ји на ци о нал ног и ци ви ли за циј ског иден ти те та. Исту па ње ру ског 
пред сед ни ка у ме ђу на род ним кру го ви ма оце ње но је као „фун да мен тал но“, „про грам-
ско“, „стра те гиј ско“..., на ро чи то због не ко ли ко ње го вих ста во ва: да је „Ру си ја др жа-
ва-ци ви ли за ци ја“, да је њен „су ве ре ни тет, са мо стал ност и це ло ви тост без у слов на“ и 
да је то „црвеналинија пре ко ко је ни ко ме не ће би ти до зво ље но да пре ђе“; да „про на-
ла же ње и ја ча ње на ци о нал ног иден ти те та за Ру си ју има фун да мен тал ни зна чај“; да се 
„но ва на ци о нал на иде ја не ра ђа и не раз ви ја по тр жи шним пра ви ли ма“ и да она „ни је 
не што ока ме ње но, да то за у век, већ је жи ви ор га ни зам“; да „наш на пре дак ни је мо гућ 
без ду хов ног, кул тур ног, на ци о нал ног са мо о дре ђе ња, ина че не ће мо мо ћи да из др жи мо 
спо ља шње и уну тра шње иза зо ве, не ће мо има ти успе ха у усло ви ма гло бал не кон ку рен-
ци је“; да „и еко ном ски раст, и бла го ста ње, и ге о по ли тич ки ути цај – је су ре зул тат ста ња 
у дру штву, тј. да ли се гра ђа ни јед не зе мље осе ћа ју као је дан на род, ко ли ко су уко-
ре ње ни у сво јој исто ри ји, (на ци о нал ним) вред но сти ма и тра ди ци ји, ује ди њу ју ли их 
за јед нич ки ци ље ви и од го вор но сти“; да су не при хва тљи ва на сто ја ња „ре а ни ма ци је јед-
но по лар ног, уни фи ко ва ног мо де ла све та и под ри ва ње ин сти ту ци ја ме ђу на род ног пра ва 
и на ци о нал ног су ве ре ни те та“, да „та квом јед но по лар ном, уни фи ко ва ном све ту ни су по-
треб не су ве ре не др жа ве, не го ва за ли“, што пред ста вља „од ри ца ње од соп стве ног ли ка, 
од Бо га по да ре ног, при род ног ра зно вр сја све та“... Оп шир ни је ви де ти у: http://val da ic lub.
com/po li tics/62880.html (при сту пље но 2. ок то бра 2013.) или http://kre mlin.ru/news/19243 
(при сту пље но 2. ок то бра 2013) (На по ме на: Вал дај ски ди ску си о ни клуб или Ме ђу на род-
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Упр кос оспо ра ва њу и по ле ми ци ко ја тра је већ две де це ни је, 
по ка за ло се да по сто ја ње се дам или осам14), од но сно осам или де-
вет15) пла не тар них ци ви ли за циј ских це ли на ко је је утвр дио С. Хан-
тинг тон – те шко мо же да се оспо ри. Шта ви ше, ње гов ци ви ли за циј-
ски „мо за ик“ не мо же по јед но ста вље но да се по сма тра са мо као 
пу ка по де ла кар те све та, већ као уте ме ље на ге о по ли тич ка кон цеп-
ци ја. Нај бо ља ем пи риј ска по твр да ње го ве иде је „ци ви ли за циј ског 
по рет ка“ би ла су екс трем на ста ња кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка 
– по ли тич ки при ти сци, еко ном ске санк ци је, про па ганд на са та ни-
зо ва ња, уну тра шње тен зи је, гра ђан ско-вер ски и се це си о ни стич ки 
ра то ви, спољ не агре си је… Ма ни фе сто ва ло се то чак и у мно го бе-
ниг ни јим при ли ка ма (или увод ним фа за ма пред сто је ћег отво ре ног 
су ко ба): у ме ди ји ма, на уч ним ра до ви ма, школ ским про гра ми ма, 
кул тур ним при ред ба ма, и на ро чи то на спорт ским ма ни фе ста ци-
ја ма и ма сов ним по ли тич ким ску по ви ма (ми тин зи ма, де мон стра-
ци ја ма)16). Су о че не са ег зи стен ци јал ним прет ња ма, по је ди нач не 
др жа ве, на ци је, ет но-вер ске за јед ни це и на ци о нал не ма њи не иден-
ти фи ко ва ле су се са ци ви ли за ци ја ма са ко ји ма су компатибилне и 
ко ји ма при па да ју. Од њих су оче ки ва ле, тра жи ле и обич но до би-
ја ле не ку или сва ку вр сту по мо ћи. Њи хо ви ло кал ни и ре ги о нал ни 
кон флик ти са „дру ги ма“, „дру га чи ји ма“ и „не ком па ти бил ни ма“, тј. 
про тив оних ко ји су ком па ти бил ни са „су прот ном“, „раз ли чи том“ 
ци ви ли за ци јом, за и ста су пре ра ста ли у хан тинг то но ли ке су ко бе 
ци ви ли за ци ја. Нај су ро ви ји об ра чу ни би ли су на ци ви ли за циј ским 
пе ри фе ри ја ма, у до дир ним зо на ма где се ци ви ли за циј ске и ге о по-
ли тич ке гра ни це не по кла па ју. 

ни де бат ни клуб „Вал дај“, до био је име по Вал дај ском је зе ру у Нов го род ској обла сти, 
где је по чет ком сеп тем бра 2004. го ди не одр жа на пр ва рас пра ва ути цај них лич но сти из 
Ру си је и све та. Ини ци јал но, Вал дај ски до ску си о ни клуб пред ста вљао је јед ну од број-
них сек ци ја /„про је ка та“/ у са ста ву СВОП-а /Са ве та за спољ ну и од брам бе ну по ли ти ку/ 
осно ва ног 1992. го ди не у Мо скви. Чел на лич ност СВОП-а је проф. др Сер геј Ка ра га нов, 
струч њак за ру ско-аме рич ке од но се и гло бал не ге о е ко ном ске и ге о по ли тич ке про це се, 
осо ба ко ју су аме рич ки ForeignPolicy и бри тан ски Prospect, на осно ву гла са ња чи та ла-
ца, свр ста ли 2005. го ди не ме ђу 100 нај у ти цај ни јих ин те лек ту а ла ца у све ту – је ди ног из 
Ру си је!)  

14) Sa muel P. Hun ting ton, „The Clash of Ci vi li za ti ons?“, ForeignAffairs, vol. 72, № 3, sum mer 
1993, Co un cil on Fo re ign Re la ti ons, Inc., New York, 1993, p. 25.

15) Sa muel P. Hun ting ton, TheClashofCivilizationsandtheRemakingofWorldOrder, Si mon & 
Schu ster, New York, 1996, pp. 26-27

16) На са мом по чет ку сво је зна ме ни те књи ге Сукобцивилизацијаипреобликовањесветског
поретка, у тре ћем па су су пр вог по гла вља под на сло вом „Но во раз до бље у свет ској по-
ли ти ци“, Хан тинг тон је за па зио: „Две хи ља де љу ди оку пи ло се у Са ра је ву 18. апри ла 
1994. го ди не, ма шу ћи за ста ва ма Са у диј ске Ара би је и Тур ске. Ма шу ћи тим за ста ва ма, 
уме сто за ста ва ма УН, НА ТО или Аме ри ке, ове Са рај ли је иден ти фи ко ва ле су се са сво-
јим су на род ни ци ма му сли ма ни ма и са оп шти ле све ту ко су њи хо ви пра ви и не-та ко-пра-
ви при ја те љи.“ Ви де ти у: Sa muel P. Hun ting ton, TheClashofCivilizationsandtheRema-
kingofWorldOrder. р. 19.
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У ге о по ли тич ком сми слу, иако је бор ба за при мат до би ла 
са вре ме не об ли ке и ме то де, а ве ли ке си ле на сто је да оства ре ин-
те грал ну моћ, ипак је оп ста ла кла сич на по де ла зе ма ља на те лу ро-
крат ске и та ла со крат ске. „Моћ коп на“ и „моћ мо ра“ и да ље се на-
ла зе у осно ви гло бал ног ду а ли зма и сим бо ли зу ју не пре ста ни су коб 
ра ди по сти за ња свет ске хе ге мо ни је. Око оних си ла ко је оте ло тво-
ру ју је дан или дру ги ге о по ли тич ки иден ти тет, те пред ста вља ју сто-
же ре на тим прин ци пи ма фор ми ра них са ве зни шта ва, као око гра-
ви та ци о них је зга ра оку пља ју се ре ги о нал не си ле и ма ње, сла би је, 
„обич не“ др жа ве. Сте пен ко хе зи је ме ђу та ко оку пље ним зе мља ма, 
а на ро чи то њих са је згри ма ге о по ли тич ке ин те гра ци је (бло ко ви, 
али јан се, пак то ви) ве ћи је ако по сто ји компатибилностге о по ли-
тич ких иден ти те та. То зна чи да је ло гич но са ве зни штво кон ти нен-
та ли стич ки ори јен ти са них зе ма ља са те лу ро крат ским по лом мо ћи 
и ма ри тим но ори јен ти са них зе ма ља са та ла со крат ским по лом мо-
ћи. По пра ви лу, ге о по ли тич ка са ве зни штва су чвр шћа ако, упо ре-
до, по сто ји и ци ви ли за циј ска ком па ти бил ност из ме ђу ње них чла-
ни ца (на ро чи то са си лом-пред вод ни цом). Под ра зу ме ва се да има 
из у зе та ка – зе ма ља ко је су до бро вољ но (сле де ћи соп стве не ин те-
ре се) или си лом (по ли тич ко-еко ном ском при ну дом и/или вој ном 
оку па ци јом) по ста ле чла ни це не ке ге о по ли тич ке ин те гра ци је иако 
су су прот ног ге о по ли тич ког и ци ви ли за циј ског иден ти те та. Те зе-
мље-уље зи или зе мље-ано ма ли је нај че шће по ста ју та кве као жр-
тва те ри то ри јал не екс пан зи је ве ли ких си ла, при ву че них њи хо вим 
по вољ ним ге о граф ским по ло жа јем и ге о по ли тич ким ка па ци те том.

Тран са тлант ске ин те гра ци је, на јед ној стра ни, и срп ски чи-
ни лац, на дру гој стра ни, је су цивилизацијскинекомпатибилни. ЕУ 
и НА ТО, ка ко с пра вом твр ди С. Хан тинг тон, мо гу да се по и сто ве-
те са За пад ном ци ви ли за ци јом, док срп ски на род, срп ске зе мље и 
Ср би ја ве ћи ном ни су у са ста ву За пад не, већ Пра во слав не ци ви ли-
за ци је. Ср би при па да ју ју жној сло вен ско-пра во слав ној гра ни Сло-
вен ске по ро ди це на ро да, а не ри мо ка то лич ко-про те стант ској гер-
ман ско-ро ман ској це ли ни, ко ја из ра зи то по пу ла ци о но до ми ни ра у 
зе мља ма тран са тлан ти зма. Срп ске зе мље на ла зе се на крај њој ју-
го за пад ној пе ри фе ри ји Пра во слав не ци ви ли за ци је, у кон фликт ној 
кон такт ној зо ни са ри мо ка то лич ким аре а лом За пад не ци ви ли за ци-
је. Та кон фликт ност по сле ди ца је кон стант них екс пан зи о ни стич-
ких, про зе лит ских ам би ци ја Ва ти ка на, као ду хов ног ауто ри те та За-
пад не ци ви ли за ци је, да Ср бе, ко је је про гла сио „ши зма ти ци ма“, те, 
след стве но, „не ком па ти бил ним“, „ре ме ти лач ким фак то ром“, при-
сил но вер ски, на ци о нал но и ци ви ли за циј ски кон вер ту је и укљу чи 
у сво је окри ље. Сход но то ме, ка ква би бу дућ ност срп ског пра во-
слав ног на ро да и срп ских зе ма ља би ла у тран са тлант ским струк-
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ту ра ма За пад не ци ви ли за ци је? Да ли у том кон тек сту на „про ме ну 
све сти“ че сто по зи ва ју по ли тич ки ли де ри Ср би је, за го ва ра ју ћи је 
као ну жност на бе зал тер на тив ном „евро а тлант ском пу ту“?

У фи зич ко ге о граф ском и са крал но ге о граф ском сми слу, срп-
ски про стор на Бал ка ну не од ли ку је ма ри тим ност, већ кон ти нен-
тал ност. Сто га је срп ски ге о по ли тич ки иден ти тет те лу ро крат ски17), 
а ге о по ли тич ки кôд тран са тлан ти зма та ла со крат ски. То зна чи да 
су ЕУ и НА ТО, као ор га ни за ци је тран са тлан ти стич ког За па да, на 
јед ној стра ни, и Ср би ја и оста ле срп ске зе мље, као про стор уну тар 
се кун дар ног, бал кан ског He ar tland-а, на дру гој стра ни – суп стан ци-
јал но геополитичкинекомпатибилни. Сре ди ште тран са тлан ти зма 
на ла зи се на аме рич ком кон ти нен ту (ко ме срп ске зе мље не при-
па да ју), ода кле се го то во по ло ви ном Евро пе, тј. „европ ским мо-
сто бра ном“ (З. Бже жин ски) упра вља као геополитичкимобјектом. 
У тој ва зал ној, по ни жа ва ју ћој по зи ци ји за пад на и део цен трал не 
Евро пе на ла зе се још од кра ја Дру гог свет ског ра та и Мар ша ло вог 
пла на, а на ро чи то од фор ми ра ња НА ТО и ЕУ (пр во ЕЗУЧ, па ЕЕЗ 
и ЕЗ). Су прот но то ме, ру ском нео е вро а зиј ском кон цеп ци јом че тво-
ро по лар ног све та, Евро пи се ну ди ста тус глобалноггеополитичког
субјекта, ко ји ће, као великипростор,до ми ни ра ти Евро-африч ком 
пан-об ла шћу (јед ном од са мо че ти ри ме ри ди јан ски из ду же не зо не 
на Пла не ти), али под усло вом да ви ше не бу де аме рич ки са те лит. 
За јед нич ки ан ти а ме рич ки ин те рес пред ста вљао би кључ ни ко хе зи-
о ни чи ни лац ко ји би Европ ски ве ли ки про стор бли ско по ве зи вао 
са Ру ско-Евро а зиј ским ве ли ким про сто ром.18) Нео е вро а зиј ска кон-
цеп ци ја „до пу шта“ да би са мо у са ста ву та кве, про-те лу ро крат ски 
и про-евро а зиј ски ори јен ти са не Евро пе, мо гле да бу ду и срп ске зе-
мље. Ако би се, пак, ши ре ње аме рич ког „европ ског мо сто бра на“ 
пре ма (ју го)ис то ку ин стру мен та ли за ци јом ЕУ и НА ТО на ста ви ло, 
на Бал ка ну би се су о чи ло са бу ду ћом тран сгре си јом ин те гра ци ја 
евро а зиј ског ти па. Шта ви ше, у не ким нео е вро а зиј ским и нео ви-
зан тиј ским ва ри јан та ма Ср би ја је про јек то ва на за јед но од њи хо-
вих ин те гра ци о них упо ри шта.

Да кле, срп ска ци ви ли за циј ско-ге о по ли тич ка ком па ти бил-
ност је мно го ве ћа са евро а зиј ским не го са тран са тлант ским ин те-
гра ци ја ма, те сход но то ме, члан ство срп ског чи ни о ца у ЕУ и НА ТО 

17) Де таљ ни је о сло же ном фе но ме ну ге о по ли тич ког иден ти те та као са став ном де лу на ци-
о нал ног иден ти те та (на срп ском при ме ру) ви де ти у: Ми ло мир Сте пић, „О срп ском ге о-
по ли тич ком иден ти те ту“, Српскаполитичкамисао,бр. 2/2012, го ди на XIX, све ска 36, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 11-40.

18) Ви де ти у: Евразийскийвзгляд–основныепринципыдоктринальнойевразийскойплат-
фомы. Сс. 44-46;  Алек са др Ге ль е вич Ду гин, Геополитика, Ака де ми че ский Про ект; Га-
у де а мус, Мо сква, 2011, Сс. 461-466.
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ду го роч но би до не ло не га тив не ефек те. Чи ње ни ца да је не ко ли ко 
пра во слав них зе ма ља са Бал ка на већ укљу че но у те тран са тлант-
ске ин те гра ци је ре зул тат је хлад но ра тов ских (Грч ка) и пост хлад-
но ра тов ских (Ру му ни ја и Бу гар ска) ге о стра те гиј ских и екс пан зи-
о ни стич ких ин те ре са НА ТО19), и ни је до во љан ар гу мент за зах тев 
„па, за што он да не би и Ср би ја(?)“. Уоста лом, ако С. Хан тинг тон 
сма тра да је Грч ка „ано ма ли ја, пра во слав ни аут сај дер у за пад ним 
ор га ни за ци ја ма“20), он да се то још ви ше од но си на Ру му ни ју и Бу-
гар ску, а на ро чи то би ва жи ло за про ка за ну Ср би ју. Ни је ли, сто га, 
ло гич но да срп ски из бор бу де евро а зиј ска ин те гра ци ја, пред во ђе на 
ци ви ли за циј ски и ге о по ли тич ки ком па ти бил ном пра во слав ном и 
те лу ро крат ском Ру си јом?

2. 3. Кри те ри јум дугорочнеперспективности ин те гра ци је
За пад је у ви ше ди мен зи о нал ној кри зи и ту шпен гле ров ску 

кон ста та ци ју не са мо да ни ко не спо ри ни ти на За па ду ни ти на Ис-
то ку, већ су и екс пли цит ни до ка зи нео бо ри ви. Де фи цит при род них 
ре сур са (на ро чи то енер ге на та), од ко јих за ви се еко но ми ја и сва-
ко днев ни жи вот, по ста је све ве ћи про блем. И док су САД у мно го 
бо љем по ло жа ју, ЕУ, ко јој је срп ско по ли тич ко вођ ство фа на тич но 
по све ће но, све дра ма тич ни је се су о ча ва са њи хо вим не до стат ком. 
По ре зер ва ма, го ди шњој про из вод њи и прог но зи ра ном тра ја њу ис-
ко ри шћа ва ња ве ћи не ру да и енер ге на та, ни јед на чла ни ца ЕУ ни је 
ме ђу 10 во де ћих зе ма ља у све ту. То се све те же на док на ђу је (нео)
ко ло ни јал ним за по се да њем или при ви ле го ва ном екс пло а та ци јом 
ши ром све та јер је вре ме до ми на ци је европ ских си ла дав но про-
шло. Зе мље ко је рас по ла жу ре спек та бил ним ре зер ва ма при род них 
бо гат ста ва на сто је да њи ма са мо стал но упра вља ју, ко ри сте их за 
соп стве ни раз вој, би ра ју парт не ре са ко ји ма ће скла па ти екс пло а та-
ци о не аран жма не и про да ју их на свет ском тр жи шту. На њих са да 
пре тен ду ју и дру ге свет ске си ле, а ЕУ не ма ауто ном не вој но-по ли-
тич ке мо ћи да се са њи ма упу сти у над ме та ње. Уво зна за ви сност 
до би ја ће дра ма тич не раз ме ре пр вен стве но у енер гет ском сек то ру. 
ЕУ тре нут но ви ше од 50% сво јих укуп них енер гет ских по тре ба за-
до во ља ва уво зом, а до 2030. го ди не пред ви ђа се да ће то из но си ти 
70%.21) Да кле, це ло ку пан раз вој, ква ли тет бу ду ћег жи во та гра ђа-

19) О кључ ним аспек ти ма ин те ре са НА ТО да се по зи ци о ни ра на Бал ка ну ви де ти у: Ми ло-
мир Сте пич, „Рас ши ре ние НА ТО и ге о по ли ти че ское по ло же ние Сер бии“, Геополитика
имеждународныеотношения, (Ду гин А. Г., ред.), Ка фе дра Со ци о ло гии Ме жду на род-
ных От но ше ний Со ци о ло ги че ско го фа ку лъ те та МГУ им. М. В. Ло мо но со ва; Евра зи й-
ское Дви же ние, Мо сква, 2012, Сс. 643-670. 

20) S. Hun ting ton, TheClashofCivilizationsandtheRemakingofWorldOrder. р. 163

21) Energycorridors-EuropeanUnionandNeighbouringcountries, Euro pean Com mis sion (Of-
fi ce for Of fi cial Pu bli ca ti ons of the Euro pean Com mis sion), Lu xem bo urg, 2007, p. 4.
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на и за др жа ва ње ви со ког стан дар да у ЕУ би ће усло вље ни уво зном 
за ви сно шћу, а то зна чи да ће и по ли тич ки „реј тинг“ ЕУ у хи је рар-
хи ји свет ске мо ћи све ви ше од ре ђи ва ти дру ги. Хо ће ли, у та квим 
окол но сти ма, во де ће зе мље ЕУ ви ше бри ну ти о срп ској „ре сурс ној 
без бед но сти“, или ће на сто ја ти да ре спек та бил на срп ска при род на 
бо гат ства ста ве у функ ци ју соп стве ног раз во ја (на при мер, ко сов-
ско-ме то хиј ски лиг нит)?  

Пе та фа за де мо граф ске тран зи ци је, ко ју од ли ку је ве ћи мор-
та ли тет од на та ли те та, тј. по пу ла ци о на стаг на ци ја и ре гре си ја, за-
хва ти ла је ве ћи ну за пад них зе ма ља. Ре зул тат је лич ног и ко лек-
тив ног кон фор ми зма, кон зу ме ри зма, ка ри је ри зма и про ме ње ног 
дру штве ног по ло жа ја обра зо ва не, еман ци по ва не же не, услед че га 
је до шло до знат ног сма ње ња фер ти ли те та22). Сма ње њу про цен ту-
ал ног уче шћа ста нов ни штва За па да у укуп ном ста нов ни штву све та 
при кљу чу је се алар мант ни по раст про сеч не ста ро сти (Евро па се 
че сто на зи ва „кон ти нент се дих гла ва“)23). Ми ни ма лан по раст бро-
ја ста нов ни ка САД и ЕУ обез бе ђу ју ма хом ими гран ти не-европ-
ског по ре кла, те њи хо ва знат но ви ша сто па при род ног при ра шта ја 
у од но су на до ми цил но ста нов ни штво бе ле пу ти.24) Та ко се убр за но 
ме ња ра сна, ет нич ка и ци ви ли за циј ска струк ту ра, што про из во ди 
све оштри је уну тра шње тен зи је, ре ме ти дру штве ну хар мо ни ју и 
ком про ми ту ју ће сла би ауто ри тет за пад них др жа ва. За пад ну ци ви-
ли за ци ју за хва тио је про цес де хри сти ја ни за ци је, амо ра ли за ци је и 
ду бо ке де ка ден ци је, што све ви ше пре ра ста у раз ли чи те об ли ке 
дру штве не па то ло ги је (кри ми нал, те ро ри зам, нар ко ма ни ја, пси-
хич ки по ре ме ћа ји, де ви јант ни об ли ци по на ша ња, по раст бро ја са-
мо у би ста ва и ма сов них уби ста ва...). Вла сти на то по ку ша ва ју да 
од го во ре ле га ли за ци јом (шта ви ше, чак и про мо ци јом) ра ни је мар-
ги нал них, по јав но рет ких и пот пу но не при хва тљи вих фе но ме на, 
на јед ној стра ни, али и ре ла ти ви зо ва њем де мо крат ских те ко ви на, 

22) Мар тин ван Кре велд (Mar tin Le vi van Cre veld, 1946 - ), про фе сор Хе бреј ског уни вер зи-
те та у Је ру са ли му и Лон дон ске шко ле еко но ми је, је дан од во де ћих свет ских струч ња ка 
за вој ну исто ри ју и те о ре ти чар др жа ве, раз ма тра ју ћи пер спек ти ве са вре ме не др жа ве, 
твр ди: „Рав но прав ност по ло ва је фор ма на ци о нал ног са мо у би ства. Фе ми ни за ци ја дру-
штва је ве ли ки про блем.“ (Политика, 4. но вем бар 2012.) Оп шир ни је ви де ти у: Mar tin 
van Kre veld, Usponipropadanjedržave, Al ba tros; Fa kul tet bez bed no sti, Be o grad, 2012.    

23) На при мер, по чет ком 20. ве ка у Евро пи је жи ве ла го то во 1/4 свет ског ста нов ни штва, а 
по чет ком 21. ве ка са мо 1/10. Ви де ти у: Ми ло мир Сте пић, Жељ ко Бу ди мир, „При род ни 
ре сур си и ста нов ни штво – кључ ни раз вој ни и ге о по ли тич ки хен ди ке пи пост мо дер не 
Евро пе“, Националниинтерес, го ди на VII, вол. 10, број 1/2011., Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2011, стр. 134-135.

24) Де таљ ну ана ли зу про бле ма ко је европ ски део За па да има са не до стат ком енер ге на та и 
си ро ви на, те ду го роч ном ре гре сив ним по пу ла ци о ним трен до ви ма, ви де ти у: М. Сте пић; 
Ж. Бу ди мир, „При род ни ре сур си и ста нов ни штво – кључ ни раз вој ни и ге о по ли тич ки 
хен ди ке пи пост мо дер не Евро пе“. стр. 123-147.
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огра ни ча ва њем сло бо да, ре пре си јом и про па ганд ним за ма гљи ва-
њем ствар но сти, на дру гој стра ни. Упр кос то ме (или упра во због 
то га), осла бље на др жа ва су о ча ва се са све ма сов ни јим не за до вољ-
ством, не по ве ре њем и по ја ва ма спон та ног, али и ор га ни зо ва ног от-
по ра гра ђа на. По је ди нач на и ко лек тив на ал тру и стич ка по жр тво ва-
ност, ен ту зи ја зам, по лет и по све ће ност оп штем до бру и „ви шим 
ци ље ви ма“ у За пад ној ци ви ли за ци ји го то во су не ста ли. А без те 
пасионираности25), су но врат (за пад них) на ци ја, др жа ва и це ло куп-
не ци ви ли за ци је не за др жив је. Да ли ће у евро а тлант ским ин те гра-
ци ја ма, ко ји ма је из ве сна та ко су мор на ду го роч на дру штве на пер-
спек ти ва, срп ски чи ни лац би ти из у зе так и баш он „про цве та ти“, 
или ће, пак, са иона ко осла бље ним на ци о нал ним „иму но ло шким 
си сте мом“, до жи ве ти пот пу ни ко лапс?     

Нео ли бе рал ни еко ном ски мо дел, ко ји је За пад на ме ра вао да 
ус по ста ви као уни вер зал ни и ко ји је ну ђе њем бла го ста ња тре ба-
ло да де лу је на ма мљи вач ки за не-за пад на дру штва, за пао је не у 
тре нут ну, већ у су штин ску кри зу, из ко је ће те шко иза ћи. Кључ-
не тран са тлант ске ор га ни за ци је све те же оства ру ју је дин ство. По-
след њи рат у ко ме је НА ТО де ло вао ком пакт но би ла је агре си ја 
на СРЈ 1999. го ди не. Та ко ђе, „кон струк циј ске гре шке“ ЕУ то ли ко 
ви дљи во па ра ли шу ње но функ ци о ни са ње да се у не ким чла ни ца ма 
по ја вљу ју зах те ви за исту па њем (Ве ли ка Бри та ни ја), не ки ма пре-
ти рас пад и се па ра ти зам (Бел ги ја, Шпа ни ја...), не ке се су о ча ва ју 
са еко ном ским ко лап сом, бан кро том и мно гим ре гре сив ним дру-
штве ним про це си ма (Грч ка, Пор ту га ли ја, Ру му ни ја, Бу гар ска26)...), 
а не ке зе мље-кан ди да ти већ су ин сти ту ци о нал но (Исланд) или 
фак тич ки (Тур ска) за у ста ви ле про цес при сту па ња. Ра ни ји, го то во 
ак си ом ски став о „За пад ним вред но сти ма“, ви ше не им пре си о ни ра 

25) Пасионираност је јед на од „кључ них ре чи“ у опу су ру ског ет но ло га, исто ри ча ра и ге о-
гра фа евро а зиј ске ори јен та ци је Ла ва Гу ми љо ва (Лев Ни ко ла е вич Гу ми лёв, 1912-1992), 
на ро чи то у ње го вом мул ти ди сци пли нар ном де лу Етногенезаибиосфераземље. Тим 
тер ми ном он об ја шња ва под сти цај за ра ђа ње ет но са и по чет ни им пулс ет но ге не зе, тј. 
еруп ци ју ви тал не енер ги је (ре зул тан та при род не и ду хов не енер ги је) ко ја по кре ће про-
цес фа зне ет нич ке ево лу ци је. Гу ми љов је ис та као да у том про це су ве ли ки зна чај има ју 
осо бе или гру пе осо ба ко је се од ли ку ју енер гич но шћу, пред вод нич ким спо соб но сти ма 
и спрем но шћу на ра ди кал не про ме не по це ну соп стве ног стра да ња. (Де таљ ни је ви де-
ти у: Лев Гу ми лёв, ЭтногенезибиосфераЗемли, Ги дро ме те о и здат, Ле нин град, 1990.) 
Да нас се по јам пасионираност, на ро чи то у ге о по ли тич кој кон цеп ци ји нео е вро а зиј ства, 
па и у стра те гиј ским иде ја ма ру ског пред сед ни ка В. Пу ти на, ко ри сти као по зив на по-
све ће ност, прег ну ће и по жр тво ва ност, ко ји су нео п ход ни за ре не сан су ру ске др жа ве и 
по вра так ње ног ути ца ја у Евро а зи ји и све ту.   

26) На при мер, пре ма ис тра жи ва њи ма УНИ ЦЕФ-а, у Бу гар ској, иако се ра ди о чла ни ци 
НА ТО од 2004. и ЕУ од 2007. го ди не(!), за бе ле жен је тренд по ра ста бро ја не пи сме них 
и опа да ња ни воа обра зо ва но сти, што по себ но по га ђа ма њин ске ет нич ке за јед ни це. Ви-
де ти у: „УНИ ЦЕФ: све ви ше не пи сме них у Бу гар ској“, http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/
story/3/Ре ги он/1440225/Уни цеф%3А+Све+ви ше+не пи сме них+у+Бу гар ској.html (при-
сту пље но 9. но вем бра 2013.) 
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оста ли део све та, а вре ме  „су пер и ор но сти За па да“ при во ди се кра-
ју јер је „европ ски ко ло ни ја ли зам окон чан, а аме рич ка хе ге мо ни ја 
уз ми че“27). Тран са тлант ска ин те гра ци ја под вођ ством САД иза зи ва 
ан ти-за пад но (на ро чи то ан ти-аме рич ко) рас по ло же ње, бу ду ћи да је 
у ста њу ла тент ног ан та го ни зма са Ру си јом, Ки ном, ве ћим де лом 
му сли ман ског све та, број ним ла ти но а ме рич ким и африч ким др жа-
ва ма, узро ко ва ног углав ном ус по ста вља њем кон тро ле или ору жа-
ним оти ма њем при род них ре сур са, за по се да њем кључ них ге о по-
ли тич ких та ча ка и/или на ме та њем соп стве ног вред но сног си сте ма. 
Зар је ре ал но оче ки ва ти да ће тран са тлант ске ин те гра ци је, ко је се и 
са ме су о ча ва ју са ла ба вље њем ме ђу соб них ве за и гу бље њем свет-
ског угле да, до при не ти по ве ћа њу сте пе на на ру ше не срп ске ко хе-
зи је и по бољ ша њу срп ског „ими џа“, че му су упра во оне пре суд но 
до при не ле? 

Број ни су по ка за те љи да се тран са тлант ска це ли на на ла зи у 
не за у ста вљи вом еко ном ском на за до ва њу, ко је је Има ну ел Во лер-
стин (Im ma nuel Wal ler ste in), је дан од во де ћих те о ре ти ча ра свет-
ског си сте ма, пре по знао као опа да ју ћу „фа зу Б“ пе тог Кон дра ти-
је вље вог ци клу са.28) Уче шће САД и ЕУ (27 чла ни ца) у свет ском 
БДП-у кон стант но се сма њу је: 2000. го ди не из но си ло је го то во 2/3 
(САД 30,5% и ЕУ 33,2%), 2011. го ди не ма ње од 1/2 (САД 21,6% 
и ЕУ 25,1%), а пред ви ђа се да 2017. го ди не не ће пре ла зи ти 40% 
(САД 20,5% и ЕУ 19,5%)29). Шта ви ше, еко ном ски пад ЕУ би ће из-
ра же ни ји не го САД (13,7 пре ма 10,0 про цент них по е на у пе ри о ду 
2000-2017. го ди на). У струк ту ри БДП-а све ма ње уче ству ју про-
из вод не, а све ви ше услу жне де лат но сти (на ро чи то фи нан сиј ски 
сек тор). Сто га је „кри зна ра њи вост“ За па да ви ше из ра же на не го у 
аграр но-ин ду стриј ским де ло ви ма све та. На упе ча тљив на чин то је 
по ка за ла фи нан сиј ско-еко ном ска „по шаст“ ко ја се ши ри од 2008. 
го ди не. Вред ност ин ду стриј ске про из вод ње у пе ри о ду 1977-2012. 

27) S. Hun ting ton, TheClashofCivilizationsandtheRemakingofWorldOrder.  р. 91.

28) Апо стро фи ра ју ћи САД и Евро пу (ЕУ), И. Во лер стин сма тра да је већ од 1970-их го ди-
на За пад ушао у Кон дра ти је вље ву „фа зу Б“, тј. у ре ла тив ну стаг на ци ју и опа да ње еко-
ном ске и дру ге мо ћи, иако је ње го ва та да шња (хлад но ра тов ска) су пер и ор ност у од но су 
на СССР већ би ла ја сно уоч љи ва. Пре ма Во лер сти ну, свет ска еко ном ско-фи нан сиј ска 
кри за, ко ја је по го ди ла свет кра јем пр ве де це ни је 21. ве ка, пред ста вља, у ства ри, крај 
Кон дра ти је вље ве „фа зе Б“ и по кла па се са тре нут ком ка да је до ми на ци ја За па да ви ше 
не го ика да ра ни је до ве де на у пи та ње. Де таљ ни је ви де ти у оп шир ном ин тер вјуу ко ји је 
И. Во лер стин дао за ју жно ко реј ски днев ни лист Ханкyорех. Раз го вор са њим во дио је др 
Џе-Џунг Сух, про фе сор ме ђу на род них од но са на Уни вер зи те ту Џон Хоп кинс. Под на-
сло вом „Про паст ка пи та ли зма?“, ин тер вју је пре нео бе о град ски НИН, 29. ја ну а ра 2009. 
го ди не (стр. 68-73).  

29) Ми лан Игру ти но вић, Го ран Ни ко лић, „Гло бал ни по ло жај ЕУ – по ли тич ки и еко ном ски 
аспек ти“, Националниинтерес, го ди на VI II, вол. 15, број 3/2012., Ин сти тут за по ли тич-
ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 174. 
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го ди на има ла је скро ман раст у САД (11%) и Не мач кој (3%), док је 
пад за бе ле жен у Фран цу ској (1%), Ве ли кој Бри та ни ји (10%), Ита-
ли ји (15%)30)... Ка ко ће Ср би ја и оста ле срп ске зе мље на Бал ка ну, 
бу ду ћи да су већ еко ном ски де ва сти ра не, а на ро чи то ра зин ду стри-
ја ли зо ва не, да оче ку ју опо ра вак (евен ту ал ним) ула ском у са став 
тран са тлант ске гру па ци је, ка да се она са ма на ла зи на еко ном ској 
низ бр ди ци, а во де ће ме сто на гло бал ном пла ну пре у зи ма ју си ле у 
успо ну ко је сту па ју у раз ли чи те ви до ве евро а зиј ских ин те гра ци ја? 

Ду го ви за пад них зе ма ља ви ше стру ко над ма шу ју вред ност 
њи хо вог БДП-а31), та ко да се не ке од чла ни ца ЕУ су о ча ва ју са бан-
кро том, ри го ро зном др жав ном штед њом, рас про да јом све га што 
вре ди и со ци јал ним не ми ри ма, а САД, иако још увек гло бал ни уни-
по лар ни хе ге мон, чак и са те шко ћа ма у до но ше њу бу џе та (ок то бар 
2013. го ди не). У нај го рој си ту а ци ји су пост-со ци ја ли стич ке ис точ-
но е вроп ске, цен трал но е вроп ске и бал кан ске чла ни це, при мље не у 
ЕУ у по след ња три ци клу са про ши ре ња (2004, 2007. и 2013. го ди-
не). У го то во свим тим зе мља ма, су прот но уто пи стич ким оче ки-
ва њи ма од при је ма у екс клу зив ни ЕУ/НА ТО-клуб, енорм но су на-
ра сли: не за по сле ност, еми гра ци ја, спољ ни дуг, бу џет ски де фи цит, 
не га ти ван спољ но тр го вин ски сал до, про це нат ста нов ни штва ис-
под гра ни це си ро ма штва...32) На дру гој стра ни, ве ћи на зе ма ља Ази-
је (де ли мич но Ла тин ске Аме ри ке и Афри ке) има убр зан еко ном ски 
раз вој. Он у Ки ни до сти же фра пант не раз ме ре, али и дру ге си ле у 
успо ну има ју сто пу ра ста БДП-а из над 4%, па и ви ше од 6% или 
8% (по ред Ки не, још Ин ди ја, Ру си ја, Тур ска, Ин до не зи ја). Исто-
вре ме но, сто па ра ста БДП-а у ве ћи ни зе ма ља За па да не до сти же 
ни 2%. Очи глед но је да се од и гра ва ди на мич на гло бал на ге о граф-
ска пре ра спо де ла раз ви је но сти33) – од За па да пре ма не-евро у ниј-
ској Евро а зи ји. (карта2) Ако се већ од срп ских тран са тлан то фи ла 
че сто чу је да у на ци о нал ним од лу ка ма не би тре ба ло да се ро бу-
је исто ри ји, ми то ви ма и емо ци ја ма, већ да во ди ља бу ду ре а ли зам, 
праг ма ти зам и по глед у бу дућ ност, за што он да иона ко пре за ду же-

30)  Исто,стр. 175.

31) О од но су ду го ва и БДП-а у зе мља ма ЕУ и у САД ви де ти у: Мо мир Бу ла то вић, „Ствар-
ни про бле ми Европ ске уни је и не ста нак ње не при влач не мо ћи“, Србијаиевроазијски
геополитичкипростор(при ре ди ли: Ми ло мир Сте пић и Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013, стр. 141. У истом ра ду еко но ми ста М. Бу ла то вић ис-
ти че и да ће „сва ки пе ти евро ство рен у сва кој др жа ви ЕУ мо ра ти да иде на сер ви си ра ње 
ду го ва.“ (стр. 142)

32)  Ви де ти де таљ не ну ме рич ке по ка за те ље по по је ди нач ним др жа ва ма ЕУ у: Де јан Ми ро-
вић, „По сле ди це при дру жи ва ња ис точ не Евро пе ЕУ“, Националниинтерес, го ди на IХ, 
вол. 16, број 1/2013., Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013, стр. 129-150.  

33)  Emi li ja Ma nić, Ekonomskageografija–resursi,proizvodnja,trgovinairazvoj, Cen tar za iz-
da vač ku de lat nost Eko nom skog fa kul te ta, Be o grad, 2013, str. 303. 
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ну и си ро ма штвом упро па шће ну срп ску др жа ву во де пре ма еко-
ном ски стаг нант ном (и ре гре сив ном) За па ду, а не у про спе ри тет не 
евро а зиј ске ин те гра ци је?   

Карта2: Гло бал на ге о граф ска ре ди стри бу ци ја мо ћи 
(по ка за тељ: го ди шња сто па ра ста БДП-а у све ту 2011.)

Извор:Emi li ja Ma nić, Ekonomskageografija–resursi,proizvodnja,trgovina
irazvoj. str. 303. (из вор по да та ка: World Bank: World De ve lop ment In di ca-
tors: OECD Na ti o nal Ac co unt fi les /may 2013/ Об ра да Е. Ма нић, Arc GIS 

9.3 Arc GIS Desk top – Eva lu a tion Edi tion)
Да ли је, сход но не по бит ним чи ње ни ца ма о све о бу хват ном 

опа да њу За па да, срп ска ори јен та ци ја „ма пе пу та“ пре ма „бе зал тер-
на тив ним евро а тлант ским ин те гра ци ја ма“ – по гре шна? Ни је ли то, 
у ства ри, стран пу ти ца, бу ду ћи да по ста је све ја сни је да шан су за 
срп ску ду хов ну ре не сан су, ак ти ви ра ње уга сле ко лек тив не жи вот-
не енер ги је, по вра так истин ским дру штве ним вред но сти ма, де мо-
граф ску об но ву, еко ном ски на пре дак, ус по ста вља ње на ци о нал не 
и др жав не це ло ви то сти, те укљу чи ва ње у ци ви ли за циј ски срод не 
ин те гра ци је – не ну де ЕУ, САД и тран са тлан ти зам, већ евро а зиј ски 
ге о по ли тич ки про стор, евро а зиј ске ин те гра ци је и кон цеп ци ја нео-
е вро а зиј ства? Опре де ље њем за тран са тлан ти зам, срп ски чи ни лац 
по стао би део, ду го роч но по сма тра но, пре ва зи ђе не и бес пер спек-
тив не ин те гра ци је, тј. оног де ла све та ко ји се на ла зи у си ла зној 
исто риј ској фа зи. У су прот но сти са еле мен тар ном ра ци о нал но шћу, 
ду го роч ним стра те гиј ским ин те ре си ма и про гре сив но про јек то ва-
ном на ци о нал ном бу дућ но шћу би ло би то „укр ца ва ње на Ти та ник“ 
(ка ко се че сто фи гу ра тив но-ка ри ка ту ра ли стич ки пред ста вља За-
пад), ка да је ње го ва пер спек ти ва са свим пре по зна тљи ва?
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3. ОБЈЕК ТИВ НА ОЦЕ НА ИН ТЕ ГРА ЦИ О НИХ 
ОПЦИЈА: СРП СКО ЕГ ЗИ СТЕН ЦИ ЈАЛ НО ПИ ТА ЊЕ

Срп ски на род и срп ске зе мље се по чет ком 21. ве ка по но во, 
у по след њих сто ти нак го ди не тре ћи пут, су о ча ва ју са иза зо вом су-
пра на ци о нал них ин те гра ци ја, иако већ ба шти не два слич на ис ку-
ства, са не га тив ним по сле ди ца ма:

● Кра ље ви на СХС („пр ва“ Ју го сла ви ја) би ла је су пра на ци-
о нал на тво ре ви на, на ста ла као ге о по ли тич ка по тре ба рат них си-
ла-по бед ни ца за ме кин де ров ски про јек то ва ним ан ти гер ман ским и 
ан ти ру ским (ан ти со вјет ским) „са ни тар ним кор до ном“ од Бал ти ка 
до Сре до зе мља. Али, том при ли ком не са мо да су срп ске др жа ве 
Ср би ја и Цр на Го ра у њу „уто пи ле“ сво ју др жав ност, да су срп-
ске зе мље у аморф ном ста њу (по ли тич ки-те ри то ри јал но не кон сти-
ту и са не и нео ме ђе не) по ста ле њен са став ни део и да о то ме срп-
ски на род ни је ре фе рен дум ски од лу чи вао, не го ни је по сто ја ла ни 
објек тив на на уч на ана ли за ар гу ме на та proetcontra фор ми ра ња те 
др жа ве са ста но ви шта срп ских на ци о нал них ин те ре са. Иако се 
сте ре о тип но и да ље сма тра да је она би ла про из вод ме га ло ма ни је 
Ре ген та Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа (ви ше) и Пред сед ни ка Вла де 
Кра ље ви не Ср би је Ни ко ле Па ши ћа (ма ње), пре би се мо гло ре ћи да 
они ни су мо гли да од би ју ан ти-те лу ро крат ски ге о по ли тич ки дик-
тат та ла со крат ских, за пад них си ла. Ан га жо ва ни углед ни срп ски 
на уч ни ци, пред во ђе ни ауто ри та тив ним ге о гра фом Јо ва ном Цви ји-
ћем и лин гви стом Алек сан дром Бе ли ћем34), ви ше су се тру ди ли да 
се лек тив ним ар гу мен ти ма „по кри ју“ уто пи стич ки по ли тич ки про-
је кат, не го да објек тив но и кри тич ки са гле да ју су штин ске кри те ри-
ју ме за кон сти ту и са ње ју жно сло вен ске мул ти ет нич ке др жа ве, те 
по сле ди це ње ног ус по ста вља ња, (не)функ ци о ни са ња и (по ка за ће 
се тра гич не) рат не де струк ци је. Али, за то је, уме сто не по сто је ће 
на ци о нал не сло ге и истин ског је дин ства у др жа ви, лан си ра на ла-
жна ко хе зи о на па ро ла о „једном,атроименомнароду“. Ка та стро-
фа лан ис ход мо нар хи стич ког су пра на ци о нал ног ју го сло вен ства 
Ср би су до жи ве ли 1941-1945. го ди не.

34)  Ми ни стар ство ино стра них по сло ва Ср би је оку пи ло је 1914. го ди не гру пу ис так ну тих 
на уч них и јав них ауто ри те та, ко ја је на уч ним ар гу мен ти ма тре ба ло да фор му ли ше срп-
ске рат не ци ље ве „у сми слу ства ра ња је дин стве не ју го сло вен ске др жа ве као бра не бу-
ду ћој Ње мач кој, а у ко ју би ка сни је мо гла ући Бу гар ска“. (Ми ло рад Ек ме чић, Ратни
циљевиСрбије1914.,Про све та, Бе о град, 1990, стр. 84.) У тој гру пи, по ред Ј. Цви ји ћа и 
А. Бе ли ћа, би ли су Љ. Јо ва но вић, Н. Сто ја но вић, И. Ла тас, С. Јо ва но вић... Они су кра јем 
ле та 1914. го ди не из ра ди ли кључ не про грам ске по став ке, ко је су по слу жи ле као осно-
ва тзв. Ју го сло вен ског про гра ма, озва ни че ног Нишкомдекларацијом7. де цем бра 1914. 
го ди не. Оп шир ни је о из ра же ни јем ју го сло вен ству срп ских на уч ни ка (на ро чи то Јо ва на 
Цви ји ћа) не го срп ских по ли ти ча ра (пр вен стве но Ни ко ле Па ши ћа) ви де ти у: Ми ло мир 
Сте пић, Увртлогубалканизације, ЈП Слу жбе ни лист; Ин сти тут за ге о по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, 2001, стр. 288-299.  
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● „Дру га“ Ју го сла ви ја би ла је, та ко ђе, су пра на ци о нал на др-
жав на ин те гра ци ја, ко ја је о(п)ста ла као со вјет ско-аме рич ки ком-
про мис. Ни о ње ном фор ми ра њу, као ни о ин кор по ри ра њу срп ских 
зе ма ља у та кву др жа ву, срп ски на род по но во ни је до био при ли ку 
да ре фе рен дум ски од лу чу је. Ана лог но „пр вој“, и „дру га“ Ју го сла-
ви ја би ла је ан ти гер ман ска и (на ро чи то по сле 1948. го ди не) ан ти-
ру ска ге о по ли тич ка по тре ба За па да. Не сум њи ви ге о по ли тич ки па-
ра докс пред ста вља чи ње ни ца да је у тој та ла со крат ској тво ре ви ни 
де мо граф ски-про стор но из ра зи то пре о вла да вао срп ски еле мент, 
тра ди ци о нал но про ру ски опре де љен и не сум њи во те лу ро крат ског 
иден ти те та!? Та ано ма ли ја мо гла је да се одр жа ва са мо ве штач ки 
– по ли тич ко-еко ном ском до ми на ци јом Хр ва та и Сло ве на ца (по пу-
ла ци о на ма њи на, ори јен ти са на за пад но, та ла со крат ски) и њи хо вих 
ли де ра, иде о ло шком „про ме ном све сти“ и уну тра шњим ке на ни-
стич ким „об у зда ва њем“ Ср ба. Пред рат не аморф не (по ли тич ки-те-
ри то ри јал но не кон сти ту и са не и нео ме ђе не) срп ске зе мље, до дат но 
план ски ре ду ко ва не уста шко-на ци стич ким magnumcrimen-ом то-
ком ра та, уну тар „дру ге“ Ју го сла ви је дез ин те гри са не су на ме та-
њем не са мо уну тра шњих ре пу блич ких гра ни ца, већ и те ри то ри ја 
„до де ље них“ но во про гла ше ним „ин стант-на ци ја ма“ (тер мин ака-
де ми ка Ми ло ра да Ек ме чи ћа), на ста лих јед но пар тиј ском „де крет-
ет но ге не зом“ из срп ског на ци о нал ног кор пу са. Са мо у ма њем, 
ис точ ном де лу срп ског ет но-исто риј ског про сто ра, фор ми ра на је 
Ср би ја. Да би функ ци о ни са ла ан ти срп ска фор му ла „Сла ба Ср би-
ја, ја ка Ју го сла ви ја“, ко јом је тре ба ло да се ус по ста ви ве штач ка 
рав но те жа (не)мо ћи у тој су пра на ци о нал ној др жав ној ин те гра ци-
ји, Ср би ји су ока че на и два по кра јин ска „те га“. Из у зи ма ју ћи срп-
ску ин те лек ту ал ну ели ту у еми гра ци ји, кри те ри ју ми за фор ми ра ње 
и на чин функ ци о ни са ња „дру ге“ Ју го сла ви је, а на ро чи то по ло жај 
Ср би је, срп ског на ро да и срп ског про сто ра у њој, рет ко су про пу-
шта ни кроз објек тив ну ма три цуproetcontra на уч них ар гу ме на та 
јер је ре пре сив ни ре жим сва ки та кав по ку шај су ро во ка жња вао. 
Али, за то је, уме сто не по сто је ће на ци о нал не сло ге и истин ског је-
дин ства у др жа ви, по но во лан си ра на ла жна ко хе зи о на па ро ла – о 
„братствуијединству“. Ка та стро фа лан ис ход ти то и стич ког су-
пра на ци о нал ног ју го сло вен ства Ср би су до жи ве ли 1991. го ди не и 
тр пе га и да нас.

● По сле раз би-рас па да и „дру ге“ Ју го сла ви је, те крат ко трај-
ног пре ки да срп ског за но са о пи је монт ској ми си ји, бр зо је до шло 
до ин ду ко ва не ре а ни ма ци је су пра на ци о нал ног ин те гра ци о ног „ви-
ру са“. Ју го но стал ги чар ске и бал ка но ли ке, тј. ин те гра ци о не оп ци је 
ре ги о нал них раз ме ра и ка рак те ра, ма хом су лан си ра не из два раз-
ло га: а) да би ци ља но суп сти ту и са ле при ро дан на ци о нал ни по рив 
за (све)срп ским др жав ним кон сти ту и са њем (ко је је про гла ше но 
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пла не тар ном ве ли ко срп ском опа сно шћу) и/или б) да би од и гра-
ле уло гу „че ка о ни це“ („чи сти ли шта“) до сту па ња у ин те гра ци је 
тран са тлант ских раз ме ра и ка рак те ра. Да кле, очи глед но на ме та ње 
(евен ту ал ног) срп ског ин те гри са ња у ЕУ (и НА ТО) иде а ли зо ва но 
и дог мат ски про гла ша ва се вр хун ским на ци о нал ним и др жав ним 
ци љем, го то во „кра јем исто ри је“, упр кос ан ти срп ском ста ву тих 
тран са тлант ских ор га ни за ци ја то ком че твр тве ков ног пост ју го сло-
вен ског раз до бља, кру ни са ног њи хо вом „ко сов ском по ли ти ком“. 
Ин ди ка тив но је, као и у прет ход на два (ју го сло вен ска) слу ча ја, да 
срп ски на род по но во не до би ја при ли ку да бла го вре ме но ре фе рен-
дум ски од лу чи да ли сво ју бу дућ ност ви ди у пре ко ред ним су пра на-
ци о нал ним ин те гра ци ја ма, и то упра во у они ма ко је су не са мо су-
прот не срп ском ци ви ли за циј ском и ге о по ли тич ком иден ти те ту, већ 
и свим сред стви ма оне мо гу ћа ва ју ге о по ли тич ки ло гич ни је и при-
о ри тет ни је срп ско на ци о нал но ује ди ње ње. Та ко ђе, пред срп ском 
на у ком је од го вор ност да не по но ви иде а ли стич ку за стра ње ност 
и кон фор ми зам сво јих ју го сло вен ски ори јен ти са них прет ход ни ка. 
Ње на оба ве за је да су че ли истин ске ар гу мен те proetcontraјош јед-
не, тре ће су пра на ци о нал не ин те гра ци је за са мо сто ти нак го ди на, 
те да објек тив но оце ни ка ква би би ла срп ска пер спек ти ва у ор га-
ни за ци ја ма ко је је пер со ни фи ку ју (пр вен стве но у ЕУ), а ко је по ка-
зу ју зна ке цен три фу гал но сти и ла га ног, али уоч љи вог ду го роч ног 
сла бље ња. Оста нак и да ље у ет но-про стор но аморф ном и по ли-
тич ки-те ри то ри јал но нео ме ђе ном ста њу, без на ци о нал не др жа ве у 
гра ни ца ма (ве ћи не) срп ских зе ма ља, ни ка ко не ће мо ћи да за ме ни 
још јед на, тре ћа, лан си ра на ла жна ин те гра ци о на па ро ла: ово га пу-
та да „ЕУнемаалтернативу“. Та за пад на, та ла со крат ска, евро-
а тлант ска „бе зал тер на тив ност“ по ста је све упит ни ја, бу ду ћи да се 
по ја вљу ју (исти на, још увек у ини ци јал ном об ли ку) ис точ не, те лу-
ро крат ске, ин те гра ци је (нео)евро а зиј ског ти па (пр вен стве но Евро-
а зиј ски са вез). И њих је нео п ход но објек тив но оце ни ти са ста но ви-
шта на ци о нал ног ин те ре са, упр кос про па ги ра њу да ће у 21. ве ку, 
„ве ку ве ли ких про ме на, епо хи фор ми ра ња круп них ге о по ли тич ких 
це ли на“, евро а зиј ске ин те гра ци је би ти „цен тар гло бал ног раз во-
ја, а не пе ри фе ри ја Евро пе или Ази је“, ко је ће би ти „из гра ђе не на 
прин ци пу раз ли чи то сти“ и као „про је кат очу ва ња иден ти те та на-
ро да“, где ће „сва ко за др жа ти сво је ли це, свој иден ти тет и по ли тич-
ки су бјек ти ви тет“.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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Mi lo mir P. Ste pic

THREE (ES SEN TIAL) CRI TE RION IN THE SER BIAN 
CHO I CE OF THE SU PRA NA TI O NAL IN TE GRA TION

Re su me
Ser bian pe o ple and Ser bian co un tri es ha ve been, du ring the 20th 

cen tury, in the com po si tion of two Yugo slav mul ti-na ti o nal sta te for ma-
ti ons, with ne ga ti ve ex pe ri en ces. In the be gin ning of the 21st cen tury, 
the in clu sion in to the third su pra na ti o nal in te gra tion in the last hun dred 
years – the Euro pean Union, is be ing ag gre si vely pro mo ted. That is 
be ing sup por ted by a num ber of slo gans used as (pse u do) ar gu ments, 
wit ho ut ta king in to ac co unt the ob jec ti ve po si ti ve and ne ga ti ve ef fects 
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of such an im por tant act from the stand po int of the long term Ser bian 
na ti o nal in te rests. The re fo re, it is ne ce sa rry to set the most im por tant 
in te gra tion cri te ria, among which the fol lo wing three are es sen tial: 1) 
cri te rion of the lo gic of the or der of in te gra tion (Ser bian in te gra tion in-
to the EU, wit ho ut the pri or na ti o nal uni fi ca tion in to one sta te, is out of 
or der and thus not lo gi cal); 2) cri te rion of the ci vi li za tion-ge o po li ti cal 
com pa ti bi lity (Ser bian pe o ple and its ter ri to ri es, be ca u se they be long to 
the Ort ho dox ci vi li za tion and ha ve a te lu roc ra tic ge o po li ti cal iden tity 
are in sub stan tial di sa gre e ment aga inst the Euro-Atlan tic or ga ni sa ti ons 
of the tha las soc ra tic We stern ci vi li za tion); and 3) cri te rion of the long-
term per spec ti ve of in te gra ti ons (Euro-Atlan tic part of the world is in 
dow nturn, and it is thus mo re ra ti o nal for the Ser bian in te gra tion ori-
en ta tion to be Eura sian, to which the cen ter of gra vity of glo bal po wer 
is be ing tran sfer red). It is ne ce sa rry to ap pro ach ob jec ti vely and not 
dog ma ti cally to the su pra na ti o nal in te gra ti ons, eit her Euro-Atlan tic, or 
Eura sian type. It is al so ne ce sa rry to analyse them stra te gi cally, be ca u se 
it is one of the most im por tant qu e sti ons of both pe o ple and the sta te, 
re spec ti vely. A wrong cho i ce can ha ve ne ga ti ve im pact, which will re-
flect se ve ral ge ne ra ti ons.
Key words: pro pa gan da (pse u do)ar gu ments, in te gra tion cri te ria, Euro Atlan ti-

cism, Eura si a nism, Ser bian in te rest

* Овај рад је примљен 05. октобра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 05. децембра 2013. године.
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Сажетак
Мно ги пој мо ви са вре ме не те о ри је о ор га ни за ци о ном по на-

ша њу пре у зи ма ју се из по ли тич ке те о ри је и прак се, по ти ску ју ћи из 
упо тре бе уоби ча је не и ра ни је ко ри шће не пој мо ве и тер ми не. Ре чи: 
моћ, власт, кон флик ти, ко а ли ци ја и мно ге дру ге већ су се одо ма ћи-
ле у струч ној ли те ра ту ри. Слич но се де ша ва и са упо тре бом ре чи: 
ли дер ство, ти мо ви, са ве зи, овла шће ња, цен тра ли зам, фе де ра ли-
зам, гло ба ли зам и слич но. Ли дер ство и вођ ство су, на тај на чин, по-
ста ли но ви и не за о би ла зни тер ми ни у по ли тич ком ам би јен ту, али и 
не за о би ла зни из ра зи у ор га ни за ци о ном по на ша њу. По ли тич ка моћ 
све ви ше пред ста вља од раз но си о ца по ли тич ког ли дер ства. Од са-
вре ме ног по ли тич ког ли де ра зах те ва се не са мо моћ ре то ри ке, већ 
зна ње, обра зо ва ње, при вр же ност по слу, ода ност иде ји, кул ту ра по-
на ша ња, спо соб ност кре и ра ња но вих иде ја, ве шти на ути ца ја, јав-
ност и са мо кри тич ност. 
Кључ не ре чи: по ли ти ка, ли дер ство, по ли тич ко ли дер ство, по ли тич ка 

моћ, су бјек ти ли дер ства, фак то ри ли дер ства, ор га ни за ци-
о но по на ша ње.

Пр ве сту ди је о вођ ству и ли дер ству по ја ви ле су се кра јем 30-
их го ди на XX ве ка, ка да су и по че ла пр ва, озбиљ ни ја ис тра жи ва ња 

* Овај рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња на уч но и стра жи вач ког про јек та под на зи вом Развој
институционалнихкапацитета,стандардаипроцедуразасупротстављањеоргани-
зованомкриминалуитероризмууусловимамеђународнихинтеграција. Про је кат фи-
нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је под бро јем 179045.
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тих фе но ме на. Ис тра жи ва ња су би ла усме ре на на из на ла же ње оп-
ти мал ни јих ме ра и ин стру ме на та у про це су упра вља ња ка пи та лом 
и ма те ри јал ним ре сур си ма, у ци љу по ве ћа ња про дук тив но сти ра-
да и ефи ка сно сти по сло ва ња. Од та да је на пи са но мно го стра ни ца 
по све ће них про це су во ђе ња, као ин те грал ном и ве о ма зна чај ном 
де лу ме наџ мен та. У ме ђу вре ме ну, зна че ње тог пој ма је про ши ре но. 
На и ме, под вођ ством (или во ђе њем) не под ра зу ме ва се са мо ли дер-
ство, схва ће но у ужем сми слу, не го и про цес об ли ко ва ња ин ди ви-
ду ал ног и груп ног по на ша ња, си стем про јек то ва ња и усме ра ва ња 
тим ског кон цеп та ра да, на чин мо ти ви са ња људ ског по на ша ња, си-
стем ко му ни ци ра ња и при го ва ра ња и слич но.

Са вре ме но схва та ње пој ма ли дер ство про ис ти че из при ме не 
и афир ма ци је би хеј ви о ри стич ких при сту па у ме наџ мен ту. За хва-
љу ју ћи тим при сту пи ма, те жи ште на уч не и ис тра жи вач ке па жње 
ло ци ра но је на ин ди ви ду ал но, груп но и тим ско по на ша ње љу ди у 
рад ној сре ди ни. Про ме не у сре ди ни до при не ле су да се са си сте ма 
ру ко во ђе ња, као за ста ре лог и пре ва зи ђе ног про це са, пре ђе на си-
стем ли дер ства, од но сно вођ ства, као са вре ме ни јег, флек си бил ни-
јег и ра ци о нал ни јег мо де ла ме наџ мен та. Са сте ре о тип ног и ста тич-
ног на чи на ру ко во ђе ња пре шло се на кон крет не ак ци је и прак тич не 
ак тив но сти ли де ра, од но сно во ђе. Ње гов за да так је да обез бе ди 
екип ну са рад њу и тим ски рад, ве ћу про из вод њу, при вред ни раст и 
бр жи раз вој пред у зе ћа, а не да се ис цр пљу је у сва ко днев ном кон-
тро ли са њу рад ни ка. Ли дер не мо же да бу де са мо кон тро лор не го и 
учи тељ, са ве то да вац, тре нер и мен тор. 

Све про ме не у дру штву, но ва тех но ло шка ре ше ња, но ва, мо-
дер на схва та ња дру штве них вред но сти, но ви при сту пи у обла сти 
упра вља ња и ру ко во ђе ња, као и дру ге окол но сти зах те ва ју и но-
ви при ступ у по и ма њу и по сма тра њу по ли тич ког про сто ра. По-
ли тич ки ам би јент ни је имун и из дво јен од ствар но сти, он „упи-
ја“ и при ла го ђа ва се свим тим про ме на ма. Те про ме не по ли тич ке 
ствар но сти из и ску ју и про ме не у од но су на уло гу и зна чај ли де ра 
у по ли ти ци. Од по ли тич ког ли де ра се оче ку је моћ, али и зна ње и 
ве шти на ко му ни ка ци је. По ли тич ки ли дер мо ра по ка за ти спо соб-
ност кон тро ле по ли тич ког про сто ра, као и ве шти ну ути ца ја на по-
ли тич ки ам би јент.
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1.ПОЈАМИСУШТИНАЛИДЕРСТВА

Ли дер ство или спо соб ност во ђе ња мо же се де фи ни са ти као 
спо соб ност јед не осо бе да ути че на дру ге љу де та ко да они са ра ђу-
ју и до при но се на по ри ма усме ре ним ка оства ри ва њу ци ље ва ор га-
ни за ци је. Ли дер ство је ин те грал ни део упра вља ња и под ра зу ме ва 
по што ва ње, ве ру и тим ски рад. Ли дер ство је свој стве но свим обла-
сти ма ра да и де лат но сти љу ди, па је при су ство ли дер ства свој стве-
но не са мо у обла сти пред у зет ни штва већ и у обла сти по ли тич ког 
де ло ва ња љу ди.

По ли тич ко ли дер ство тре ба схва ти ти као про цес ко јим се де-
лат ност чла но ва ти ма (гру пе или по ли тич ке пар ти је) усме ра ва ка 
оства ре њу за да та ка и ци ље ва по ли тич ке ор га ни за ци је. Ли дер ство 
прет по ста вља две стра не: ли де ра, од но сно во ђу, ко ји кре и ра ви зи-
ју, и след бе ни ке (под ре ђе не), ко ји при хва та ју ви зи ју и сле де иде је 
и за ми сли ли де ра.

По ла зе ћи од на чи на де ло ва ња, као и об ли ка ис по ља ва ња по-
ли тич ко ли дер ство, об је ди њу је че ти ри ком по нен те, и то:1)

1) ак тив ност дру гих љу ди (след бе ни ка, под ре ђе них или 
чла но ва ти ма), ко ји су спрем ни да при хва те смер ни це и 
упут ства ли де ра, до при но се ћи ожи во тво ре њу про це са 
ли дер ства и оства ри ва њу ци ље ва ор га ни за ци је;

2) не јед на ку рас по де лу мо ћи из ме ђу ли де ра и след бе ни ка, 
од но сно чла но ва ти ма (иако ли дер, по пра ви лу, има ве ћу 
моћ и ја чи ути цај, ни след бе ни ци ни су без ути ца ја, на ро-
чи то у усло ви ма тим ског ра да);

3) спо соб ност да се на раз ли чи те на чи не ко ри сте раз ли чи-
ти об ли ци мо ћи ка ко би се ути ца ло на по на ша ње след бе-
ни ка (по ли тич ки ли де ри су на при мер ути ца ли чла но ве 
пар ти је да гла са ју и по др же од ре ђе ну по ли тич ку оп ци ју, 
да бој ко ту ју из бо ре, да на раз ли чи те на чи не ис ка жу сво-
ју по ли тич ку при пад ност, или од нос пре ма но си о ци ма 
вла сти и слич но,) и

4) ком би на ци ју прет ход на три еле мен та (без ње не ма успе-
шног и про дук тив ног ли дер ства).2)

Ли дер ство се, као што је на гла ше но, тран сфор ми са ло из ста-
тич ног, пре ва зи ђе ног и сте ре о тип ног мо де ла у ак тив ни, ефи ка сни, 

1) Ж. Ку лић, Упра вља ње људ ским ре сур си ма, Ме га тренд уни вер зи тет, Бе о град, 2002,  стр. 
242.

2) J. A. F. Sto ner, R.E. Fre e man, D.R. Gil bert, Jr,  Menagement, Copyright, 1995, стр. 431.
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пло до твор ни и флек си бил ни мо дел ме наџ мен та. Уме сто на ред би, 
кон тро ла, га ла ме и над ре ђе ног др жа ња, ка рак те ри стич них за си-
стем ру ко во ђе ња, те жи ште се пре но си на по на ша ње, ак ци ју и прак-
тич не ак тив но сти ли де ра, ње го ве ве шти не и спо соб но сти и ње гов 
та ле нат и дар. Су шти на ли дер ства сво ди се на про цес об ли ко ва ња 
по на ша ња љу ди у ор га ни за ци ји. Љу де тре ба при до би ти, оку пи ти 
око од ре ђе не иде је и мо ти ви са ти да сво је зна ње и спо соб но сти, 
сво ју кре а тив ну енер ги ју и по тен ци ја ле усме ре у прав цу оства ри-
ва ња по ли тич ких и дру гих ци ље ва и за да та ка ор га ни за ци је. Нов 
кон цепт по ли тич ког ли дер ства зах те ва да ли дер не тре ба да се до-
ка зу је функ ци јом и при ви ле ги ја ма, не го ак ци јом и ре зул та ти ма. 

Ли дер се не по твр ђу је кон тр о лом и ка жња ва њем под ре ђе них, 
не го прак тич ним ак тив но сти ма и ре ша ва њем кон крет них за да та ка 
са след бе ни ци ма. Он свој углед не за сни ва на га ла ми, за стра ши ва-
њу и ви со кој по зи ци ји, не го на сво јим спо соб но сти ма и вр ли на ма, 
сво јим иде ја ма и ви зи ја ма и сво јим ве шти на ма и ре зул та ти ма.

Ак тив но сти ли дер ства мо ра ју би ти усред сре ђе не на ефек-
тив ност, од но сно на про на ла же ње пра вог и при хва тљи вог по ли-
тич ког де ло ва ња. При ро да ак тив но сти ли де ра за ви си и од по зи ци је 
у по ли тич кој ор га ни за ци ји. Иако су сви но си о ци по ли тич ког ли-
дер ства у да тој по ли тич кој ор га ни за ци ји од го вор ни за при ла го ђа-
ва ње про ме на ма и оства ри ва ње ци ља по ли тич ког де ло ва ња, то не 
зна чи да им је сте пен од го вор но сти под јед нак. Пред сед ник по ли-
тич ке ор га ни за ци је (пар ти је) и ње го ви нај бли жи са рад ни ци има ју 
ве ћу од го вор ност од опе ра тив них ли де ра. У ве ли ким по ли тич ким 
ор га ни за ци ја ма, над ле жно сти и од го вор но сти су де фи ни са не на 
два ни воа: 

● пр ви управ ни ли дер ски ни во – ли де ри су окре ну ти спо-
ља шњим фак то ри ма; и

● дру ги опе ра тив ни ни во – ли де ри су окре ну ти уну тра-
шњим фак то ри ма. 

На овај на чин ја сно су де фи ни са ни ни во ли дер ства, али и од-
го вор ност члан ства по ли тич ке ор га ни за ци је.

По ли тич ки ли де ри не об ли ку ју са мо по на ша ње чла но ва по-
ли тич ке ор га ни за ци је, не го и њи хо ву ви зи ју, обез бе ђу ју ћи, на тај 
на чин, уну тра шњу ин те гра ци ју и адап та ци ју ор га ни за ци је. Ли дер-
ство је ди на ми чан, сло жен и од го во ран по сао, пун иза зо ва и не-
из ве сно сти, нео че ки ва них обр та и оче ки ва них те шко ћа.3) Но си о ци 
по ли тич ке мо ћи, сто га, мо ра ју би ти до бри по зна ва о ци по сла ко јим 
се ба ве, љу ди ко ји ма су окру же ни и ам би јен та у ко ме де лу ју. Осим 

3) Ж. Ку лић, цит. де ло,  стр. 242.
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струч них и мо рал них ква ли те та, по ли тич ки ли де ри мо ра ју има ти 
и од го ва ра ју ће осо би не, као што су: прин ци пи јел ност, флек си бил-
ност, упор ност, кре а тив ност, стр пљи вост, до след ност, ода ност и 
мно ге дру ге. Јед ном реч ју, тре ба да по се ду ју ли дер ске осо би не.

Ли дер ство и упра вља ње ни су пој мо ви истог зна че ња, упр кос 
чи ње ни ци да се че сто по и сто ве ћу ју и да су ве о ма зна чај ни за ме-
наџ мент. Да би ука зао на раз ли ку ко ја из ме ђу њих по сто ји, Во рен 
Бе нис (Wor ren Ben nis) је, по ма ло ша љи во, ре као да ве ћи на ор га-
ни за ци ја па ти од ви шка упра вља ња и мањ ка ли дер ства.4) Не ко, на 
при мер, мо же би ти успе шан ме на џер, до бар пла нер, по штен чо век 
и ор га ни зо ван управ ник, али без мо ти ва ци о них спо соб но сти ко-
је ли дер тре ба  да има. Дру ги, пак, мо гу би ти успе шни ли де ри, 
спо соб ни да сти му ли шу рас по ло же ње и при вр же ност дру гих, али 
без ме на џер ских спо соб но сти да ка на ли шу енер ги ју ко ју су код 
дру гих иза зва ли. По ла зе ћи од са вре ме них усло ва при вре ђи ва ња, 
пре пу них ди на ми ке и сва ко днев них иза зо ва и про ме на, мно ге ор-
га ни за ци је с раз ло гом ис ти чу да је за ме на џе ре нај ва жни је да има ју 
ли дер ске спо соб но сти.

Ако на ве де не кон ста та ци је при ла го ди мо по ли тич ком про сто-
ру, ре ше ња ће би ти иден тич на и при мењ љи ва и на сфе ру ко ја се од-
но си на по ли тич ког ли де ра. Те шко је за ми сли ти по ли тич ку ор га ни-
за ци ју ко ја би мо гла ду же да функ ци о ни ше без ве шти не ли дер ског 
во ђе ња. Ни јед на ор га ни за ци о на ше ма ни је пот пу на, ни ти иде ал на. 
Ли дер ство или во ђе ње је упра во оно што по пу ња ва пра зни не, ко је 
по сто је и у нај у спе шни јим ком па ни ја ма, али и у нај у спе шни јим 
по ли тич ким ор га ни за ци ја ма, јер се уна пред не мо же све пред ви де-
ти ни ти до сит ни ца ис пла ни ра ти. Осим то га, дру штве но еко ном ски 
и по ли тич ки усло ви се ве о ма че сто ме ња ју, чак и дра стич но, што 
се мо ра ре дов но пра ти ти ка ко би се вр ши ла пра во вре ме на и при ме-
ре на при ла го ђа ва ња. Оту да, у по ли тич ком жи во ту ефи ка сно ли дер-
ство је стал но на по те зу. Оно по ди же мо рал, по ве ћа ва мо ти ва ци ју, 
по ја ча ва ак тив но сти, уве ћа ва ре зул та те, по ди же про дук тив ност и 
ста би ли зу је по ли тич ки про стор.

Мо же мо за кљу чи ти, да је по ли тич ко ли дер ство ин те грал ни 
део по ли тич ког про сто ра, али и не за о би ла зни еле мент успе шног 
де ло ва ња по ли тич ке ор га ни за ци је. Под ли дер ством се под ра зу ме-
ва спо соб ност да се ути че на дру ге љу де да са ра ђу ју и да сво јим 
ра дом и укуп ним де ло ва њем до при но се оства ри ва њу ци ље ва и за-
да та ка по ли тич ке ор га ни за ци је. 

4) W. Ben nis and B. N. Le a ders,TheStrategyforTakingCharge, New York, 1985.
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2.ОСНОВНАОБЕЛЕЖЈА

ПОЛИТИЧКОГЛИДЕРСТВА

Иако се ли дер ство ве зу је за по је дин ца, ње го ву моћ и ње го-
ве спо соб но сти и ве шти не, чи ње ни ца је да оно ни је ин ди ви ду ал-
на не го ко лек тив на ак тив ност. Као ин те грал ни део ме наџ мен та, 
ли дер ство се ба ви са мо љу ди ма, њи хо вим по на ша њем и зна њем, 
њи хо вим по тен ци ја ли ма и мо гућ но сти ма и њи хо вим сти му лан си-
ма и ре зул та ти ма. Ме наџ мент не укљу чу је са мо љу де не го и ак-
тив но сти и од лу ке у ве зи са фи нан сиј ским пи та њи ма, си ро ви на ма, 
тр жи штем, тех нич ко-тех но ло шким ино ва ци ја ма, ин фор ма ци о ним 
про це си ма итд. У по ре ђе њу с ме наџ мен том, ли дер ство ак ти ви ра и 
мо би ли ше љу де ко ји ће се ко ри сти ти нов цем,5) пре ра ђи ва ти си ро-
ви не, ства ра ти фи нал ни про из вод, ра ди ти на ма ши на ма и слич но.

При вред ни, кул тур ни, еко ном ски, со ци јал ни и по ли тич ки 
про стор оди шу не ста бил но шћу, ко ја мо же би ти кре и ра на деј ством 
екс тер них или ин тер них фак то ра. При ро да по ли тич ке не ста бил-
но сти зах те ва спрем ност и спо соб ност но си о ца по ли тич ке мо ћи, 
да про на ђе ме ха ни зме ус по ста вља ња но ве по ли тич ке рав но те же и 
ре ал но сти. Та по ли тич ка моћ по је дин ца је ли дер ска моћ. По је дин-
ци ко ји по се ду ју моћ у по зи ци ји су да кре и ра ју окви ре и са др жа је 
про ме на.6)

Основ на обе леж ја по ли тич ког ли дер ства про ис ти чу из ње-
го ве при ро де и ре ле вант них чи ње ни ца ко је се за тај по јам ве зу ју. 
У ли те ра ту ри углав ном, пре о вла да ва ми шље ње да се по ли тич ко 
ли дер ство мо же пре по зна ти као и ли дер ство у дру гим обла сти ма 
де лат но сти љу ди. Оту да, по ли тич ко ли дер ство се пре по зна је по 
сле де ћим обе леж ји ма: 1) по чи ње ни ци да у ње му не уче ству је са мо 
ли дер не го и сви чла но ви ор га ни за ци је; 2) по то ме што се осла-
ња на људ ске ре сур се, а не на тех нич ко-тех но ло шку над моћ; 3) по 
на сто ја њу да пра ти про ме не у окру же њу, да про јек ту је про ме не у 
ор га ни за ци ји и да обез бе ди нео п ход на при ла го ђа ва ња.7)

У кре и ра њу ци ље ва и за да та ка по ли тич ке ор га ни за ци је не 
тре ба да уче ству ју са мо ли де ри не го и њи хо ви след бе ни ци. Чла-
но ви ма пар ти је тре ба омо гу ћи ти да пар ти ци пи ра ју и у до но ше њу 
од лу ка у ве зи са оства ри ва њем за јед нич ки про јек то ва них ци ље ва 

5) Г. Ми ло ше вић, Д. Цвет ко вић  „Ути цај фи нан сиј ског кри ми на ли те та на по ли тич ки ам би-
јент“, Српскаполитичкамисао, бр. 3/2012, Бе о град, стр. 307.

6) Г. Ми ло ше вић, Д. Цвет ко вић, цит. де ло, стр. 310.

7) Ж. Ку лић, цит. де ло, стр. 243.
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по ли тич ке ор га ни за ци је. Та кав при ступ по ве ћа ва за до вољ ство и 
мо ти ви ше на ве ћи рад ни до при нос. По што је ли дер ство ко лек ти-
ван чин, ло гич но је прет по ста ви ти да се оно оства ру је и ма ни фе-
сту је на раз ли чи тим ни во и ма ор га ни за ци о не струк ту ре по ли тич ке 
ор га ни за ци је. Про цес ли дер ства је ак ту е лан и за не фор мал не гру-
пе у по ли тич кој пар ти ји, јер и оне има ју во ђу. Ли дер тре ба да има 
ви зи ју бу ду ћег ра да и раз во ја по ли тич ке пар ти је, од но сно ње ног 
де ла. Ка да из но си сво је иде је о мо гу ћим за да ци ма и ци ље ви ма у 
бу дућ но сти, ли дер тре ба да по ну ди и про грам, од но сно стра те ги ју 
за оства ри ва ње за ми шље них ци ље ва. То мо же учи ни ти са мо стал-
но или у са рад њи с дру гим ли де ри ма или упо сле ни ци ма у ор га ни-
за ци ји. Што је ве ћи број љу ди укљу чен у об ли ко ва њу ви зи је, ве ће 
су и шан се за ње но при хва та ње у ко лек ти ву. След бе ни ци се лак ше 
на ла зе и по др шка лак ше обез бе ђу је ако се у про јек то ва ње бу ду ћег 
раз во ја укљу чи ве ћи део ти ма, гру пе или чла но ва по ли тич ке ор га-
ни за ци је или де ла пар ти је. Ко се сма тра уче сни ком у ства ра њу ви-
зи је, за ин те ре со ва ни ји је за ње но ожи во тво ре ње. След бе ни ци ко ји 
ви зи ју до жи вља ва ју и као сво је де ло бо ље је раз у ме ју и пре по зна ју, 
ви ше у њу ве ру ју и ви ше се ан га жу ју за ње но оства ри ва ње. Из за-
јед нич ког пла ни ра ња кре ће се у за јед нич ку ак ци ју. Ни ко не оста је 
по стра ни, ни ко се не за по ста вља и ни ко не пот це њу је. У про це су 
вођ ства за сва ког има ме ста. До вољ но је да не ко же ли да ра ди и да 
је спре ман да ми сли сво јом гла вом. Све оста ло – ну ди му се са мо.8)

Ли дер ство не за по ста вља тех нич ко-тех но ло шки раз вој, али 
ви ше ве ру је љу ди ма и њи хо вим спо соб но сти ма и по тен ци ја ли ма. 
Ма ши не тре ба це ни ти, а љу де ува жа ва ти. Ма ши не тре ба под ма зи-
ва ти, а љу де на гра ђи ва ти. По ли тич ки ли де ри мо ра ју да во де ра чу на 
о сва ком по је дин цу и ње го вим те шко ћа ма и про бле ми ма, ре зул та-
ти ма и оче ки ва њи ма. Ни ко не тре ба да се осе ћа уса мље ним и за бо-
ра вље ним. Сва ког тре ба на гра ди ти ко ли ко и за слу жу је. Сва чи ја ак-
тив ност усме ре на ка оства ри ва њу ци ље ва по ли тич ке ор га ни за ци је 
до бро је до шла. Ни јед на озбиљ на по ли тич ка пар ти ја ни је спрем на 
да се раз ба цу је сво јим ка дро ви ма и по тен ци ја ли ма. Сна га по ли-
тич ке пар ти је ни је у по је дин ци ма, ма ко ли ко да су моћ ни и спо соб-
ни, не го у по тен ци ја ли ма и ен ту зи ја зму свих чла но ва. 

По ли тич ко ли дер ство пра ти про ме не у окру же њу, ства ра ју ћи 
ви зи је и за про ме не у сво јој ор га ни за ци ји. Про ме не у ор га ни за ци ји 
се не вр ше са мо због по тре бе при ла го ђа ва ња екс тер ним про ме на ма 
не го и због по ве ћа ња ефи ка сно сти по ли тич ког де ло ва ња. Са вре ме-
но по ли тич ко де ло ва ње на ме ће два, на пр ви по глед, про ти ву реч на 

8) Ж. Ку лић, цит. де ло, стр. 244.
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зах те ва, и то: зах тев за обез бе ђи ва ње ста бил ног раз во ја и зах тев 
за по сти за ње ди на мич ног раз во ја по ли тич ке ор га ни за ци је. Из ме-
ђу та ко по ста вље них зах те ва ни је ла ко ба лан си ра ти и про на ла зи-
ти оп ти мал на ре ше ња. Са мо нај спо соб ни јим и нај та лен то ва ни јим 
по ли тич ким ли де ри ма по ла зи за ру ком да се у то ме сна ђу, јер они 
иду ис пред вре ме на и ви де ви ше од дру гих. Они мо гу и оно што 
дру ги не мо гу. Уоста лом, због то га и је су спо соб ни ји и успе шни ји 
од оста лих.

3.СУБЈЕКТИПОЛИТИЧКОГЛИДЕРСТВА

По ли тич ко ли дер ство је ко лек ти ван про цес у ко ме уче ству ју 
и ли де ри и чла но ви по ли тич ке ор га ни за ци је (њи хо ви след бе ни ци). 
Из та кве кон ста та ци је про ис ти че за кљу чак да су су бјек ти по ли-
тич ког ли дер ства: ли де ри и њи хо ви след бе ни ци. Ли дер или во ђа је 
лич ност спо соб на да об ли ку је ви зи ју и про јек ту је стра те ги ју ра да 
и раз во ја по ли тич ке ор га ни за ци је, као и да при до би је чла но ве по-
ли тич ке пар ти је да у ви зи ју и стра те ги ју ве ру ју ка ко би по ста ли 
ода ни след бе ни ци, спрем ни на до дат не на по ре за оства ри ва ње по-
ста вље них ци ље ва и за да та ка. Сва ки члан по ли тич ке пар ти је не 
мо же из ра сти у ли де ра. На про тив, ли де ри по ста ју са мо нај та лен-
то ва ни ји, нај у пор ни ји и нај спо соб ни ји чла но ви пар ти је. Има ли де-
ра ко ји су пу ни иде ја, ко ји су у ста њу да об ли ку ју ви зи ју и ко ји су 
спо соб ни да осми сле стра те ги ју, али ко ји не ма ју ли дер ску моћ да 
оку пе љу де и ути чу на њих да их сле де. Има, на рав но, и оних ко ји 
уме ју са љу ди ма, зна ју да их мо би ли шу и мо ти ви шу на рад, зна ју 
да их ор га ни зу ју и пре у сме ре ка оства ри ва њу же ље них ци ље ва, 
али не зна ју да об ли ку ју ви зи ју и стра те ги ју, јер ни су у ста њу да 
иду ис пред дру гих и да ви де и оно што дру ги не ви де. Ни јед ни, ни 
дру ги не мо гу по ста ти ли де ри. Са мо они ко ји ма по ла зи за ру ком и 
јед но и дру го, мо гу по ста ти успе шни ли де ри.9)

Спо соб ност има ги на ци је и моћ да ути че на дру ге љу де глав-
не су од ред ни це ли дер ства. Ко има моћ – спо соб ност да по се ду-
је и јед но и дру го, мо же ра чу на ти да ће му се ли дер ске ам би ци је 
јед но га да на оства ри ти. Струч ни про фил ни је нај ва жни ји, а афир-
ма ци ја у стру ци ни је опре де љу ју ћа. У по слов ном све ту на че ло 
ин фор ма тич ке ку ће, на при мер, мо же до ћи и агро ном уко ли ко има 
ли дер ске спо соб но сти. Мно ге ком па ни је су пре ста ле да ро бу ју 
пре ва зи ђе ним схва та њи ма о то ме да ли дер мо ра да бу де из стру ке, 
да прет ход но тре ба да се до ка же у сво јој стру ци и да оста ле прет-

9) Ж. Ку лић, цит. де ло, стр. 246.
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по став ке ни су то ли ко ва жне. При ти сну те сва ко днев ним те шко ћа ма 
и иза зо ви ма, та кве и слич не ком па ни је по че ле су да се су о ча ва ју са 
исти ном. Схва ти ле су да су спо соб но сти (спо соб ност има ги на ци је, 
та ле нат и моћ да се ути че на дру ге) ва жни је од фор мал них ди пло-
ма и ре зул та та у стру ци. Уме сто фор мал них кри те ри ју ма, на сце ну 
сту па ју су штин ски па ра ме три, од но сно ква ли те ти – спо соб но сти и 
вред но сти кан ди да та. 

У по ли тич ком све ту, на ве де но ста но ви ште још ви ше је из ра-
же но. Успе шне по ли тич ке ор га ни за ци је све ви ше во де љу ди ко ји 
има ју ли дер ске спо соб но сти, до бре по слов не ве зе, бли ске при ја те-
ље у по ли тич ким и дру гим ути цај ним кру го ви ма и ко ји су спрем ни 
да у про јек те ор га ни за ци је уло же и свој ка пи тал. По ли тич ки ли дер 
се на ме ће сво јим иде ја ма и ви зи ја ма и сво јим да ром и спо соб но-
сти ма. Мо же би ти зва нич но иза бран, од но сно фор мал но по ста-
вљен или не зва нич но иза бран, од но сно не фор мал но по ста вљен од 
стра не чла но ва од ре ђе не по ли тич ке гру пе. У по је ди ним си ту а ци ја-
ма, ли де ра мо гу на мет ну ти од ре ђе ни фак то ри, без об зи ра на то ка-
ко ће га при хва ти ти сре ди на ко јој се на ме ће. По ли тич ко ли дер ство 
је сло жен и ве о ма од го во ран про цес, ко ји об ли ку ју и осми шља ва ју 
по је дин ци ко ји су ка дри да мо би ли шу и ак ти ви ра ју људ ске по тен-
ци ја ле, да про јек ту ју ви зи је и про ме не, да ме ња ју и при ла го ђа ва ју 
по сто је ће ста ње и да тра си ра ју пу те ве и смер ни це бу ду ћег ра да и 
раз во ја по ли тич ког си сте ма.

Про цес ли дер ства, као што је ре че но, осим ли де ра, укљу чу је 
и чла но ве у по ли тич кој ор га ни за ци ји, без об зи ра на то шта ра де, 
ка кав им је струч ни про фил, ко ли ко има ју ста жа и ка кав им је рад-
ни до при нос. Иако су глав ни но си о ци ли дер ства ли де ри, од но сно 
во ђе, не зна чи да у ње му не уче ству ју и чла но ви ти ма, чла но ви 
дру гих фор мал них или не фор мал них гру па и чла но ви пар ти је у 
це ли ни. Ва жно је да при хва та ју ви зи ју и стра те ги ју ли де ра и да 
су спрем ни да га сле де, а све оста ло до ла зи са мо по се би. Од нос 
из ме ђу ли де ра и след бе ни ка ус по ста вља се кроз рад и де ло ва ње, 
од но сно кроз ак ци ју и ре зул та те, а не пре ко на ред би и кон тро ла и 
хи је рар хиј ске над ре ђе но сти и под ре ђе но сти.

По ли тич ки ли де ри се ре гру ту ју из ре до ва обра зо ва них и на-
да ре них љу ди. Без од го ва ра ју ћег обра зо ва ња не ма успе шних во ђа. 
Шко ло ва ње на од го ва ра ју ћим фа кул те ти ма по ма же да се стек ну 
од ре ђе на зна ња и ве шти не за оба вља ње ли дер ских по сло ва.10) По 
сти ца њу нео п ход ног ис ку ства, обра зо ва ни по слов ни љу ди мо гу 

10) Г. Ми ло ше вић, Ж. Ку лић, „Пла ни ра ње као део ак тив но сти у обла сти упра вља ња људ-
ским ре сур си ма“, Наука,безбедност,полиција-журналзакриминалистикуиправо, 
бр. 2, Бе о град,  стр. 20.  
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по ста ти успе шни и углед ни ли де ри. Ме ђу тим, да би по ста ли и по-
ли тич ки ли де ри, уз од го ва ра ју ће зна ње и ис ку ство нео п ход не су им 
и оста ле ли дер ске пре ди спо зи ци је: спо соб ност да об ли ку ју ви зи ју 
и осми сле стра те ги ју и уме ће да оку пе љу де и обез бе де след бе ни ке 
за ре а ли за ци ју сво јих иде ја и про је ка та. Све ово ука зу је, да по ли-
тич ко ли дер ство се мо же схва ти ти као про цес у ко ме се пре пли ћу 
ви зи о нар ске ино ва ци је и кре а ци је, осми шље ни про јек ти и ци ље ви 
и мо ти ви са ни ме на џер и след бе ни ци.11)

4.ФАКТОРИПОЛИТИЧКОГЛИДЕРСТВА

Ли дер ство је сло жен и ве о ма од го во ран про цес, ко јим се мо-
гу ба ви ти са мо нај спо соб ни ји и нај да ро ви ти ји по је дин ци. Осим 
струч них, мо рал них и ин те лек ту ал них ква ли те та и спо соб но сти, 
ли дер тре ба да има и по се бан дар за ства ра ње ви зи је и об ли ко ва-
ње стра те ги је, као и по себ ну моћ да оку пи и мо би ли ше љу де да га 
сле де и да ис тра ју у ре а ли за ци ји про јек то ва них ци ље ва и за да та ка. 
Ак тив но сти по ли тич ког ли дер ства не за ви се са мо од ли де ра и ње-
го вих спо соб но сти, ква ли те та и ве шти на не го и од лич них и дру-
гих осо би на за по сле них, као и од ка рак те ри сти ка сре ди не.

У нај зна чај ни је фак то ре по ли тич ког ли дер ства убра ја ју се: 
1) лич не ка рак те ри сти ке ли де ра, 2) осо би не  члан ства по ли тич ких 
пар ти ја, од но сно под ре ђе них и 3) ка рак те ри сти ке сре ди не.

а.Личнекарактеристикелидера

Јед но од нај ста ри јих схва та ња ли дер ства да ти ра из пе ри о да 
у ко ме су се ли де ри по че ли до жи вља ва ти као осо бе ко је по се ду ју 
ква ли те те, спо соб но сти и ве шти не ко је им омо гу ћа ва ју да тра си-
ра ју пу те ве бу ду ћег раз во ја и во де дру ге љу де. Иде ја о “ве ли ком 
чо ве ку” се не пре да је, оп ста ју ћи до да на шњег да на, на ро чи то у не-
ким ха ри зма тич ним де фи ни ци ја ма во ђе. Ве ли ке во ђе, као што су, 
на при мер, би ли На по ле он, Алек сан дар Ве ли ки и дру ги, обез бе ди-
ли су до вољ но “ма те ри ја ла” за ја ча ње на ци о нал ног по но са, али и 
при ме ре осо би на ко је ли де ри мо ра ју по се до ва ти.

Пр ви по ку ша ји ре гру то ва ња и из бо ра успе шних ли де ра 
осла ња ли су се на лич не осо би не са мих ли де ра, од но сно во ђа. 
Ли де ри су се би ра ли на осно ву (њи хо вог) дру штве ног по ло жа ја 
и (њи хо вог) ка рак те ра или дру гог ква ли те та. У тра же њу до брих 
пред рад ни ка, на при мер, Теј лор је на вео де сет по жељ них осо би на 

11)  Ж. Ку лић, цит. де ло, стр. 249.
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и ква ли те та, и то: 1) па мет, 2) обра зо ва ње, 3) на ро чи то или тех-
нич ко зна ње, 4) ма ну ел ну спрем ност или сна гу, 5) так тич ност, 6) 
енер ги ју, 7) из др жљи вост, 8)  по ште ње, 9) про су ђи ва ње или здрав 
ра зум и 10) до бро здра вље.12)

Теј лор је сма трао да ни је те шко на ћи осо бу ко ја има три од 
на ве де них ква ли те та и осо би на, да је ма ло те же на ћи љу де са пет 
или шест на ве де них ква ли те та и осо би на, а да је го то во не мо гу ће 
на ћи љу де са се дам или ви ше тих ква ли те та и осо би на. Због на ве-
де них те шко ћа и огра ни че ња, Теј лор је раз вио иде ју о функ ци о нал-
ним пред рад ни ци ма ка ко би до шао до же ље них ка дро ва (по треб-
них ли де ра) у про из вод ним ор га ни за ци ја ма.

Сре ди ном про шлог ве ка по ја ви ла су се но ва раз ми шља ња о 
во ђа ма и њи хо вим по жељ ним ка рак те ри сти ка ма. По ла зи ло се од 
прет по став ке да ли де ре тре ба да кра си ве ћи број ква ли те та, од ко-
јих су нај зна чај ни ји:

1) фи зич ки ква ли те ти (здра вље, жи вот на сна га, на чин оп-
хо ђе ња и дру ги);

2) мен тал ни ква ли те ти (спо соб ност да раз у ме ју и уче, про-
су ђи ва ње, мен тал на сна га и при ла го дљи вост) и

3) мо рал ни ква ли те ти (енер ги ја, чвр сти на, спрем ност да се 
пре у зме од го вор ност, ини ци ја ти ва, ло јал ност, так тич-
ност, до сто јан ство и дру ги).13)

По је ди ни ауто ри и ис тра жи ва чи су има ли друк чи ја ви ђе ња, 
на во де ћи на де се ти не осо би на и ква ли те та ко је ли дер тре ба да има, 
у че му се нај че шће пре те ри ва ло, јер се ни је во ди ло ра чу на о пра вој 
ме ри с ко јом се тре ба за до во љи ти. Вла да ју ће ми шље ње би ло је да 
се ли де ри “ра ђа ју”, а не ства ра ју. И по ред то га, би ло је и су прот ста-
вље них ми шље ња, ко ја су под ста кла на уч ни ке на но ва ис тра жи ва-
ња и пот пу ни ја об ја шње ња фе но ме на ли дер ства. 

Пре ма ре зул та ти ма нај но ви јих ис тра жи ва ња, сма тра се да 
лич не ка рак те ри сти ке ли де ра опре де љу ју сле де ћи па ра ме три:

1) лич не вред но сти и спо соб но сти (ко је се огле да ју у мо гућ-
но сти об ли ко ва ња по на ша ња дру гих, утвр ђи ва њу објек тив не ди-
јаг но зе ста ња, до но ше њу аде кват них од лу ка, пер цеп ци ји, лич ном 
по ште њу, вред но сном си сте му, ве ро ва њу у се бе и у дру ге и дру гим 
осо би на ма);

12) F. W. Taylor, ShopManagement,New York, Har per & Row, 1903, str. 21.

13) H. Fayol, General and IndustrialManagement, Lon don, Sir Isa ac Pit man and Sons, Ltd, 
1949, str. 7.
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2) вла да ње си ту а ци јом (ли дер ни шта не пре пу шта слу ча ју, 
јер ви ше ве ру је у се бе и сво је са рад ни ке не го у “суд би ну” и сти хиј-
но од ви ја ње ства ри);

3) по ре кло (по ро дич на кул ту ра и вас пи та ње, усло ви жи во та, 
кул тур на тра ди ци ја, на ци о нал на и вер ска обе леж ја, оби ча ји и на-
ви ке, од нос пре ма ста ри ји ма итд., има ју ве ли ки ути цај на фор ми-
ра ње кул тур ног и пси хо ло шког про фи ла, ко ји има зна чај ну уло гу у 
об ли ко ва њу ли дер ства);

4) ве шти не и моћ ути ца ја на дру ге (ли дер тре ба да бу де у 
ста њу да за по сле не др жи на оку пу, да об ли ку је њи хо во по на ша ње, 
да их при до би је и убе ди у ис прав ност ци ље ва ор га ни за ци је, да их 
мо би ли ше и ак ти ви ра и да их при во ли да га сле де) и

5) на чин од лу чи ва ња (ефи ка сност укуп ног про це са ли дер-
ства за ви си и од на чи на од лу чи ва ња, од но сно од то га да ли се ли-
дер при кла ња бр зи ни и ефек тив но сти, опре де љу ју ћи се за си стем 
од лу чи ва ња “од о зго на до ле” или се при кла ња ин фор ми са но сти за-
по сле них и ефи ка сно сти, фа во ри зу ју ћи мо дел од лу чи ва ња “од о здо 
на го ре”).14)

Ана ли зом на ве де них па ра ме та ра мо же мо за кљу чи ти да су 
они нео п ход ни усло ви и прет по став ка по ли тич ког ли дер ства. По-
ли тич ког ли де ра мо ра од ли ко ва ти: спо соб ност, по ре кло, моћ и ве-
шти на ути ца ја, ефи ка сност од лу чи ва ња и вла да ње по ли тич ким ам-
би јен том.

б.Особинечланстваполитичких
партија,односноподређених

По ла зе ћи од чи ње ни це да је по ли тич ко ли дер ство ко лек ти-
ван чин, а не ак тив ност по је ди на ца, ни је те шко за кљу чи ти да су 
осо би не чла но ва пар ти је, од но сно под ре ђе них или след бе ни ка, 
зна ча јан фак тор ли дер ства. У том сми слу зна чај на је сва ка по зи-
тив на осо би на сва ког чла на. У сва ко днев ној прак си, ме ђу тим, до 
на ро чи тог из ра жа ја до ла зе осо би не кључ них љу ди у ти му, од но сно 
у пар ти ји. По је дин ци ко ји бр же схва та ју ви зи је, ко ји су ода ни ји 
ци ље ви ма ор га ни за ци је, ко ји има ју ути цај на дру ге15) и ко ји ли де-
ри ма пр ви при ти чу у по моћ, има ју зна чај ну уло гу у об ли ко ва њу 
ли дер ства. Оце њу је се да су за ефи ка сност ли дер ства и оства ри ва-
ње ци ље ва по ли тич ког де ло ва ња зна чај не сле де ће осо би не чла но ва 
по ли тич ке ор га ни за ци је, од но сно под ре ђе них:

14) М. Пет ко вић и М. Јо ва но вић, Организационопонашање,Ме га тренд уни вер зи тет, Бе о-
град,2001,  стр. 34. и 35.

15) Г. Ми ло ше вић, Ж. Ку лић, цит. де ло, стр. 24.  



ЖивкоКулић,ГоранМилошевић Субјектиифакториполитичког...

73

1) по тре ба за са мо стал но шћу и не за ви сно шћу;
2) спрем ност на пре у зи ма ње од го вор но сти за до но ше ње 

од лу ка и из вр ша ва ње пре у зе тих оба ве за;
3) по тре ба за из гра ђи ва њем то ле рант них и са рад нич ких од-

но са у ор га ни за ци ји;
4) за ин те ре со ва ност за рад у по ли тич кој пар ти ји и свест о 

ње го вој ва жно сти;
5) раз у ме ва ње и при хва та ње ци ље ва и за да та ка по ли тич ке 

ор га ни за ци је;
6) по се до ва ње зна ња, ис ку ства, ве шти на и спо соб но сти;
7) по тре ба за стал ним уче њем и уса вр ша ва њем;
8) по тре ба за уче шћем у про це су об ли ко ва ња ви зи ја, утвр-

ђи ва ња стра те ги је, до но ше ња од лу ка итд.
Под ре ђе ни не тре ба да бу ду са мо слу ша о ци, из вр ши о ци и па-

сив ни уче сни ци про це са ли дер ства не го ми сли о ци, кре а то ри и ак-
тив ни уче сни ци у об ли ко ва њу ви зи ја, утвр ђи ва њу стра те ги је, про-
јек то ва њу ци ље ва, до но ше њу од лу ка, оства ри ва њу до го во ре них 
за да та ка и спро во ђе њу про јек то ва не по ли ти ке пар ти је. Под ре ђе ни, 
и пре не го што ис ка жу спрем ност да по ста ну след бе ни ци, тре ба да 
до би ју шан су да по ка жу шта зна ју и мо гу и шта же ле и по др жа ва ју, 
јер на кон то га све иде лак ше и јед но став ни је. Ако ли дер има по-
же љан си стем вред но сти, нео п ход не ве шти не и спо соб но сти, дар 
да ути че на дру ге и спрем ност да чу је и ува жа ва ми шље ња дру гих 
и ако под ре ђе не, од но сно след бе ни ке кра се на ве де не осо би не, у 
успе шност и ефек тив ност ли дер ства не тре ба сум ња ти.

в.Карактеристикесредине

За хва љу ју ћи сре ди ни и ње ним ка рак те ри сти ка ма, чо век се 
стал но тру дио да удо во љи ње ним зах те ви ма и од го во ри на ње не 
иза зо ве. Та ко је на ста ла и по тре ба за из на ла же њем но ви јих и оп-
ти мал ни јих об ли ка упра вља ња по на ша њем љу ди у са вре ме ним ор-
га ни за ци ја ма. Мно ги сма тра ју да је ли дер ство нај бо љи од го вор на 
те  зах те ве и иза зо ве. 

По ли тич ки про стор се у мно го че му из ме нио у од но су на 
тра ди ци о нал но схва та ње по ли ти ке. Про ме не су за хва ти ле све по ре 
по ли тич ког ам би јен та: од по ло жа ја чла но ва пар ти је и од но са пре-
ма ра ду до мо ти ва ци је за рад и си сте ма на пре до ва ња у по ли тич кој 
ор га ни за ци ји. Од но си над ре ђе но сти и под ре ђе но сти усту па ју ме-
сто од но си ма са рад ње  и ко лек тив ног ли дер ства. Мо ти ва ци ја не 
за ви си са мо од на пре до ва ња на ле стви ци по ли тич ке пар ти је, не го 
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и од мно гих дру гих фак то ра. Члан по ли тич ке ор га ни за ци је ни је 
спре ман на по ве ћа ни рад уко ли ко ни је за до во љан сво јим ста ту сом 
и трет ма ном у ор га ни за ци ји. Члан по ли тич ке пар ти је не из вр ша ва 
за дат ке сво је пар ти је, са мо да би по сту пао по ту ђим на ло зи ма. Он 
же ли и да се за не што пи та, при хва та ју ћи од го вор ност за оно што 
му се по ве ри. 

На усло ве по ли тич ког де ло ва ња ути чу и спољ ни фак то ри: 
про цес еко ном ске гло ба ли за ци је, тех нич ко-тех но ло шки раз вој, 
ди вер зи фи ка ци ја тр жи шта ра да, еко ном ске ми гра ци је, ин те лек ту-
а ли за ци ја ра да, по пла ва но вих стру ка и за ни ма ња, по ре ска и мо-
не тар на по ли ти ка, по ли ти ка це на и ка ма та, кре дит на и ца рин ска 
по ли ти ка, но ве иде је, но ви вред но сни ста во ви, но ве по ли ти ке итд. 
Ко же ли да бу де успе шан ли дер, мо ра до бро да по зна је про цес ра да 
у окви ру по ли тич ког про сто ра, али и у окви ру сво је по ли тич ке ор-
га ни за ци је у це ли ни, зах те ве и пра ви ла окру же ња, сво је са рад ни ке 
и чла но ве пар ти је, сво је мо гућ но сти и мо гућ но сти сво јих след бе-
ни ка.

Ка рак те ри сти ке сре ди не се не сме ју за по ста вља ти, јер се 
оне, по пра ви лу, не при ла го ђа ва ју ли де ри ма, не го ли де ри њи ма. 
У ме ри у ко јој су за да те, мо ра ју се при хва та ти та кве ка кве је су, јер 
дру гог из бо ра не ма. Успе шни ли де ри су то га све сни, због че га не 
гу бе вре ме на не по треб не ства ри већ се од мах хва та ју у ко штац с 
пра вим оба ве за ма и иза зо ви ма. Вре ме је дра го це но и мо ра се ра ци-
о нал но ко ри сти ти. Ли де ри сво је по на ша ње и де ло ва ње у пар ти ји 
мо ра ју мак си мал но под ре ди ти зах те ви ма но вог и до ла зе ћег вре ме-
на, не та во ре ћи у ме сту и не ба ве ћи се илу зи ја ма и за блу да ма.

Очи глед но је да се ли дер ство об ли ку је под ути ца јем лич них 
осо би на и ква ли те та, спо соб но сти и ис ку ства, вред но сних ста во-
ва и прин ци па ли де ра; ис ку ства и зна ња, спо соб но сти и ве шти на, 
ка рак те ри сти ка и вред но сних ста во ва дру штва, чла но ва пар ти је, 
од но сно след бе ни ка; ка рак те ри сти ка ин тер не и екс тер не сре ди-
не, при ро де по сло ва и за да та ка, ме ђу људ ских од но са, ни воа тех-
нич ко-тех но ло шке опре мље но сти ор га ни за ци је и слич но. Ка ко је 
по ли тич ко ли дер ство ко лек тив на, а не ин ди ви ду ал на ак тив ност, 
за ње го во успе шно об ли ко ва ње зна чај не су не са мо лич не ка рак-
те ри сти ке ли де ра не го и ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке чла но ва 
пар ти је. Из на ве де ног се мо же из ву ћи је дан оп шти за кљу чак, да 
су пер фор ман се по ли тич ке ор га ни за ци је ре зул тат ин ди ви ду ал них 
осо би на (ли де ра и чла но ва пар ти је), уло же них на по ра и ор га ни за-
ци о не по др шке.
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* * *

По ли тич ки про стор је је са став ни део дру штве но-еко ном-
ског де ло ва ња љу ди у сва ком дру штву. Усло ви жи вље ња љу ди се 
ме ња ју и при ла го ђа ва ју про ме на ма. Про ме не увек и осно ви во де 
про гре су, али су оне и из раз раз во ја и хте ња љу ди. Као део људ-
ске ак тив но сти по ли тич ки про стор увек је из ра жа вао и од сли ка вао 
сте пен раз ви је но сти дру штва и од нос дру штва пре ма по је ди ним 
вред но сним ста во ви ма. Вред но сни ста во ви јед ног дру штва зах те-
ва ју уре ђе ност, али и кре и ра ње но си о ца од го вор но сти за те вред-
но сне ста во ве. Од го вор ност зах те ва и ја сно од ре ђе ње су бјек та ко ји 
ће би ти во ђа, од но сно но си лац ли дер ске уло ге.

Као део про сто ра у окви ру ко га љу ди де лу ју и оства ру ју 
раз ли чи те по тре бе, по ли тич ки про стор та ко ђе зах те ва иден ти фи-
ка ци ју и од ре ђе ње ли де ра, као но си о ца по ли тич ке од го вор но сти. 
По ли тич ки ли дер мо ра по ка за ти спрем ност на од го вор ност, али и 
уз др жа ност у од лу чи ва њу. Он мо ра би ти истин ски во ђа и но си лац 
мо ћи, али и кре а тор иде ја и раз во ја соп стве не по ли тич ке ор га ни за-
ци је, као и по ли тич ког про сто ра у окви ру ко јег де фи ни ше ци ље ве 
сво га де ло ва ња. По ли тич ки ли дер мо ра де ло ва ти у окви ру ко лек-
тив ног про це са, у ко ме уче ству ју не са мо ли де ри, већ и сви чла но-
ви по ли тич ке ор га ни за ци је ко јој он при па да. 

По ли тич ко ли дер ство се об ли ку је и кре и ра не са мо под ути-
ца јем лич них осо би на и спо соб но сти по је дин ца, већ и под ути ца-
јем раз ли чи тих ин тер них и екс тер них фак то ра. До ми на ци ја јед ног 
фак то ра у од но су на оста ле чи ни о це, уко ли ко је про дукт не ре ал ног 
са гле да ва ња ствар не мо ћи, мо же во ди ти на ру ша ва њу по ли тич ке 
по зи ци је пар ти је у окви ру по ли тич ког про сто ра. Оту да, при до но-
ше њу по ли тич ких од лу ка, по ли тич ка моћ, ли дер ска моћ зах те ва 
про ми шље ност у од лу чи ва њу на ба зи ре ал ног са гле да ва ња свих 
ре ла вант них чи ни ла ца од лу чи ва ња.
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ZivkoKuliс,GoranMilosevic

SU BJECTS AND FAC TORS  
OF POLITICAL LE A DER SHIP

Resume
In ac cor dan ce with chan ges in so ci ety, le a der ship tran sfor med 

from sta tic, out da ted and ste re otypi cal mo del to ac ti ve, ef fec ti ve, fru it-
ful and fle xi ble ma na ge ment mo del. In stead of com mand, con trol, no i se 
and su per i or be ha vi o ur cha rac te ri stic for the ma na ge ment system, emp-
ha sis is pla ced on be ha vi o ur, ac tion and prac ti cal ac ti vi ti es of a le a der, 
his/her skills and abi li ti es and his/her ta lent and gift. The es sen ce of 
le a der ship co mes down to pro cess of sha ping the be ha vi or of pe o ple in 
an or ga ni za tion.

Le a der ship is in he rent to all are as of hu man work and ac ti vi ti es, 
and hen ce the pre sen ce of le a der ship is typi cal not only in the fi eld of 
en tre pre ne ur ship, but al so in po li ti cal ac ti vity of pe o ple. Pe o ple sho uld 
be won over, gat he red aro und a spe ci fic idea, and mo ti va ted to fo cus 
the ir know led ge and abi li tu i es, the ir cre a ti ve energy and po ten ti als to-
wards ac hi e ving po li ti cal or ot her go als and tasks of the or ga ni za tion. 

Po li ti cal le a der ship sho uld be un der stood as the pro cess which 
di rects the ac ti vity of the mem bers of the te am (gro up or po li ti cal party) 
to wards ac hi e ving the ob jec ti ves and go als of po li ti cal or ga ni za ti ons. 
Le a der ship im pli es two si des: the le a der who cre a tes a vi sion, and fol-
lo wers (sub or di na tes) who sup port the vi sion and fol low the ide as and 
plans of the le a der. 

The ac ti vi ti es of a le a der must be fo cu sed on the ef fec ti ve ness, 
that is, on fin ding real and ac cep ta ble po li ti cal ac tion. Na tu re of ac ti vi-
ti es of a le a der al so de pends on his/her po si tion in the po li ti cal or ga ni-
za tion. Alt ho ugh all hol ders of po li ti cal le a der ship in a gi ven po li ti cal 
or ga ni za tion are re spon si ble for adap ting to chan ge and ac hi e ving the 
goal of po li ti cal ac tion, that do es not mean that the ir le vel of re spon si-
bi lity is equ al.

Po li ti cal le a der ship is in te gral part of po li ti cal spa ce, but al so an 
in di spen sa ble ele ment of suc cessful work of po li ti cal or ga ni za tion. Le-
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a der ship im pli es the abi lity to in flu en ce ot her pe o ple to co-ope ra te and 
to con tri bu te to ac hi e ving the ove rall go als and ob jec ti ves of po li ti cal 
or ga ni za tion thro ugh the ir work and ac ti ons. Hen ce, the ba sic fe a tu res 
of po li ti cal le a der ship re sult from its na tu re and the re le vant facts re la-
ted to the term. Ge ne rally, in the li te ra tu re pre va ils opi nion that po li ti cal 
le a der ship can al so be re cog ni zed as le a der ship in ot her are as of hu man 
ac ti vi ti es. Thus, the po li ti cal le a der ship is iden ti fied by the fol lo wing 
fe a tu res: the fact that not only le a der par ti ci pa tes in it, but al so all mem-
bers of the or ga ni za tion; it re li es on hu man re so ur ces rat her than on 
tec hni cal and tec hno lo gi cal su per i o rity; it at tempts to mo ni tor chan ges 
in the en vi ron ment, to pro ject chan ges in the or ga ni za tion and to en su re 
the ne ces sary adjust ments.

Po li ti cal le a der ship is a col lec ti ve pro cess which in vol ves both 
the le a ders and mem bers of po li ti cal or ga ni za ti ons (the ir fol lo wers). 
Such ob ser va ti ons lead to the con clu sion that the su bjects of po li ti cal 
le a der ship are le a ders and the ir fol lo wers. Le a der is a per son able to 
sha pe the vi sion and pro ject stra tegy of work and de ve lop ment of a 
po li ti cal or ga ni za tion, as well as to win over mem bers of po li ti cal par-
ti es to be li e ve in the vi sion and stra tegy in or der to be co me loyal fol-
lo wers, wil ling to in vest ad di ti o nal ef forts to ac hi e ve the set go als and 
tasks. The pro cess of le a der ship, as no ted, be si des le a ders, al so in clu des 
mem bers of po li ti cal or ga ni za tion, re gar dless of what they do, the ir pro-
fes si o nal pro fi le, how much ex pe ri en ce they ha ve and what the ir con-
tri bu tion to the work is. 

Ac ti vi ti es of po li ti cal le a der ship do not de pend so lely on the 
le a der and his/her abi li ti es, qu a li ti es and skills, but al so on a num ber 
of fac tors which may in clu de: per so nal fe a tu res of le a der; fe a tu res of 
mem bers of po li ti cal par ti es or sub or di na tes; and cha rac te ri stics of en-
vi ron ment.

From the afo re men ti o ned, one can draw a ge ne ral con clu sion that 
the per for man ce of po li ti cal or ga ni za tion is re sult of in di vi dual fe a tu res 
(le a der’s and party mem bers’), the ef forts and or ga ni za ti o nal sup port.
Key words: po li tics, le a der ship, po li ti cal le a der ship, po li ti cal po wer, su bjects 

of le a der ship, fac tors of le a der ship, or ga ni sa ti o nal be ha vi o ur. 

* Овај рад је примљен 25. септембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 05. децембра 2013. године.
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РЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

Сажетак
Све до ци смо не е фи ка сно сти си сте ма вла сти на свим ни во-

и ма... Овај на уч ни рад по ста ра ће се да пре по зна основ не узро ке 
ума ње ња ефи ка сно сти ра да по ли тич ких, прав них, еко ном ских и 
со ци јал них ин сти ту ци ја у Ре пу бли ци, ко је уче ству ју (или би бар 
тре ба ло да уче ству ју) у про це си ма од лу чи ва ња. Временскиопсег 
ис тра жи ва ња за хва та тзв. пе ри од тран зи ци је: од 2000. го ди не на-
о ва мо, а просторнапротежност ти че се Ре пу бли ке Ср би је. Зна
чај ис тра жи вач ког по ду хва та не по сред но се ти че Про јек та у чи јој 
при пре ми уче ству је и овај ча со пис, а ти че се да ва ња до при но са за 
уве ћа ва ње де мо крат ског ка па ци те та ин сти ту ци ја и вла сти у Ре пу-
бли ци Ср би ји. Научнаоправданост ис тра жи вач ког за хва та ука зу-
је на мо гућ но сти оп ти ми за ци је де мо крат ских ка па ци те та вла сти у 
Ре пу бли ци, те на ства ра ње (пред)усло ва за ефи ка сни ји при вред ни 
и дру штве ни раз вој. Методи од ко јих ће се у ис тра жи ва њу по ћи 
су: узроч ни или ка у зал ни ме тод, ме тод по сма тра ња, ин сти ту ци о-
нал ни при ступ, при ступ ра ци о нал них оче ки ва ња, упо ред ни ме тод, 
ме тод ге не ра ли за ци је и ме тод кон кре ти за ци је, ин дук ци је и де дук-
ци је... Основнахипотеза од ко је се у ис тра жи ва њу по ла зи је сте да: 
по сто је дру штве не, по ли тич ке и ин сти ту ци о нал не ано ма ли је ко је 
оме та ју пра вил но функ ци о ни са ње дру штве них, по ли тич ких, еко-
ном ских и прав них ин сти ту ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји, па се ума њу-
ју де мо крат ски ка па ци те ти функ ци о ни са ња вла сти. Оту да ће циљ 
ис тра жи ва ња би ти да пре по зна те узро ке, те да са же то по ну ди сет 
ме ра за њи хо во пре вла да ва ње.
Кључ не ре чи: ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет, де мо кра ти ја, по ли ти ка, ефи-

ка сност, раз вој 
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Овај рад ће се по за ба ви ти узро ци ма не функ ци о ни са ња си-
сте ма вла сти на свим ни во и ма, узи ма ју ћи у об зир ума ње ње на ци-
о нал них, ин сти ту ци о нал них и де мо крат ских ка па ци те та вла сти у 
Ре пу бли ци Ср би ји. Основ ових узро ка ле жи у ин сти ту ци о нал ним 
не до ста ци ма ко је по ста ју ге не ра тор: дру штве не ано ми је, бе за ко ња, 
уру ша ва ња мо ра ла и по ста вља ња на о па ког си сте ма вред но сти ко ји 
до дат но ге не ри ше де ва ста ци ју  за јед ни це.

ПОЛАЗНИОСНОВИ
ДЕФИНИСАЊАИСТРАЖИВАЊА

Да би смо сте кли увид у узро ке ума ње ња ин сти ту ци о нал них 
ка па ци те та у Ре пу бли ци Ср би ји нео п ход но је да, на крат ко, де фи-
ни ше мо кључ не ре чи ис тра жи вач ког за хва та ко је се ти чу: ин сти ту-
ци ја, ка па ци те та и ефи ка сно сти ра да.

Нор ма тив но, институција се де фи ни ше као си стем ме ђу-
соб но по ве за них нор ми, чи ја је глав на функ ци ја за до во ља ва ње 
људ ских по тре ба на дру штве но до зво љен на чин.1) У би хеј ви о рал-
ном сми слу ин сти ту ци је се ту ма че ве за ма и пра ви ли ма по на ша ња у 
ме ђу соб ним људ ским са од но ше њи ма. Основ на уло га ин сти ту ци ја 
ти че се до но ше ња ефи ка сних, ин ди ви ду ал них, од лу ка о ало ка ци ји 
ре сур са и ка пи та ла, те у ефи ка сном по ве зи ва њу ових од лу ка у је-
дин стве ну це ли ну ка ко би био по стиг нут пун ефе кат ма кро прег ну-
ћа. Ин сти ту ци је мо гу на ста ти: а) спон та но (из на су шних по тре ба); 
б) дру штве ним ин же ње рин гом (кре и ра ним по тре ба ма). Ин сти ту-
ци ја ма се: а) уво де пра ви ла ра да (игре) на осно ву ко јих се од лу-
чу је о упо тре би рет ких ре сур са ка ко би се по сти гли про јек то ва ни 
ци ље ви; б) де лу је се у окви ру пра ви ла игре ка ко би се оства ри ла 
функ ци ја по сла и по сти гао из про јек то ва ни ефе кат. Ин сти ту ци је, 
да кле: а) скра ћу ју рад ни про цес, б) оп ти ми зу ју рад на прег ну ћа; в) 
уве зу ју рад не на по ре у је дин стве ну це ли ну. Због то га је њи хо ва 
ва жност не мер љи ва, а по тре ба за до се за њем мак си мал них ин сти-
ту ци о нал них ка па ци те та, у по ступ ку ин сти ту ци о нал не мак си ми за-
ци је, пред ста вља иде ал ко ме се мо ра те жи ти. 

1) Че сте су ме шо ви то нор ма тив но-би хеј ви о рал не де фи ни ци је пој ма ин сти ту ци је. Та ко 
нпр, ин сти ту ци ја се де фи ни ше и као: «Con si stent and or ga ni zed pat tern of be ha vi or or ac-
ti vi ti es (esta blis hed by law or cu stom) that is self-re gu la ting in ac cor dan ce with ge ne rally ac-
cep ted norms. For exam ple, po li ti cal in sti tu ti ons are in vol ved with (and re gu la te) com pe ti tion 
for po wer; and eco no mic in sti tu ti ons (such as mar kets) en co u ra ge and re gu la te pro duc tion and 
di stri bu tion of go ods and ser vi ces.» 

 (http://www.businessdictionary.com/definition/institution.html)
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Ка да је о капацитету реч, та да ва ља ис та ћи да са ма реч ка па-
ци тет озна ча ва «спо соб ност при ма ња и спре ма ња»2) – спо соб ност 
да се не што пре у зме на се бе. Не ки ауто ри ка па ци тет схва та ју као 
при ку пља ње и ор га ни зо ва ње ну жних ре сур са “за рад фор му ли са-
ња ра ци о нал них ко лек тив них из бо ра и по ста вља ња стра те гиј ских 
сме ро ва”.3) У јед ном за да том си стем ском окви ру пра ви се раз ли ка 
из ме ђу др жав них ка па ци те та и де мо кра ти је. Пре ма ауто ри ма ко-
ји се ба ве др жав ним и де мо крат ским ка па ци те том тек ће спој: а) 
др жав ног ка па ци те та, из ра же ног кроз по тен ци ју др жав ног раз ло га 
у јав ној сфе ри, и б) јав ног про сто ра за де мо кра ти за ци јом пу тем 
дру штве них мре жа, јав ног мње ња и гра ђан ских под сти ца ја, мо ћи 
(али ну жно не мо ра) омо гу ћи ти мак си ми за ци ју ин сти ту ци о нал них 
пред по став ки.4) 

Ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет би се мо гао схва ти ти као сво-
је вр сни оквир са уна пред ре гу ли са ним пра ви ли ма игре, у ко ме би 
се оства ри ва ле на пра ву про пи са не функ ци је, а у ци љу ефи ка сне 
упо тре бе ре сур са.5) Ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет би се, сто га, мо-
гао ту ма чи ти као: спо соб ност по ли тич ке вла сти да све ак тив но сти 
из јав не сфе ре пре у зме и сме сти у окви ре на за ко ну утвр ђе них, и 
вла сти ма по ве ре них, ин сти ту ци ја.

Ко нач но, ефикасанрад је она вр ста ак тив но сти ко ја до во ди 
до мак си ми за ци је рад них прег ну ћа.6) У ње му је од нос из ме ђу уло-
же ног и осми шље ног ра да (рад ног input-a), и рад ног ефек та или 

2) У МериамВебстеровој екциклопедијиБританике, на и ла зи мо на сле де ће де фи ни ци је 
ка па ци те та: “the po ten tial or su i ta bi lity for hol ding, sto ring, or ac com mo da ting” (По год ност 
одр жа ва ња или (о)чу ва ња); “the fa ci lity or po wer to pro du ce, per form, or de ploy” (Моћ да 
се не што про из ве де, рас по ре ди). (http://www.merriamwebster.com/dictionary/capacity, an 
Encyclopædia Bri tan ni ca Com pany) 

3) Ђор ђе Сто ја но вић: “Про блем др жав ног по ли тич ког и ад ми ни стра тив ног ка па ци те та – 
ана то ми ја Ср би је као сла бе др жа ве”, Српскаполитичкамисао, 4/2011: 11-31, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр. 13.

4) Ђор ђе Сто ја но вић, Жи во јин Ђу рић, Љу би ша Де спо то вић: “Кон цеп ту ал ни оквир за 
ана ли зу др жав ног ка па ци те та”, Српска политичкамисао, 2/2011: 11-40, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр. 25: «Због ва жно сти др жав ног ка па ци те та у ре а-
ли за ци ји ових за да та ка из угла упра вља ња, др жа ва не мо же до сти ћи ви сок сте пен де-
мо кра тич но сти без, ви со ког ни воа др жав ног ка па ци те та (си мул та но ви со ки др жав ни 
ка па ци те ти мо гу учи ни ти ста бил ни јим ауто ри тар не по ли тич ке ре жи ме).»

5) Свет ска бан ка де фи ни ше ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет кроз: Јасноћуудефинисањупра
ваиодгворности, што об у хва та: «До след ност, Ле ги ти ми тет, Под сти ца је за ускла ђи ва-
ње, Јед но став ност упра ве, Ри зик за не га тив не екс тер на ли је, По год ну флек си бил ност 
и От пор ност на ко руп ци ју.» (World Bank: «In sti tu ti o nal Ca pa ci ti es and The ir Con tri bu-
ting Cha rac te ri stics for In sti tu ti o nal Di ag no stics, Pro gram De sign and Re sults Ma na ge ment», 
WorldBankInstituteCapacityDevelopmentandResultsPractice, Last up da ted Fe bru ary 9, 
2011) 

6) “Efi ka san (lat. efficax od efficere: uči ni ti, po sti ći) – dje lo tvo ran, sna žan.” (Encikopedijaleksi
kografskogzavoda, tom II, Za greb, 1956, str.469)
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ре зул та та ра да (рад ног output-a) нај ве ћи. Ме ре ње ефи ка сно сти ра-
да спро во ди се од ре ђе ним стан дар ди зо ва ним кван ти фи ка то ри ма, 
и за ви си од вр сте по сла, окол но сти у ко ји ма се рад оба вља, те од 
су бјек тив них фак то ра оно га ко рад из во ди.7) Та ко је дан рад мо же 
би ти из ве ден на ви ше или ма ње ефи ка сан на чин. 

УЗРОЦИНЕЕФИКАСНОСТИУФУНКЦИОНИСАЊУ
ИНСТИТУЦИЈАУРЕПУБЛИЦИ

Ме ђу узро ке, ко ји ума њу ју ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет у 
Ре пу бли ци Ср би ји ва ља из дво ји ти:8) пар ти о кра ти ју, не по што ва ње 
пра ви ла јав них кон кур са, ко руп ци ју, не до вољ ну спе ци фи ка ци ју у 
по де ли и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста, не ра зум но тро ше ње нов-
ца за уна пред ис пла ни ра не по тре бе, при ва ти зо ва ње ин те ре са сфе-
ра од  јав ног зна ча ја...9) 

1.Партиократија

Пар ти о кра ти ја је она вр ста по ли тич ког си сте ма у ко ме је сва 
власт у ру ка ма по ли тич ких стра на ка, од но сно још уже, у ру ка ма 
по сла нич ких клу бо ва по ли тич ких стра на ка, или још уже у ру ка-
ма стра нач ких во ђа и њи хо вих нај бли жих са рад ни ка.10) Ра ди се о 
оли гар хиј ском по рет ку вла сти, где до ла зи до сво је вр сне кон цен-

7) Vi o le ta Do ma no vić: “Efek tiv nost si ste ma me re nja per for man si u uslo vi ma sa vre me nog po-
slov nog okru že nja”, Ekonomskihorizonti, 1/2013: 31-44, Eko nom ski fa kul tet u Kra gu jev cu, 
Kra gu je vac, 2013, str. 31.

8) Реч је о тзв. дефектним или полуконсолидованимдемократијама. (Zo ran Sto jilj ko vić, 
“Po li tič ka ko rup ci ja i sla ba dr ža va”, Filozofijaidruštvo, 1/2013: 135-159, In sti tut za fi lo zo-
fi ju i dru štve nu te o ri ju, Be o grad, 2013, str. 143: “De fekt ne ili po lu kon so li do va ne de mo kra ti je 
su za pra vo ne sta bil ne i po li tič kim kri za ma sklo ne de mo kra ti je ko je od li ku je: (1) par to kra ti ja; 
(2) sla be struk tu re (par la men tar ne) re pre zen ta ci je; (3) ne pot pu na de cen tra li za ci ja vla sti; (4) 
ogra ni če ni, od stra nih iz vo ra za vi sni po ten ci ja li ci vil nog dru štva; (5) uti caj moćnika – po seb-
nih eko nom skih i po li tič kih in te re snih gru pa na me di je; (6) spo ri, ne kon zi stent ni i na pri ti ske 
neo t por ni sud ski pro ce si i (7) sla bi ka pa ci te ti za su zbi ja nje ra ši re ne ko rup ci je”)

9) ТранспарентностСрбије иза шла је са сво јом ли стом узро ка ума ње ња ин сти ту ци о нал-
них ка па ци те та у Ре пу бли ци. «Kao glav ne problemе Sr bi je, pred stav ni ci Transparentnosti
Srbija na ve li su: kr še nje an ti ko rup cij skih za ko na, na ru ša va nje prav ne si gur no sti usva ja njem 
kon tra dik tor nih i ne ja snih od red bi, va nin sti tu ci o nal nu moć po li tič kih stra na ka ko ja uti če na 
rad jav nog sek to ra, ne u re đe no lo bi ra nje, ne tran spa ren tan pro ces do no še nja od lu ka, ne po treb-
ne pro ce du re i ne do volj ne ka pa ci te te or ga na ko ji vr še nad zor nad pri me nom za ko na.” (http://
www.euractiv.rs/euizapadnibalkan/3194porastkorupcijeusrbiji.html)

10) Вла дан Стан ко вић: “Пар то кра ти ја ме ђу де мо крат ским ин сти ту ци ја ма Ре пу бли ке Ср би-
је”, Политичкаревија, 3/2009: 17-26, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 
18: «Пар то кра ти ја је је дан од под-об ли ка по ли тич ке вла да ви не уну тар пар ла мен тар ног 
си сте ма вла сти, у ко ме због тех ни ке из бор ног систeма, по ли тич ке кул ту ре, али и мен та-
ли те та јед не на ци је, по сто ји нео б у зда на вла да ви на по ли тич ких стра на ка, ње них по сла-
нич ких клу бо ва и/или са мих ли де ра по ли тич ких пар ти ја.”
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тра ци је мо ћи, али и вла сти. Во ђе по ли тич ких стра на ка де мо крат-
ски ле ги ти ми тет при ба вља ју са мо и ис кљу чи во пу тем из бор них 
ци клу са, а од го вор ност у ра ду те шко или го то во ни ка ко не под ле же 
де мо крат ском пре и спи ти ва њу стра нач ке ве ћи не.11)

Стра нач ки си стем, ко ји је по стао устав на ка те го ри ја, и га-
ран ци ја де мо кра тич но сти чи та вог по рет ка вла сти, у пар ти о крат-
ском по рет ку, из о кре нут је у сво ју су прот ност. Уме сто да стра нач-
ки си стем по ста не основ по ли тич ког тр жи шта иде ја и над ме та ња, 
он се пре тво рио у оли гар хиј ску кон цен тра ци ју мо ћи, у ко ме је сва 
власт пре да та у ру ке пар тиј ских ли де ра и њи хо вих нај бли жих са-
рад ни ка.12) У та квом си сте му по сто ји пар тиј ска де о ба пле на и пар-
тиј ска по доб ност као ис кљу чи во ме ри ло про мо ци је на од ре ђе ну 
функ ци ју, чи ме се по сред но на ру ша ва сна га и ин сти ту ци о нал них 
ка па ци те та, јер се те жи ште са ин сти ту ци је и про фе си о нал не оспо-
со бље но сти пре ме шта у ра ван стра нач ког, во лун та ри стич ког, од но-
сно про из вољ ног.13) Де ин сти ту ци о на ли за ци ја по ли тич ке вла да ви не 
ов де се огле да у: не де тер ми ни са њу по ли тич ких од лу ка зна њи ма и 
пра ви ли ма стру ке (про фе си је), из ме шта њу кру ци јал них по ли тич-
ких од лу ка од стра нач ких про гра ма (са ко ји ма се на сту па ло у из-
бор ној плат фор ми) ка ин ди ви ду ал ним од лу чи ва њи ма и обе ћа њи ма 
из ме ште ним цен три ма мо ћи ко је да ју стра нач ки ли де ри и њи хо ве 
са рад нич ке гру пе, не ве зи ва њу по ли тич ких ак ци ја са смер ни ца ма 
нај ви ших стра нач ких те ла (Ма лог ве ћа или Глав ног од бо ра; и Ве-
ли ког ве ћа или Скуп шти не стран ке), спи но ва њу јав ног мње ња у 
про јек то ва ном прав цу, и слич но. Све ово, исто вре ме но, до во ди до 
ума ње ња ка ко ин сти ту ци о нал них, та ко и де мо крат ских ка па ци те та 
јед ног дру штва.14) 

11) У ине тр вјуу ко ји је по зна ти ита ли јан ски кон сти ту ци о на ли ста Ђу зе пе Ма ра ни ни (Giu
seppeMaranini) дао за Коријеределасера на и ла зи мо на сле де ћу оце ну пар ти о кра ти је: 
«Og gi ab bi a mo un ti ran no sen za vol to, il si ste ma dei par ti ti, che non ri spon de a nes su no, e 
con tro il qu a le non c’ e’ ti ran ni ci dio che ten ga.” (Chi a ber ge Ric car do, «Un ti ran no chi a ma to par-
ti toc ra zia”, Corrieredellasera, 15. ot to bre 1992, http://archiviostorico.corriere.it/1992/ottobre/15/
tiranno_chiamato_partitocrazia_co_0_9210151009.shtml )

12) Дра ган Ж. Мар ко вић: “Пер спек ти ве де мо кра ти за ци је оту ђе не по ли тич ке вла сти”, Поли
тичкаревија, 1/2010: 131-146, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 134: 
«По сла ни ци у пар ла мен ту де лу ју и гла са ју по ди рек ти ва ма сво је пар ти је ко је из ра жа ва-
ју во љу пар тиј ског во ђе, а уко ли ко та ко не по сту па ју, за ме њу ју се ди сци пли но ва ни јим 
за ступ ни ци ма пар тиј ске ли ни је.»

13) Не што на ту те му у: Урош Шу ва ко вић, “Пар тиј ска др жа ва – мо гућ ност ње ног на стан ка 
и раз во ја на при ме ру са вре ме не Ср би је”, Теме, 2/2009: 663-682, Ниш, 2009.

14)  О зна ча ју де мо крат ске ор га ни зо ва но сти у про це си ма ра да уну тар ин сти ту ци ја ви де ти 
у: Bo žo Mi lo še vić, Umećerada, Pro me tej, No vi Sad, 2004, str. 251: “...zah te vi za de mo kra-
tič no šću or ga ni za ci je,.. ima ju plo do no snu osno vu u sre di štu or ga ni za cij skog pro ce sa. (...) da 
se pre u re de or ga ni za ci je ka ko bi po sta le ma nje hi je rar hij ske i bi ro krat ske, a vi še sa rad nič ke i 
demokrаtske.”
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2.Непоштовањеправилајавнихконкурса

Ка да је о од но су пар ти о кра ти је и др жав не упра ве/ ло кал не 
са мо у пра ве реч, та да ва ља ис та ћи фе но мен пар ти о кра ти за ци је ка-
дров ске по ли ти ке. Она се по нај ви ше очи та ва у не по што ва њу тех-
нич ке при ме не стан дар ди зо ва них пра ви ла при ли ком јав ног огла-
ша ва ња за при јем у рад ни од нос за од ре ђе но зва ње у по слов ним 
је ди ни ца ма др жав не упра ве или ло кал не са мо у пра ве. Уз то че сто 
не по сто је, или се не при ме њу ју,  пра вил ни ци о си сте ма ти за ци ји 
рад них ме ста, па је не рет ка по ја ва про из вољ ност у по гле ду за по-
шља ва ња но вих, нај че шће стра нач ких, ка дро ва.15) Ова кво ар би-
трер но  по сту па ње до во ди до: го ми ла ња ад ми ни стра ци је, из ми-
шља ња но вих рад них ме ста, по ве ћа ног из два ја ња сред ста ва из 
бу џе та за но ве пла те, ве ће по мет ње у по гле ду рад них ак тив но сти 
уну тар од ре ђе них ин сти ту ци ја си сте ма и слич но. По се бан слу чај 
су за по шља ва ња са еле мен ти ма не по ти зма, где “де ца на сле ђу ју 
рад на ме ста сво јих ро ди те ља ко ји од ла зе у пен зи ју”, или где до-
ла зи до чи нид бе и про тив чи нид бе у за по шља ва њу по прин ци пу do
ut des.16) Сви ови узро ци де ин сти ту ци о на ли зу ју си стем вла сти и 
ума њу ју ње го ве ин сти ту ци о нал не ка па ци те те. Ра ци о нал на по тре ба 
за но вим рад ним ме стом, та ко, по су ста је пред по тре ба ма ко је дик-
ти ра ју по је ди нач ни ин те ре си из сва ко днев ног, при ват ног жи во та. 
По сле ди ца ово га је да на рад на ме ста ма хом до ла зе не струч на, или 
у нај бо љем слу ча ју, по лу о бу че на ли ца.

3.Корупција

По јам корупција до ла зи од lat. corruptio што зна чи: под ми-
тљи вост, пот ку пљи вост, по ква ре ност.17) Оно што пред ста вља ge
nusproximum пој ма ко руп ци ја је сте понашање, али то мо же би ти 

15) “Kon kur si za di rek tor ska me sta u jav nim pred u ze ći ma – rad na bi o gra fi ja ili par tij ska knji ži-
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 на и ла зи мо у на ла зи ма ТранспарентностиСрбије, ка да из ме ђу оста лог, у про-
пу сте у ра ду ко ји ума њу ју ин сти ту ци о нал не ка па ци те те и ефи ка сност у ра ду на во де и 
сле де ће узро ке: «... нео бја вљи ва ње спо ра зу ма и уго во ра ко је пот пи су је, тај но сти сед ни-
ца, нео бја вљи ва њу ва жних за кљу ча ка, по ста вља њу на по ло жа је без кон кур са и нео гла-
ша ва њу јав них рас пра ва.» 

 («Го а ти – Вла да за не ма ру је јав ност ра да», Радиотелевизија Србије, по не де љак 
23. сеп тем бар 2013, http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/Политика/1400550/Гоа
ти%3A+Влада+занемарује+јавност+рада)

17)  «U su šti ni ovog po na ša nja le ži po kva re nost, ne is kre nost, pod mi ći va nje, pot pla ći va nje.» (Pre-
drag Alek sić: Ekonomskileksikon, Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, Be o grad, 1975, str. 615.) 



ВладанСтанковић Узроциумањењаинституционалнихкапацитета...

85

и радњаслужбеноглица.18) Још по не где се сре ће де фи ни ци ја ко-
руп ци је као зло у по тре ба јав не вла сти. Та ко за не ке ауто ре “ко руп-
ци ја пред ста вља сва ку зло у по тре бу по ло жа ја од стра не др жав ног 
слу жбе ни ка или осо бе ко ја вр ши од ре ђе ну јав ну функ ци ју, а ко ја 
за циљ има лич ну или ма те ри јал ну ко рист”.19) Дру ги су скло ни ји 
ми шље њу да ко руп ци ја пред ста вља “по на ша ње за сно ва но на за-
о би ла же њу ре дов них пу те ва у ре ша ва њу пре све га лич них, а за-
тим и дру штве них про бле ма на уштрб и ште ту дру гих по је ди на-
ца и за јед ни ца.»20) Пре ци зни ју, ин сти ту ци о нал ну де фи ни ци ју ну де 
они ауто ри ко ји ко руп ци ју де фи ни шу као не за ко ни то ко ри шће ње 
дру штве ног и др жав ног по ло жа ја и мо ћи ра ди сти ца ња соп стве не 
ко ри сти. Ови ауто ри у ко руп ци ји ви де до дат не на по ре раз град ње 
дру штва и без вла шћа (дру штве не ано ми је) ко ја не ми нов но во де «у 
де струк ци ју ин сти ту ци о нал ног си сте ма, по ве ћа ју ко руп ци ју и кри-
ми нал у дру штву, ума њу ју прав ну си гур ност, кр ше или из вр да ва ју 
за ко ном пред ви ђе не де мо крат ске про це ду ре, спре ча ва ју да љи еко-
ном ски раст и све оп шти раз вој дру штва.»21) 

Све у све му, ко руп ци ја је да нас у Ср би ји то ли ко ра ши ре на 
по ја ва да је за у зе ла јед но од два до три во де ћа ме ста на ли сти при-
о ри те та вла де Ср би је ко је под хит но тре ба ре ша ва ти. Ко руп ци ја је 
и про блем ко ји Ср би ја мо ра да ре ша ва ка ко би ис пу ни ла зах те ве 
Европ ске уни је у по гле ду до би ја ња ста ту са кан ди да та за члан ство 
у Уни ју. Та ко је бор ба про тив ко руп ци је по ста ла не са мо део јав-
не и кул тур не те ко ви не, већ и на чин ја ча ња ин сти ту ци о нал них ка-
па ци те та Ре пу бли ке. Рад ње ко је до во де до ко руп тив них де ло ва ња 
де ша ва ју се нај че шће те шким на ру ша ва њим пра ви ла игре ко ја су, 
за пра во, основ ин сти ту ци о на ли зма, чи ме се ума њу ју ин сти ту ци о-
нал ни ка па ци те ти јед не зе мље. 

4.Недовољнаспецификацијараднихместа

По се бан про блем ума ње ња ин сти ту ци о нал ног ка па ци те та 
ле жи у не до вољ ној спе ци фи ка ци ји рад них ме ста и по сло ва ко ји 
се по ве ра ва ју ли ци ма ко ји ра де у јав ној упра ви и ад ми ни стра ци-

18) О ве зи по на ша ња и по ло жа ја пи ше Ви то Тан ци (VitoTanzi). Пре ма ње му, на при ме ру 
ко руп ци је ви ди се ин ди ви ду а лан ин те рес ко ји угро жа ва дру штво и ства ра ве ли ку за-
бри ну тост (Vi to Tan zi: Policies,institutionsandthedarksideofeconomics, Ed ward El gar 
Pu blis hing, 2000, p. 148). 

19) Зо ран Ми ло са вље вић: «Не при ме ре но бо га ће ње и ко руп ци ја у Ср би ји», Политичкаре
вија, 4/2001: 173-198, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр.175.

20) Pre drag Alek sić: Ekonomskileksikon, Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, Be o grad, 1975, str. 615. 

21) Или ја Зин до вић, Вла дан Стан ко вић: “Ле га ли зо ва ни об ли ци ко руп ци је у Ср би ји – ано-
мич на ста ња дру штве не ен тро пи је”, Социолошкипреглед, 1/2012: 17-34, Ин сти тут дру-
штве них на у ка, Бе о град, 2012, стр. 31. 
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ји. Сво је вр стан не функ ци о нал ни при ступ у оба вља њу јав них де-
лат но сти про у зро ко ван је, пре све га, не до вољ ном спе ци фи ка ци јом 
у по гле ду струч но сти и оспо со бље но сти за по је ди не по сло ве за 
ко ји ма по сто ји по тре ба. Не до вољ но струч на и не до вољ но об у че-
на ли ца, или ли ца ко ја због уште да у бу џе ту ра де ви ше од јед ног 
по сла (нај че шће за исту пла ту), пред ста вља ју из вор уру ша ва ња ин-
сти ту ци о нал ног си сте ма, чи ме се ума њу је и ма не вар ски про стор 
за по пу ну ин сти ту ци о нал них ка па ци те та на свим ни во и ма вла сти 
у Ре пу бли ци.22) Ово сво је вр сно сва шта ре ње у оба вља њу по сло ва 
пред ста вља ор ган ски ано мич ни на лаз, ко ји уз про це се ра ци о на ли-
за ци је рад них ме ста, зах те ва и по ступ ке уво ђе ња но вих рад них ме-
ста на ко ји ма ће би ти при ма ни они ка дро ви ко ји су оспо со бље ни, и 
спе ци ја ли зо ва ни за ту вр сту спе ци фи ко ва них зна ња ко ји се од њих 
тра же, чи ме се оп ти ми зу је рад на ефи ка сност.23) На тај на чин би ће 
омо гу ће но уво ђе ње ре да у про цес ра да у јав ним де лат но сти ма, и 
по сти за ње ефи ка сног ра да (ко јим се по сти же пу на оп ти ми за ци ја 
рад них ак тив но сти).24) 

Ме ђу тим, има и са свим су прот них слу ча је ва... Не ма ли број 
функ ци о не ра исто вре ме но је ан га жо ван на не ко ли ко по сло ва па-
ра лел но за ко је ку му ла тив но при ма чак не ко ли ко за ра да из бу џе та. 
Ова кво опре де љи ва ње сред ста ва бу џет ских ко ри сни ка не би сме ло 
да има по др шку ле ги сла ти ве, и мо ра ло би да на и ђе и на ве ћу мо-
рал ну осу ду не са мо ши ре већ, и уже, струч не јав но сти. На ве де ним 
на чи ном уче сни ци у јав ним де лат но сти ма за по се да ју, и као при-
пад ни ци про фе си ја и као по ли тич ки по сле ни ци, не ко ли ко по сло ва 

22) По во дом ове те ме огла сио се и ми ни стар Ра сим Ља јић: “Ре фор ме у Ср би ји су про па ле 
јер ни је би ло струч них љу ди ка ко би се еко ном ске, по ли тич ке, дру штве не и кул тур не 
ре фор ме спро ве ле на пра ви на чин. Спо соб ност при ме не прак тич них зна ња је ви ше не го 
сла ба и Ср би ја пла ћа це ну од ли ва ве ли ког бро ја мла дих и обра зо ва них љу ди.” (Ра сим 
Ља јић: “Ре фор ме про па ле због не струч них ка дро ва”, РадиотелевизијаВојводине, 20. 
ок то бар 2011, http://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/ljajic:reformepropalezbognestrucnihka
drova_279543.html) 

 Ово сва ка ко ука зу је на нео п ход ност да се пре ма струч ним и спо соб ним ка дро ви ма мо ра 
во ди ти на ро чи та по ли ти ка, ка ко у ста ту сном та ко и у фи нан сиј ском по гле ду. Зна ње сву-
да ко шта, па за ове љу де не мо же ва жи ти ура ни лов ка, јер су они мо тор раз во ја, и пре ма 
њи ма се мо ра од но сти са ду жном па жњом, баш као сву да у раз ви је ном све ту.

23) Jan-Hin rik Meyer-Sa hling: “Va ri e tes of le ga ci es: a cri ti cal re vi ew of le gacy ex pla na ti ons of 
pu blic ad mi ni stra tion re form in East Cen tral Euro pe”, InternationalReviewofAdministrati
veSciences, In ter na ti o nal In sti tu te of Ad mi ni stra ti ve Sci en ces, Brus sels, 2009, p. 517: “The 
pas sa ge of a ci vil ser vi ce law is of co ur se only a first step to wards the pro fes si o na li za tion and 
de po li ti ci za tion of pu blic ad mi ni stra tion.” 

24) Žo ao Fi ge i re do: “Efi ka snost i za ko ni tost u ra du jav ne upra ve”, Konferencijaoreformijavne
upraveievropskojintegraciji, Bu dva, 26-27. mart 2009, OECD-EU, str. 7: “... prin cip efi ka-
sno sti po ja vio se na knad no, ali nje go va va žnost iz ni če iz dru štve nog pri ti ska za ja ča nje dr žav-
ne in ter ven ci je i jav nih slu žbi i u ci lju in ten zi fi ko va nja kva li te ta ovih uslu ga, i isto vre me nog 
za htje va da se za dr že ili čak uma nje fi skal ni pri ti sci.”
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и то нај че шће под из го во ром да се “без њи хо вог зна ња, струч но сти 
и оспо со бље но сти не мо же”.25) Оне мо гу ћа ва њем ли ци ма да исто-
вре ме но оба вља ју ви ше јав них де лат но сти (за ви ше ку му ла тив них 
за ра да) пру жи ла би се при ли ка не за по сле ни ма да уђу у рад ни про-
цес, што би ауто мат ски по ве ћа ло рад ну ефи ка сност, а по сло ви би 
би ли са ве сни је и пре да ни је од ра ђи ва ни. Ти ме би и ре зул та ти ра да 
би ли успе шни ји.

5.Неразумнотрошењебуџетскихсредстава

По се бан об лик ума ње ња ин сти ту ци о нал них ка па ци те та вла-
сти пред ста вља не на мен ско тро ше ње бу џет ских сред ста ва.26) Опа-
сност ко ја про из и ла зи из ове ак тив но сти ви ше стру ко је штет на, јер 
се на овај на чин тро ше сред ства ко ја би мо гла би ти ис ко ри шће на 
на на чин ко ји би био усме рен на да ље ја ча ње ин сти ту ци о нал ног 
окви ра, или би иста мо гла би ти пре ра спо ре ђе на у со ци јал на да-
ва ња, ко ја су иона ко сла ба. Узро ци не ра зум ном тро ше њу бу џет-
ских сред ста ва мо гу би ти си стем ски и ин ди ви ду ал ни. Ка да је о си-
стем ским рас по ла га њи ма реч, та да ва ља ис та ћи не ко ли ко раз ло га 
због ко јих се не ра зум но (а по не кад и не на мен ски) тро ше бу џет ска 
сред ства: пр ва ме ђу њи ма је на ме та ње од лу ка са вр ха (без аде кват-
них кон сул та ци ја и ко ор ди на ци ја); дру га је фраг ме та ци ја бу џе та 
(из ван бу џет ски фон до ви сма њу ју ало ка циј ску ефи ка сност); тре ћа 
је не до вољ на кон тро ла бу џет ских из два ја ња од стра не скуп шти не; 
че твр та је не до вољ но стан дар ди зо ва ни и спе ци фи ко ва ни ета ло ни 
ра чу но вод стве них услу га и фи нан сиј ских из ве шта ва ња; и пе то, 
про бле ми ко ји на ста ју услед ло ших ре ше ња у за ко ни ма о јав ним 
на бав ка ма.27) По пи та њу ове, по след ње, став ке ко ја се ти че  до но-
ше ња за ко на о јав ним на бав ка ма, не што је до са да ура ђе но, па је 
та ко за по че ло “ве ли ко спре ма ње” у овој обла сти. До кле ће се сти ћи 
у овој сфе ри ин сти ту ци о нал ног пре у ре ђе ња јав ног про сто ра оста је 
да се ви ди...

25)  Да има по ку ша ја да се у овом про сто ру ства ри ме ња ју го во ри и из вор из днев не но ви не 
Блиц: “... mi ni star fi nan si ja La zar Kr stić mi slio је ka da je za Blic iz ja vio da dr žav ni funk ci o-
ne ri ne će vi še mo ći da se de u vi še fo te lja i pri ma ju vi še pu nih pla ta iz bu dže ta. On je na ja vio 
i da će za dva me se ca bi ti za vr šen re gi star u ko jem će se na ći svi ko ji pri ma ju po ne ko li ko 
pla ta.” (http://www.blic.rs/Vesti/TemaDana/412235/NajnaprednijinaprednjakIma6funk
cijai454356dinaramesecno) 

26)  Ова се по ја ва са гле да ва и кроз раз ма тра ња у окру же њу. Та ко нпр у: Char les King, Natio
nalism,violence,andtheendofEasternEurope, Ox ford Uni ver sity Press Inc, 2010. 

27)  Ric hard Al len, Da niel Tom ma si: Upravljanjejavnimnabavkama – pri ruč nik za ze mlje u tran-
zi ci ji, OECD, 2004, str. 28.
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6.Приватизовањеинтересасфераодјавногзначаја

При ва ти зо ва ње сфе ре јав них ин те ре са за по че ло је са ума ње-
њем мо ћи чи та ве цен трал но-план ске струк ту ре и цен тра ли зо ва ног 
на чи на по ли тич ког осми шља ва ња у про це си ма де ре гу ла ци је.28) У 
ка сни јој фа зи «ин сти ту ци о нал них тран сфор ма ци ја» до шло је до 
сла бље ња ин сти ту ци ја, њи хо ве де ва ста ци је и де про фе си о на ли за-
ци је. По сле ди ца то га је сла бље ње по уз да ња у ин сти ту ци је, и еро-
зи ја ауто ри те та ин сти ту ци ја.29) У сле де ћој фа зи ин сти ту ци о нал не 
ре тар да ци је, до ла зи до ре фе у да ли за ци је од но са уво ђе њем у си стем 
јав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве па ра ин сти ту ци ја од при ват ног 
зна ча ја (па ра бу џе ти, уво ђе ње ле на, пре ба ци ва ње уну тра шње кон-
тро ле на спољ не чи ни о це пре ска ка њем суб ор ди на ци ја у си сте му 
уну тра шњег од лу чи ва ња). На тај на чин па ра ин сти ту ци је ви ше не 
слу же ин те ре си ма од јав ног зна ча ја, већ они ма ко ји у њи ма ра де. 
Ко на чан, и за вр шан, чин ин сти ту ци о нал не де гра да ци је пред ста вља 
уво ђе ње сфе ре при ват ног ин те ре са у за ко но дав ну прак су (хамил
тонизам).30) На тај на чин раз ли чи те ло би-гру пе оза ко њу ју сво је 
при ват не ин те ре се и пре тва ра ју их у оза ко ње ну нор му по на ша ња.

***

На осно ву го ре из не тих на ла за ста ња да ју се из ве сти сле де ћи 
за кључ ци. Пар ти о крат ски си стем вла сти сла би ин сти ту ци о нал не 
ка па ци те те: уда ља ва њем до не тих од лу ка из сфе ре по ли тич ко-де-
мо крат ског у уске кру го ве пар тиј ске оли гар хи је, де про фе си о на ли-
за ци јом ва жних од лу ка, стра нач ким во ђе њем ка дров ске по ли ти ке... 
Не по што ва ње пра ви ла јав ног кон кур са до во ди до про из вољ но сти 
у ка дров ској по ли ти ци и ду го роч но ути че на сма њи ва ње ефи ка сно-
сти и до во ди до уру ша ва ња  ауто ри те та ин сти ту ци ја у Ре пу бли ци 
и ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве. Ко руп ци ја ди рект но ути че на сла-
бље ње ин сти ту ци о нал них ка па ци те та на ру ша ва њем пра ви ла игре. 

28) О уве ћа њу ко руп ци је са про це си ма ли бе ра ли за ци је и де ре гу ла ци је, ви де ти зна чај но 
ис тра жи ва ње: Wayne Sand holtz & Rein Ta a ge pe ra, “Cor rup tion, Cul tu re, and Com mu-
nism”, InternationalReviewofSociology/RevueInternationaledeSociologie, Vol. 15, No. 
1/2005,  Taylor & Fran cis Gro up, 2005, pp. 109-131.

29)  Ми лан Бр дар, “Ко руп ци ја и дру штве на еро зи ја”, Социолошкипреглед, 4/2005: 509-515, 
Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 2005, стр. 513: «Ста ње дру штва пре све га чи не 
ин сти ту ци је и њи хо во ва же ње и по што ва ње, а у окви ру ових по ли тич ке ин сти ту ци је, 
за ко ни и прав на ре гу ла ти ва, с јед не стра не, као и еко ном ски усло ви дру штва, с дру ге.»

30) То је до крај њих по сле ди ца из ве де на док три на о са рад њи из ме ђу јав них и при ват них 
обла сти (“part ner ship bet we en the pu blic and pri va te sec tors”). (Wil li am Ne ster: TheJeffer
sonianvision18011815–TheArtofAmericanPowerDuringtheEarlyRepublic, Po to mac 
Bo oks Inc, Was hing ton D.C, 2013, p.230)
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Не до вољ на спе ци фи ка ци ја рад них ме ста та ко ђе ути че на бит но 
сма ње ње ефи ка сно сти ра да ин сти ту ци ја, та ко што јед но ли це оба-
вља је дан или ви ше по сло ва за ко је ни је струч но, или ако је сте 
струч но он да се че сто де ша ва да па ра лел но оба вља ви ше та квих 
по сло ва, па је ефек тив ност та квог ли ца у не скла ду са при хо ди ма 
ко је при ба вља. И не ра зум но тро ше ње бу џет ски сред ста ва, би ло да 
је на мен ско или не на мен ско, мо же на ру ши ти ин сти ту ци о нал не ка-
па ци те те и ефи ка сан рад др жав них ор га на (и ор га на ло кал не са мо-
у пра ве) јер не ло ци ра од нос уло же них сред ста ва и ефе ка та ко ји се 
од ра да тих ин сти ту ци ја оче ку ју. Ко нач но, при ва ти зо ва ње ин те ре-
са сфе ра од јав ног зна ча ја под ко па ва ју јав ни и над при ват ни ка рак-
тер ин сти ту ци ја уво ђе њем еле ме на та при ват ног ин те ре са у јав ну 
област, би ло да се ра ди о: де ре гу ла ци ји, де про фе си о на ли за ци ји, 
уру ша ва њу ауто ри те та ин сти ту ци ја, уво ђе њу па ра ин сти ту ци ја у 
јав ну сфе ру или ле ги ти ми за ци ји при ват ног кроз за ко но дав ну прак-
су.

ПРЕДЛОГМЕРА

● де мо кра ти за ци ја пар ти о крат ских од лу ка;
● пу но по што ва ње на че ла не при стра сног од ли чи ва ња у 

во ђе њу ка дров ске по ли ти ке (спо соб ност, струч ност, 
про фе си о на ли зам);

● бор ба про тив ко руп ци је на свим ни во и ма вла сти, и ње но 
зна чај но сма ње ње;

● де таљ на спе ци фи ка ци ја рад них ме ста и но ва упо шља ва-
ња ра ди по пу не по тре ба за њи ма;

● тро ше ње бу џет ских сред ста ва у скла ду са ствар ним по-
тре ба ма и ре ал ним из но си ма (фи скал на и ин спек циј ска 
кон тро ла, про ве ра по тре ба из ба зе а не про из вољ не про-
це не са вр ха, об је ди ње на еви ден ци ја бу џет ских по тре ба, 
уни фи ка ци ја фи нан сиј ских из ве шта ја ра ди ефи ка сни је 
фи нан сиј ске и књи го вод стве не об ра де и сл);

● ка дров ско и струк тур но ја ча ње ин сти ту ци ја, њи хо вог 
ауто ри те та и за у ста вља ње еро зив них про це са де ва ста-
ци је и де ре гу ла ци је.
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VladanStankoviс

CAUSESOFIMPAIRMENTOFINSTITUTIONAL
CAPACITYINREPUBLICOFSERBIA

Resume
Ba sed on the abo ve men ti o ned fin dings we can gi ve the fol lo-

wing con clu si ons. Par ti oc ra tic system of go vern ment we ak in sti tu ti o nal 
ca pa city: re mo ving de ci si ons ma de in the sphe re of po li ti cal de moc racy 
in the nar row cir cles of the party oli garchy, de-pro fes si o na li sa tion of 
im por tant de ci si ons, hu man party re so ur ces po licy... Fa i lu re to comply 
with the ru les of pu blic com pe ti tion le ads to ar bi tra ri ness in per son nel 
po licy and long-term im pact on the re duc tion of ef fi ci ency and le ads to 
the col lap se of aut ho rity and in sti tu ti ons in the lo cal go vern ment. Cor-
rup tion has a di rect im pact on we a ke ning the in sti tu ti o nal ca pa city to 
dis tort the ru les. The lack of spe ci fi ca tion jobs al so af fects sig ni fi cantly 
re du ce the ef fi ci ency of the in sti tu ti ons, in the mat ter whe re one per son 
per forms one or mo re job ope ra ti ons for which the re are not pro fes si-
o nal, and if so, then it of ten hap pens that per for man ce is pa ral lel and 
dis har mo nial over the se mat ters, and the ef fec ti ve ness of such a per-
son is not pro per for the re ve nue col lec ted. And un re a so na ble spen ding 
bud get funds, whet her pur po se ful or mi su se may un der mi ne in sti tu ti o-
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nal ca pa city and the ef fi ci ent ope ra tion of sta te bo di es, bo di es of lo cal 
self-go vern ment, be ca u se do es not lo ca tes the ra tio of in ve sted funds 
and ef fects of the work of the se in sti tu ti ons ex pect. Fi nally, the pri va-
ti za tion of the pu blic sphe re of in te rest un der mi ning the pu blic in te rest 
and cha rac ter over pri va te in sti tu ti ons by in tro du cing ele ments of pri-
va te in te rests in the pu blic fi eld, whet her it will be abo ut: de re gu la tion, 
de-pro fes si o na li za tion, the col lap se of the aut ho rity of in sti tu ti ons, the 
in tro duc tion of pa ral lel-in sti tu ti ons in the pu blic sphe re and the pri va te 
le gi ti mi za tion of le gi sla ti ve prac ti ce. 
Key words: in sti tu ti o nal ca pa city, de moc racy, po li tics, ef fi ci ency, de ve lop ment

* Овај рад је примљен 25. септембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 05. децембра 2013. године.
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те гии.Зде сь ав тор так же от ме ча ет основ ные вы зо вы свзан ные с их 
ре а ли за ци ей, сгру пи ро вав их в пя ть групп во про сов. Во о бще, вы-
де ля ют ся 4 ти па на ци о на ль ных ин но ва ци он ных си стем в стра нах.  
ЕС: фран цу ская, фин ская, ита ль ян ская и бри тан ская. Вме сте с тем, 
ав тор под чер ки ва ет и си ль ные и сла бые сто ро ны этих си стем. В 
сле ду ю щ ей ча сти ста тьи ав тор опи сы ва ет Ин декс Ин но ва ци он но-
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 установле ние ре жи ма го су дар ствен но-част но го 
парт нер ства, ибо со зда ние парт нер ства го су дар ства и част но го би-
зне са мо жет ока за ть ся клю че вым мо мен том для да ль не й ше го раз-
ви тия эко но мик раз ви ва ю щ их ся стран.
Ключевые  слова:  Европейский союз, конкуретноспособности, национал-

ной инновационной системы, Индекс Инновационной 
Экономики (ИИЭ), Индекс Инновационного Потенци-
ала (ИИП),

Опыт стран Евро пе й ско го со ю за (ЕС) по со зда нию усло вий, 
по вы ша ю щ их кон ку рен то спо соб но сть и эф фек тив но сть на ци о на-
ль ных ин но ва ци он ных си стем, уже ши ро ко при ме ня ет ся как на 
уров не от де ль ных ком па ний, так и на уров не стран, ре ги о нов и 
му ни ци па ль ных обра зо ва ний. Ис по ль зо ва ние это го опы та да ет су-
щ е ствен ные по ло жи те ль ные ре зу ль та ты в та ких сфе рах де я те ль но-
сти, как раз ви тие на у ки, тех но ло гий и тех ни ки, на уч ное обес пе че-
ние и по вы ше ние эф фек тив но сти ин но ва ци он ной де я те ль но сти и 
про цес сов мо дер ни за ции, оцен ка ка че ства и эф фек тив но сти бюд-
жет но го фи нан си ро ва ния ин сти ту тов про мы шлен но го и со ци а ль-
но го раз ви тия, упра вле ние зна ни я ми. Мно гие аспек ты это го опы та 
мо жно ис по ль зо ва ть в раз ви ва ю щ их ся стра нах, к ко то рым от но сят-
ся Рос сия и Сер бия, при упра вле нии ин но ва ци он ны ми про цес са-
ми, по стро е нии си стем мо ни то рин га про мы шлен ных тер ри то рий, 
оцен ке эф фек тив но сти стра те гий ин но ва ци он но го раз ви тия тер ри-
то ри а ль ных и му ни ци па ль ных обра зо ва ний, по стро е нии си стем 
под дер жки и при ня тия ин ве сти ци он ных ре ше ний для ре а ли за ции 
про цес сов мо дер ни за ции и уско ре ния со ци а ль но-эко но ми че ско го 
раз ви тия.

В ста тье рас сма три ва ют ся опыт и не ко то рые ини ци а ти вы 
стран – чле нов Евро пе й ско го со ю за в со зда нии усло вий, спо соб-
ству ю щ их ге не ра ции и рас про стра не нию ин но ва ций и обес пе че-
нию уско рен но го со ци а ль но-эко но ми че ско го раз ви тия на осно ве 
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бо лее вы со кой кон ку рен то спо соб но сти и эф фек тив но сти эко но ми-
ки, осно ван ной на ин но ва ци ях. Зде сь же сде ла ны не ко то рые вы во-
ды при ме ни те ль но к на шим стра нам от но си те ль но то го, ка кие до-
пол ни те ль ные ме ры мо гут бы ть пред при ня ты го су дар ствен ны ми и 
кор по ра тив ны ми ор га на ми упра вле ния для ин тен си фи ка ции ин но-
ва ци он ных про цес сов, рас про стра не нию ин но ва ций и по вы ше нию 
эф фек тив но сти и кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки, осно ван ной 
на ин но ва ци ях. Рас сма три ва ет ся так же опыт евро пе й ских стран по 
со ста вле нию ин но ва ци он ных ре й тин гов, сти му ли ру ю щ их про цес-
сы со ци а ль но-эко но ми че ско го раз ви тия по сред ством ак ти ви за ции 
ин но ва ци он ной де я те ль но сти.

1. БА ЗО ВЫЕ УСЛО ВИЯ ДЛЯ УСПЕ ХА РАЗВИТИЯ 
ИН НО ВА ЦИ ОН НОЙ ДЕ Я ТЕ ЛЬ НО СТИ

В дан ной ра бо те мы бу дем при дер жи ва ть ся сле ду ю щ е го 
взгля да на опре де ле ние на ци о на ль ной ин но ва ци он ной си сте мы.1) 
На ци о на ль ная ин но ва ци он ная си сте ма (НИС) – это со во куп но сть 
ин сти ту тов, от но ся щ их ся к го су дар ствен но му и част но му сек то-
рам, ко то рые ин ди ви ду а ль но или во вза и мо де й ствии друг с дру гом 
ини ци и ру ют, им пор ти ру ют и рас про стра ня ют но вые тех но ло гии. 
Су щ е ству ют НИС в уз ком смы сле – это ор га ни за ции и ин сти ту ты, 
уча ству ю щ ие в ис сле до ва ни ях и раз ра бот ках, та кие, как упра вле-
ния НИ О КР, тех но ло ги че ские ин сти ту ты и уни вер си те ты, и НИС в 
ши ро ком смы сле – это все ком по нен ты эко но ми че ской струк ту ры 
и ин сти ту ци о на ль ной сре ды, ока зы ва ю щ ие вли я ние на на ко пле-
ние зна ний, на уч ные ис сле до ва ния и от кры тия – про из вод ствен ная 
си сте ма, си сте ма мар ке тин га и фи нан со вая си сте ма пред ста вля ют 
со бой под си сте мы, в рам ках ко то рой про ис хо дит на ко пле ние зна-
ний.2)

Мо жно ис по ль зо ва ть и иное опре де ле ние, ко то рое по-су щ е-
ству, ма ло отли ча ет ся от при ве ден но го вы ше, а имен но, НИС – это 
со во куп но сть вза и мо свя зан ных струк тур, за ня тых вос про и звод-
ством и ком мер ци а ли за ци ей на ка пли ва е мых зна ний и функ ци о ни-
ру ю щ их в усло ви ях опре де лен но го эко но ми че ско го, пра во во го и 

1) Jan Fa ger berg, Da vid C. Mo very, Ric hard R. Nel son. The Ox ford Hand bo ok of In no va tion. 
Ox ford Uni ver sity Press, 2005, 1 – 26.

2) В ра бо те ис по ль зо ва ны опре де ле ния, ма те ри а лы офи ци а ль ных до ку мен тов Евро пе й-
ской эко но ми че ской ко мис сии ООН по эко но ми че ско му со труд ни че ству и ма те ри а лы 
до кла да это го ко ми те та «Со зда ние усло вий, спо соб ству ю щ их по вы ше нию кон ку рен то-
спо соб но сти и эф фек тив но сти на ци о на ль ных ин но ва ци он ных си стем», пред ста влен но-
му в Ко мис сию ЕЭК ООН в 2007 го ду.
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со ци а ль но го кон тек ста. Фун да мен том НИС явля ет ся со во куп но-
сть су бъ ек тов, уча ству ю щ их в ге не ра ции, пе ре да че, ис по ль зо ва-
нии зна ний и ком мер ци а ли за ции но вов ве де ний – мел кие, сред ние, 
круп ные ком па нии и обра зу е мые ими се ти, уни вер си те ты, го су-
дар ствен ные ла бо ра то рии и ин сти ту ты, тех но пар ки, би знес-ин ку-
ба то ры, про чие ис сле до ва те ль ские уч ре жде ния и на уч ная си сте ма 
в це лом.

От ме тим, во-пер вых, что в со о твет ствии с на и бо лее рас про-
стра нен ной в на сто я щ ее вре мя точ кой зре ния, со сто я ние де ло вой 
сре ды кра й не ва жно для ин но ва ци он но го по ве де ния, по ско ль ку 
она обес пе чи ва ет ста би ль ные ма кро э ко но ми че ские рам ки, сфо ку-
си ро ван ные сти му лы и ус тра ня ет не до стат ки ры ноч ных от но ше-
ний в сег мен тах эко но ми ки, в ко то рых та кие не до стат ки на и бо лее 
су щ е ствен ны, на при мер, в на у ке и обра зо ва нии.

Во-вто рых, прак ти че ски общ е при ня тым явля ет ся мне ние о 
су щ е ство ва нии трех по ко ле ний ин но ва ци он ной стра те гии.3) Тра-
ди ци он ная ин но ва ци он ная стра те гия ори ен ти ро ва ла сь на си сте-
му на уч но-ис сле до ва те ль ских и опыт но-кон струк тор ских ра бот 
(НИ О КР) как на основ ной ис точ ник ин но ва ций. Со вре мен ное те-
че ние ин но ва ци он ной стра те гии, пред ста вля ю щ ее со бой вто рое 
по ко ле ние ин но ва ци он ной стра те гии, счи та ет глав ны ми ис точ-
ни ка ми ин но ва ций на уч но-про из вод ствен ные си сте мы и кла сте-
ры. За ро жда ю щ а я ся ин но ва ци он ная стра те гия тре ть е го по ко ле ния 
пред по ла га ет на ли чие и раз ви тие ин но ва ци он но го по тен ци а ла в 
су щ е ству ю щ их и вно вь обра зу ю щ их ся си сте мах и кла сте рах. Бла-
го да ря ко ор ди на ции стра те ги че ских ини ци а тив и ин те гра ции, этот 
по тен ци ал мо жно ре а ли зо ва ть пу тем ме жо тра сле вой оп ти ми за ции 
ком по нен тов ин но ва ци он ной стра те гии в раз лич ных си сте мах и 
кла сте рах. Ме жо тра сле вая оп ти ми за ция мо жет осу щ ествля ть ся 
по го ри зон та ли, по вер ти ка ли и во вре ме ни. В од ном из ис сле до-
ва ний Ор га ни за ции по эко но ми че ско му со труд ни че ству и раз ви-
тию (ОЭСР) утвер жда ет ся, что «го ри зон та ль ная со гла со ван но сть 
обес пе чи ва ет вза им ное уси ле ние ин ди ви ду а ль ных и отра сле вых 
стра те ги че ских ини ци а тив и ми ни ми зи ру ет не со гла со ван но сти, 
во зни ка ю щ ие в свя зи с во змо жной не сов ме сти мо стью це лей. Вер-
ти ка ль ная со гла со ван но сть обес пе чи ва ет со о твет ствие кон крет-
ных ре зу ль та тов ин но ва ци он ной стра те гии ис ход ным на ме ре ни-
ям ор га нов, при ни ма ю щ их ре ше ния. Со гла со ван но сть во вре ме ни 
на пра вле на на то, что бы те ку щ ая стра те гиа про дол жа ла бы ть эф-

3) «In no va tion To mor row. In no va tion Po licy and the Re gu la tory Fra me work: Ma king In no va-
tion an In te gral Part of the Bro a der Struc tu ral Agen da». EU 2002. (см. http://cordis.europa.
eu/innovationpolicy/studies/gen_study7.htm).
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фек тив ной и в бу ду щ ем, что до сти га ет ся пу тем ми ни ми за ции во-
змо жных не со о твет ствий и вы ра бот ки ре ко мен да ций, ка са ю щ их ся 
вне се ния из ме не ний в бу ду щ ем»4). 

Основ ные вы зо вы, свя зан ные с ре а ли за ци ей ин но ва ци он ной 
стра те гии, мо гут бы ть сгруп пи ро ва ны в пя ть групп во про сов:

● ка ким обра зом улуч ши ть сти му лы и струк ту ры под дер-
жки, так что бы в ре зу ль та те уве ли чи ть до ба влен ную 
сто и мо сть, со зда ва е мую ма лы ми и сред ни ми ин но ва ци-
он ны ми пред при я ти я ми (МСП), ори ен ти ро ван ны ми на 
вы пол не ние НИ О КР?

● ка ким обра зом обес пе чи ть до ста точ но бо ль шой при ток 
в эко но ми ку вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли стов, 
од но вре мен но улуч ши ть ис по ль зо ва ние и по вы си ть мо-
би ль но сть име ю щ их ся люд ских ре сур сов?

● ка ким обра зом обес пе чи ть эко но ми че скую кон ку рен то-
спо соб но сть стра ны?

● ка ким обра зом уве ли чи ть объ е мы на уч ных ис сле до ва-
ний и их вли я ние на ин но ва ции как в част ном, так и в 
го су дар ствен ном сек то рах?

● ка ким обра зом со зда ть усло вия для на уч ных ис сле до ва-
ний, раз ра бот ки и вне дре ния ин но ва ций, ко то рые оста-
ва ли сь бы при вле ка те ль ны ми для ин ве сти ций ве ду щ их 
тех но ло ги че ских ком па ний и од но вре мен но спо соб ство-
ва ли уве ли че нию до ли но вых ори ен ти ро ван ных на ин-
но ва ции ком па ний?

Отве та ми на сфор му ли ро ван ные вы зо вы мо гут бы ть пя ть 
групп стра те ги че ских ини ци а тив, на пра влен ных на их раз ре ше-
ние, ко то рые мо жно ре а ли зо вы ва ть в рам ках еди ной ин но ва ци он-
ной стра те гии:

● со зда ние но вых пред при я тий, ин но ва ци он ное раз ви тие 
и рост МСП, осно ван ных на ин тен сив ном ис по ль зо ва-
нии зна ний;

● улуч ше ние пред ло же ния, ис по ль зо ва ния и по вы ше ние 
мо би ль но сти люд ских ре сур сов;

● уста но вле ние ре жи ма парт нер ских от но ше ний ме жду 
го су дар ством и част ным сек то ром (го су дар ствен но-
част ное парт нер ство, ГЧП) как ме жду по тре би те лем и 
про из во ди те лем то ва ров и услуг, по ско ль ку на го су дар-
ство при хо дит ся от но си те ль но бо ль шая до ля НИ О КР, 

4) Governance of Innovation Systems. Volume 1: Synthesis Report, Paris: OECD, 2005, p. 23.
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ин но ва ции го су дар ствен но го сек то ра игра ют кри ти че-
ски ва жную ро ль в обес пе че нии эко но ми че ской кон ку-
рен то спо соб но сти стра ны;

● уве ли че ние объ е мов и вли я ния це ле вых ис сле до ва ний;
● со зда ние цен тров пе ре до вой прак ти ки на уч ных ис сле до-

ва ний и ин но ва ций.
Не смо тря на не ко то рые общ ие за ко но мер но сти раз ви тия, 

на ци о на ль ные ин но ва ци он ные си сте мы и ин но ва ци он ные стра те-
гии от де ль ных стран в рам ках ЕС в зна чи те ль ной сте пе ни раз ли-
ча ют ся. Вы де ля ют ся 4 ти па на ци о на ль ных ин но ва ци он ных си стем 
в стра нах ЕС: фран цуз ская (кон ти нен та ль ная), фин ская (се ве ро е-
вро пе й ская), ита ль ян ская (южно е вро пе й ская), бри тан ская (ан гло-
сак сон ская). 

SWOT-ана лиз ин но ва ци он ных си стем евро пе й ских стран 
по ка зы ва ет, что в ин но ва ци он ной си сте ме лю бо го го су дар ства ЕС 
есть и си ль ные, и сла бые сто ро ны, свои во змо жно сти и свои угро-
зы. 

На и бо лее си ль ные сто ро ны ин но ва ци он ных си стем не ко то-
рых стран ЕС пред ста вле ны в сле ду ю щ ей та бли це.

Та бли ца 1.  
Си ль ные сто ро ны инновационных си стем стран ЕС.

Фран ция

• на ли чие ква ли фи ци ро ван ных ка дров
•  вы со кий уро ве нь ко ор ди на ции ме жду раз лич-

ны ми участ ни ка ми ин но ва ци он ной си сте мы
•  раз ви тая си сте ма на ло го вых ль-

гот для ин но ва ци он ных ком па ний·
•  бо ль шие го су дар ствен ные рас хо-

ды на ис сле до ва ния и раз ра бот ки
•  сильные государственные институты, 

регулирующие инновационную деятельность

Фин лян дия

•  бо ль шие вло же ния го су дар ства в ис-
сле до ва ния и раз ра бот ки

• на ли чие раз ви той ин сти ту ци о на ль но-пра во вой ба зы
•  те сное вза и мо де й ствие уни вер си те-

тов и про мы шлен ных ла бо ра то рий
• раз ви тые кла стер ные стра те гии
•  успешный опыт реструктуризации экономики 

страны в условиях кризисных явлений
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Ита лия

• раз ви тые кла стер ные стра те гии
•  вы со кая до ля ин но ва ци он ной про дук ции в тра-

ди ци он ных сек то рах эко но ми ки (тек сти ль ные, 
ме бе ль ные, ко же вен но-обув ные кла сте ры)·

•  вы со ко ра зви тые фар ма цев ти ка, те ле-
ком му ни ка ции, сред ства ав то ма ти за-
ции про из вод ствен ных про цес сов

•  высокие позиции по новым торговым маркам 
и новым промышленным дизайнам

Ве ли ко бри та ния

• функ ци о ни ро ва ние уни вер си те тов ми ро во го уров ня
• раз ви тое вен чур ное фи нан си ро ва ние
• вы со кая до ля на се ле ния с выс шим обра зо ва ни ем
• раз ви тые свя зи «уни вер си те ты - про мы шлен но сть»
•  ак тив ная по ли ти ка при вле че ния ква-

ли фи ци ро ван ных ка дров
•  благоприятные условия для 

предпринимательства в целом

Вме сте с тем в ин но ва ци он ных си сте мах стран ЕС есть и 
опре де лен ные не до стат ки, что мо жно ви де ть из сле ду ю щ ей та бли-
цы.

Та бли ца 2.  
Сла бые сто ро ны ин но ва ци он ных си стем стран ЕС.

Фран ция

•  низ кие част ные рас хо ды на ис-
сле до ва ния и раз ра бот ки

•  не до ста точ но ак тив ные свя зи «пред-
при я тия – уни вер си те ты»

•  недостаточно благоприятные условия 
для предпринимательства в целом

Фин лян дия

•  вы со кая за ви си мо сть ин но ва ци он ной си-
сте мы от вне шней ко нъ юнк ту ры

•  чре змер ное вли я ние од ной ком па-
нии (No kia) на эко но ми ку стра ны

•  недостаточно выгодные условия 
для получения кредитов 

Ита лия

•  низ кие рас хо ды на ис сле до ва ния и раз ра бот ки 
как част но го, так и го су дар ствен но го сек то ра

• сла бые свя зи «уни вер си те ты – про мы шлен но сть»
• не раз ви тое вен чур ное фи нан си ро ва ние
• медленные структурные реформы
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Ве ли ко бри та ния
•  не до ста точ но сть го су дар ствен ных и част-

ных за трат на ис сле до ва ния и раз ра бот ки
•  низкая координация между всеми 

звеньями инновационной системы

Вме сте с тем мо жно за клю чи ть, что на и бо лее раз ви тые стра-
ны ЕС до сти гли бо ль ших успе хов в фор ми ро ва нии ин но ва ци он ной 
эко но ми ки. Их ин но ва ци он ные стра те гии про ду ма ны и их на ци о-
на ль ные ин но ва ци он ные си сте мы в це лом функ ци о ни ру ют ве сь ма 
успе шно.

2. ПРО БЛЕ МЫ ИЗ МЕ РЕ НИЯ  
ИН НО ВА ЦИ ОН НОЙ ЭКО НО МИ КИ

Для оцен ки ин но ва ци он ной де я те ль но сти слу жит мно же-
ство – бо лее ста – раз лич ных ин ди ка то ров, пу бли ку е мых на пе ри о-
ди че ской осно ве.5) Эти дан ные ис по ль зу ют ся дво я ко: по от де ль но-
сти (в ви де та блиц и гра фи ков) и в агре ги ро ван ной фор ме (пу тем 
по стро е ния спе ци а ль ных со став ных ин ди ка то ров).

На и бо лее ин те ре сным и до сто вер ным с на уч ной точ ки зре-
ния, явля ет ся «Евро пе й ское ин но ва ци он ное та бло» (Euro pean In-
no va tion Sco re bo ard),6) ко то рое пу бли ку ет ся еже год но, на чи ная с 
2000 го да.

Су щ е ству ет два основ ных под хо да к ко ли че ствен ной оцен ке 
ин но ва ци он ной де я те ль но сти и ее ре зу ль та тов: че рез ин ди ка то ры 
и по сред ством мо де ли ро ва ния (эко но ме три че ский под ход).7) Ин-
ди ка то ры по опре де ле нию ил лю стри ру ют ли шь не ко то рые аспек-
ты лю бо го сло жно го, мно го гран но го фе но ме на. По э то му при их 
раз ра бот ке и при ме не нии тре бу ет ся ясная мо де ль, с по мо щ ью ко-
то рой мо жно бы ло бы опи са ть как соб ствен но си сте му на уч ных 
ис сле до ва ний, так и ее ме сто и ро ль в эко но ми ке в це лом. Та кая 
иде а ль ная мо де ль по зво ли ла бы точ но опре де ли ть смысл ка ждо го 
от де ль но го ин ди ка то ра и их вза и мо свя зи.

Раз ви тие на у ки и тех но ло гий, а так же прак ти че ское вне-
дре ние их ре зу ль та тов – чре звы ча й но сло жный про цесс, ха рак те-
ри зу ю щ и й ся мно го чи слен ны ми и ве сь ма ин тен сив ны ми свя зя ми 
ме жду раз лич ны ми ком по нен та ми дан ной си сте мы. 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. Chel-
tenham, UK and Northampton, US: Edward Elgar Publishing, 2001.
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да пред ста вля ет ся ре зу ль та том, под иным углом зре ния явля ет ся 
ли шь от прав ной точ кой. От да вая се бе от чет в ком плек сном ха-
рак те ре ин но ва ци он ных про цес сов, ис сле до ва те ли, тем не ме нее, 
тра ди ци он но раз де ля ют ин ди ка то ры, ха рак те ри зу ю щ ие ис ход ные 
во зде й ствия, до стиг ну тые ре зу ль та ты и по лу чен ный бла го да ря им 
эф фект. Од на ко в по след ние го ды на сме ну та ко му раз де ле нию 
при шла кон цеп ция, рас сма три ва ю щ ая ин но ва ци он ную де я те ль но-
сть как про цесс, в ко то ром опре де ля ю щ ую ро ль игра ет обрат ная 
свя зь с по тре би те ля ми ко неч ной про дук ции. Этот под ход с по зи-
ций «на ци о на ль ных ин но ва ци он ных си стем» за ста вля ет ана ли-
зи ро ва ть на уч ные и тех но ло ги че ские аспек ты сов мест но с ор га-
ни за ци он ны ми, ин сти ту ци о на ль ны ми, эко но ми че ски ми и ины ми 
фак то ра ми.8) 

Ин но ва ци он ные ин ди ка то ры мо гут ис по ль зо ва ть ся ли шь по-
сто ль ку, по ско ль ку они ин те гри ро ва ны в те о ре ти че ские мо де ли, 
со дер жа щ ие ги по те зы от но си те ль но свя зи ме жду ин но ва ци он ной 
де я те ль но стью и эко но ми че ским ро стом. Та кие мо де ли осно ва ны 
на до пу щ е нии, что, с од ной сто ро ны, ин но ва ции – это мно го гран-
ный про цесс, охва ты ва ю щ ий раз но о бра зные ви ды де я те ль но сти 
(фун да мен та ль ные и при клад ные на уч ные ис сле до ва ния, эк спе-
ри мен та ль ные раз ра бот ки, ин же нер ные ре ше ния и их вне дре ние), 
спо соб ные да ва ть эко но ми че ский эф фект (на при мер, по вы ше ние 
про из во ди те ль но сти тру да и эко но ми че ский рост); а, с дру гой сто-
ро ны, су щ е ству ют на де жные ста ти сти че ские ин ди ка то ры, по зво-
ля ю щ ие аде кват но оха рак те ри зо ва ть раз лич ные ста дии ин но ва ци-
он ной де я те ль но сти.9)

Если по пы та ть ся под ве сти итог ди скус си ям, про дол жа ю щ-
им ся не ско ль ко де ся ти ле тий, то мо жно сде ла ть вы вод, что ко ли че-
ствен ная ха рак те ри сти ка на уч но-тех ни че ской де я те ль но сти мо жет 
бы ть ли шь мно го мер ной. Ни ка ко го уни вер са ль но го, «все о бъ е млю-
щ е го» по ка за те ля, опи сы ва ю щ е го со сто я ние дел в сфе ре на у ки и 
ин но ва ций, по ка не раз ра бо та но.10)

В дан ной ра бо те мы при ве дем в ка че стве при ме ра Ин декс 
Ин но ва ци он ной Эко но ми ки (ИИЭ) стран ЕС11), по зво ля ю щ ий объ-
е ди ни ть в еди ный ком по зит ный ин декс не ко то рые по ка за те ли, ис-

8) Lun dvall B. A. (ed.). Na ti o nal Systems of In no va tion. Lon don: Pin ter, 1992.

9) Ge i sler E. The Me trics of Sci en ce and Tec hno logy. West port, CT: Qu o rum Bo oks, 2000.

10) Euro pean Com mis sion, Com mit tee of the Re gi ons. Mu tual Le ar ning Plat form. Re gi o nal In-
no va tion re port. Blu e print for Re gi o nal Benchmar king. Brus sels, Oc to ber, 2006. http://www.
in no va ting-re gi ons.org/dow nlo ad/MPL_Benchmar king_25_Sept.pdf.

11) см. http://www.proinno-europe.eu/page/european-innovation-scoreboard-2009.
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по ль зу ю щ и е ся при оцен ке ин но ва ци он но го раз ви тия ка ждой стра-
ны, в том чи сле и в Евро пе й ском ин но ва ци он ном та бло. 

На осно ве ИИЭ по ре ше нию Лис са бон ской сес сии Со ве та 
Евро пы в 2000 го ду был раз ра бо тан Евро пе й ский ре й тинг ин но-
ва ци он ной де я те ль но сти, ко то рый по свя щ ен в пер вую оче ре дь ин-
но ва ци ям в сфе ре вы со ких тех но ло гий и по зво ля ет от сле жи ва ть 
про дви же ние ЕС к по ста влен ной в Лис са бо не це ли – ста ть са мой 
кон ку рен то спо соб ной и ди на мич ной эко но ми кой зна ний в ми ре. 
Ука зан ный ре й тинг вклю ча ет на ци о на ль ные ин ди ка то ры ин но-
ва ци он ной де я те ль но сти и ана ли ти ку для всех стран ЕС, а так же 
Тур ции, Ислан дии, Нор ве гии, Шве й ца рии, США и Япо нии.

Для ха рак те ри сти ки ин но ва ци он ной де я те ль но сти по ка-
ждой стра не – чле ну ЕС при ме ня ют ся 26 по ка за те лей. По всем 
го су дар ствам они рассчи ты ва ют ся еди но о бра зно, сле до ва те ль но, 
ре й тинг ин но ва ци он ной де я те ль но сти обес пе чи ва ет си сте ма ти че-
ский ана лиз и срав ни те ль ную оцен ку ре зу ль та тов ин но ва ци он ной 
де я те ль но сти в ра зных стра нах. 

Вы ше у по мя ну тый ре й тинг явля ет ся ча стью бо лее ши ро кой 
ини ци а ти вы по под го тов ке кар ты тен ден ций ин но ва ци он ной де я-
те ль но сти (In no va tion Trend Chart), ко то рая по зво ля ет по лу чи ть до-
ста точ но пол ное и по дроб ное пред ста вле ние о раз лич ных аспек тах 
ин но ва ци он ной де я те ль но сти го су дарств – чле нов ЕС.

При ве дем не ско ль ко из 26 по ка за те лей, име ю щ их, на наш 
взгляд, прин ци пи а ль ное зна че ние и для Рос си й ской Фе де ра ции и 
Сер бии:

1) до ля лю дей с выс шим обра зо ва ни ем;
2) уро ве нь обра зо ва ния мо ло де жи;
3) ве ли чи на го су дар ствен ных за трат на ис сле до ва ния и 

раз ра бот ки как до ля от вну трен не го ва ло во го про дук-
та (ВВП), ко то рая вклю ча ет в се бя так же и рас хо ды на 
обра зо ва ние; 

4) за тра ты част но го ка пи та ла на ис сле до ва ния и раз ра бот-
ки как до ля от ВВП; 

5) ко ли че ство па тен тов на 1 млн. на се ле ния, за ре ги стри ро-
ван ных в Евро пе й ском Па тент ном Бю ро (EPO); 

6) но вые тор го вые мар ки (рассчи ты ва ет ся на 1 млн. на се-
ле ния стра ны); 

7) но вые про мы шлен ные ди за й ны (рассчи ты ва ет ся на 1 
млн. на се ле ния стра ны);
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8) объ ем вы со ко тех но ло гич но го про мы шлен но го эк спор та 
как до ля от общ е го объ е ма эк спор та стра ны; 

9) объ ем про даж то ва ров и услуг, но вых для рын ка (рассчи-
ты ва ет ся как до ля то ва ров и услуг, явля ю щ их ся но вы ми 
для рын ка, в общ ем то ва ро о бо ро те всех пред при я тий).

Ин декс ин но ва ци он ной эко но ми ки вы чи сля ет ся в со о твет-
ствии со сле ду ю щ им со от но ше ни ем:

 8

ваются единообразно, следовательно, рейтинг инновационной деятельности 
обеспечивает систематический анализ и сравнительную оценку результатов 
инновационной деятельности в разных странах.  

Вышеупомянутый рейтинг является частью более широкой инициати-
вы по подготовке карты тенденций инновационной деятельности (Innovation 
Trend Chart), которая позволяет получить достаточно полное и подробное 
представление о различных аспектах инновационной деятельности госу-
дарств – членов ЕС. 

Приведем несколько из 26 показателей, имеющих, на наш взгляд, прин-
ципиальное 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 продукта (ВВП), которая включает в себя так-
же и расходы на образование;  

4) затраты частного капитала на исследования и разработки как доля от 
ВВП;  

5) количество патентов на 1 млн. населения, зарегистрированных в 
Европейском Патентном Бюро (EPO);  

6) новые торговые марки (рассчитывается на 1 млн. населения страны);  
7) новые промышленные дизайны (рассчитывается на 1 млн. населения 

страны); 
8) объем высокотехнологичного промышленного экспорта как доля от 

общего объема экспорта страны;  
9) объем продаж товаров и услуг, новых для рынка (рассчитывается как 

доля товаров и услуг, являющихся новыми для рынка, в общем товарооборо-
те всех предприятий). 

Индекс инновационной экономики вычисляется в соответствии со сле-
дующим соотношением: 
 

 

где i – номер строки (обозначает страну ЕС), j – номер столбца (обозна-
чает номер параметра), Aij – значение j – го параметра i – ой страны, MINj – 
минимальное значение j – го параметра среди 27 стран, MAXj – максимальное 
значение j – го параметра среди 27 стран, входящих в ЕС.  

Полученные с использованием приведенного выше соотношения дан-
ные позволили построить Индекс Инновационной Экономики (ИИЭ) стран 
Европейского союза. Фрагмент проведенных расчетов приведен в таблице 3, 
в которой указаны лидеры ЕС по ИИЭ (абсолютным лидером является Фин-
ляндия, за ней следуют Швеция, Германия, Люксембург, Австрия). Вычи-
сленные значения ИИЭ показывают, что среди отстающих стран ЕС находят-
ся Польша, Мальта, Румыния, Португалия, Болгария и Латвия.  

Таблица 3. Значения Индекса Инновационной Экономики. 
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где i – но мер стро ки (обо зна ча ет стра ну ЕС), j – но мер стол бца 
(обо зна ча ет но мер па ра ме тра), Aij – зна че ние j – го па ра ме тра i – ой 
стра ны, MINj – ми ни ма ль ное зна че ние j – го па ра ме тра сре ди 27 
стран, MAXj – мак си ма ль ное зна че ние j – го па ра ме тра сре ди 27 
стран, вхо дя щ их в ЕС. 

Та бли ца 3.  
Зна че ния Ин дек са Ин но ва ци он ной Эко но ми ки.
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Фин лян дия 1 36,60 0,94 2,76 53,60 0,623
Шве ция 2 32,00 0,97 2,78 51,90 0,615
Гер ма ния 3 25,40 0,79 1,84 62,90 0,578
Люк сем бург 4 27,70 0,30 1,32 29,90 0,523
Ав стрия 5 18,10 0,78 1,88 52,90 0,483
Да ния 6 34,50 0,81 1,91 41,60 0,473
Бе ль гия 7 32,30 0,58 1,32 48,10 0,439
Фран ция 8 27,30 0,72 1,27 57,20 0,438

По лу чен ные с ис по ль зо ва ни ем при ве ден но го вы ше со от но-
ше ния дан ные по зво ли ли по стро и ть Ин декс Ин но ва ци он ной Эко-
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но ми ки (ИИЭ) стран Евро пе й ско го со ю за. Фраг мент про ве ден ных 
рас че тов при ве ден в та бли це 3, в ко то рой ука за ны ли де ры ЕС по 
ИИЭ (аб со лют ным ли де ром явля ет ся Фин лян дия, за ней сле ду ют 
Шве ция, Гер ма ния, Люк сем бург, Ав стрия). Вы чи слен ные зна че ния 
ИИЭ по ка зы ва ют, что сре ди от ста ю щ их стран ЕС на хо дят ся По ль-
ша, Ма ль та, Ру мы ния, Пор ту га лия, Бол га рия и Ла твия.

Ин те ре сным и пло до твор ным с на уч ной точ ки зре ния пред-
ста вля ет ся и ме то до ло гия ис сле до ва ния ин но ва ци он ной эко но ми-
ки, ко то рую вот уже тре тий год под ряд пред ста вля ет фран цуз ская 
шко ла IN SEAD. В по след нем из да нии, да ти ро ван ном 2009 – 2010 
го да ми, ав то ры это го из да ния рассчи ты ва ют по бо ль шо му ко ли-
че ству стран ми ра так на зы ва е мый Гло ба ль ный ин но ва ци он ный 
ин декс. По ль зу я сь дан ны ми IN SEAD, обо бщ ая по ка за те ли по 27 
стра нам ЕС, мо жно рассчи та ть ком по зит ный Ин декс Ин но ва ци он-
но го По тен ци а ла (ИИП). 

Ин декс Ин но ва ци он но го По тен ци а ла (ИИП) отли ча ет ся от 
Ин дек са Ин но ва ци он ной Эко но ми ки (ИИЭ) тем, что, во-пер вых, 
для его рас че та ис по ль зу ет ся го ра здо бо ль шее ко ли че ство дан ных 
(они, в свою оче ре дь, сгруп пи ро ва ны в 7 основ ных па ра ме тров, со-
ста вля ю щ их ито го вый ком по зит ный ин декс). Во-вто рых, глав ное 
вни ма ние сре ди всех па ра ме тров об ра щ а ет ся на то, ка кие во змо-
жно сти стра на по тен ци а ль но мо жет из вле чь из сле ду ю щ их фак-
то ров: 

● усло вия для ин ве сто ров и кре ди то ров, 
● усло вия для би зне са, со зда ва е мые го су дар ствен ны ми 

уч ре жде ни я ми, 
● со вер шен ство за ко но да те ль ства, 
● до ступ но сть част ных кре ди тов, 
● со ци а ль ная ста би ль но сть, 
● ра вен ство в рас пре де ле нии (в том чи сле, ин декс Джи-

ни).
Все го для рас че та ИИП ис по ль зу ет ся 7 основ ных па ра ме-

тров (ко то рые, в свою оче ре дь, вклю ча ют в се бя мно гие су бин дек-
сы): 

1) ин сти ту ци о на ль ные усло вия, по ли ти че ская об ста нов-
ка, за ко но да те ль ство для би зне са, со зда ва е мые го су дар-
ствен ны ми уч ре жде ни я ми;

2) че ло ве че ский по тен ци ал (ин ве сти ции в обра зо ва ние, ку-
ль ту ру, ка че ство обра зо ва те ль ных уч ре жде ний);
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3) ин фор ма ци он ные и ком му ни ка ци он ные тех но ло гии, 
раз ви то сть ин фра струк ту ры;

4) уро ве нь раз ви тия рын ка (усло вия для ин ве сто ров и кре-
ди то ров, до ступ но сть кре ди тов);

5) уро ве нь раз ви тия пред при ни ма те ль ства (вло же ния в ис-
сле до ва ния и раз ра бот ки, ин но ва ци он ная сре да, от кры-
то сть для кон ку рен ции, раз ви тие кла стер ной стра те гии);

6) на уч ные до сти же ния (па тен ты, пу бли ка ции, эк спорт вы-
со ко тех но ло гич ной про дук ции, за ня то сть в вы со ко тех-
но ло гич ных услу гах);

7) твор че ская де я те ль но сть, ма те ри а ль ное бла го по лу чие, 
со ци а ль ное ра вен ство (в том чи сле ис по ль зу ет ся ВВП 
на ду шу на се ле ния, ин декс Джи на). 

Ин декс Ин но ва ци он но го По тен ци а ла, зна че ния ко то ро го 
при ве де ны в та бли це 4, вы чи сля ет ся по фор му ле:

 10

4) уровень развития рынка (условия для инвесторов и кредиторов, до-
ступность кредитов); 

5) уровень развития предпринимательства (вложения в исследования и 
разработки, инновационная среда, открытость для конкуренции, развитие 
кластерной стратегии); 

6) научные достижения (патенты, публикации, экспорт высокотехноло-
гичной продукции, занятость в высокотехнологичных услугах); 

7) творческая деятельность, материальное благополучие, социальное 
равенство (в том числе используется ВВП на душу населения, индекс Джи-
на).  

Индекс Инновационного Потенциала, значения которого приведены в 
таблице 4, вычисляется по формуле: 

 

 

где i – номер строки (обозначает страну ЕС), j – номер столбца (обозначает 
номер параметра), Aij  – значение j – го параметра i – ой страны, MINj – мини-
мальное значение j – го параметра среди 27 стран, MAXj – максимальное зна-
чение j – го параметра среди 27 стран. 

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

Страна Номер в 
рейтинге 

Институты (поли-
тическая обста-

новка, законодате-
льство, условия 
для бизнеса, со-
здаваемые гос. уч-

реждениями) 

Человеческий по-
тенциал (инве-
стиции в образо-
вание, качество 
образовательных 
учреждений, ин-
новационный по-

тенциал) 

Степень развития 
бизнеса (иннова-
ционная среда, 
инновационная 
экосистема, от-
крытость для 
иностранных и 
местных конку-

рентов) 

Научные 
достижения 
(создание 
знаний, 

применение 
знаний, эк-
спорт и за-
нятость) 

ИИЭ 

Швеция 1 6,110 5,570 5,850 4,200 0,871 
Дания 2 6,080 5,570 5,580 4,080 0,834 
Финляндия 3 6,060 5,680 5,680 4,110 0,810 
Нидерланды 4 5,840 4,710 5,380 4,400 0,751 
Великобритания 5 5,650 4,590 5,460 3,960 0,718 
Германия 6 5,670 4,490 5,660 3,690 0,658 
Ирландия 7 5,690 4,710 5,160 3,660 0,630 
Бельгия 8 5,390 4,940 5,400 3,560 0,622 

 

При расчете ИИП некоторые параметры совпадают с параметрами, ис-
пользуемыми при построении ИИЭ (например, затраты на исследования и 
разработки (как частные, так и государственные), патентная активность, вы-
сокотехнологичный экспорт, доля людей с высшим образованием). В целом 
же данные исследований школы INSEAD дают больше информации о созда-
нии условий для инновационной активности, о потенциале для формирова-
ния именно инновационной экономики. 
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где i – но мер стро ки (обо зна ча ет стра ну ЕС), j – но мер стол бца 
(обо зна ча ет но мер па ра ме тра), Aij  – зна че ние j – го па ра ме тра i – 
ой стра ны, MINj – ми ни ма ль ное зна че ние j – го па ра ме тра сре ди 
27 стран, MAXj – мак си ма ль ное зна че ние j – го па ра ме тра сре ди 27 
стран.

При рас че те ИИП не ко то рые па ра ме тры сов па да ют с па ра-
ме тра ми, ис по ль зу е мы ми при по стро е нии ИИЭ (на при мер, за тра-
ты на ис сле до ва ния и раз ра бот ки (как част ные, так и го су дар ствен-
ные), па тент ная ак тив но сть, вы со ко тех но ло гич ный эк спорт, до ля 
лю дей с выс шим обра зо ва ни ем). В це лом же дан ные ис сле до ва-
ний шко лы IN SEAD да ют бо ль ше ин фор ма ции о со зда нии усло вий 
для ин но ва ци он ной ак тив но сти, о по тен ци а ле для фор ми ро ва ния 
имен но ин но ва ци он ной эко но ми ки.

Опи сан ные вы ше ин дек сы – Ин декс Ин но ва ци он ной Эко но-
ми ки и Ин декс Ин но ва ци он но го По тен ци а ла – явля ют ся чре звы ча-
й но по ле зны ми при ана ли зе на ци о на ль ных ин но ва ци он ных си стем 
в раз лич ных стра нах. Пред ста вля ют ся они ве сь ма ва жны ми и при 
из у че нии во змо жно го за им ство ва нии опы та стран ЕС для оцен ки и 
упра вле ния ин но ва ци он ной эко но ми кой в Рос си й ской Фе де ра ции 
и Сер бии.



СПМ број 4/2013, година XX, свеска 42. стр. 93-115.

106

Та бли ца 4.  
Зна че ния Ин дек са Ин но ва ци он но го  
Потенциала для стран – ли де ров ЕС
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Шве ция 1 6,110 5,570 5,850 4,200 0,871
Да ния 2 6,080 5,570 5,580 4,080 0,834
Фин лян дия 3 6,060 5,680 5,680 4,110 0,810
Ни дер лан ды 4 5,840 4,710 5,380 4,400 0,751
Ве ли ко-
бри та ния 5 5,650 4,590 5,460 3,960 0,718
Гер ма ния 6 5,670 4,490 5,660 3,690 0,658
Ир лан дия 7 5,690 4,710 5,160 3,660 0,630
Бе ль гия 8 5,390 4,940 5,400 3,560 0,622

По на ше му мне нию, со вре мен ная над на ци о на ль ная ин но-
ва ци он ная си сте ма Евро пе й ско го со ю за в по след ние го ды игра ет 
все бо ль шую ро ль в фор ми ро ва нии на ци о на ль ных ин но ва ци он ных 
эко но мик стран ЕС. На на сто я щ ий мо мент она вклю ча ет Евро пе й-
ский Со вет, Евро пе й скую ко мис сию и ее Ге не ра ль ный ди рек то рат 
по на уч но-тех ни че ским ис сле до ва ни ям, а так же се ть ис сле до ва-
те ль ских ор га ни за ций, ме жду на род ные ин сти ту ты, ла бо ра то рии. 
Вклю ча ет она так же все пред при я тия и уни вер си те ты стран ЕС, 
по лу ча ю щ ие фи нан си ро ва ние из бюд же та ЕС. Кро ме то го, сле ду ет 
от ме ти ть, что вли я ние ин сти ту тов ЕС на фор ми ро ва ние ин но ва ци-
он ной эко но ми ки в го су дар ствах Евро со ю за но сит оче нь мно го-
гран ный ха рак тер. Во мно гом это вли я ние фор ма ль но мо жет осу-
щ ествля ть ся че рез дру гие стра те гии со ци а ль но-эко но ми че ско го 
раз ви тия, не то ль ко че рез на уч но-тех ни че скую и ин но ва ци он ную, 
на при мер, че рез стра те гию раз ви тия обра зо ва ния, стра те гию раз-
ви тия кон ку рен ции, се ль ско хо зя й ствен ную стра те гию раз ви тия и 
др. 
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Ин но ва ци он ная ком по нен та мо жет про сле жи ва ть ся прак-
ти че ски в лю бой де я те ль но сти, в том чи сле про во ди мой и на 
над на ци о на ль ном уров не. Так, стра те гия в обла сти обра зо ва ния 
пре ду сма три ва ет вы де ле ние 7 млрд. евро на про грам мы пе ре ква-
ли фи ка ции ра бот ни ков на пе ри од 2007-2013 го ды. Для ин но ва ци-
он но го раз ви тия осо бое зна че ние име ют про грам мы «Le o nar do da 
Vin ci», «Era smus», «Grund tvig».

Бо ль шую ро ль в ЕС игра ют и ре ги о на ль ные стра те гии раз-
ви тия. Так, в рам ках так на зы ва е мой «Стра те гии спло че ния» (Co-
he sion Po licy) в те че ние пя ти лет 2007 – 2013 го дов Евро со юз за-
пла ни ро вал ис по ль зо ва ть 86 млрд.евро на под дер жку на уч ных 
ис сле до ва ний и ин но ва ций. 

Ва жне й шим ин стру мен том ре а ли за ции ин но ва ци он ной и на-
уч но-тех ни че ской стра те гий в рам ках над на ци о на ль ной ин но ва ци-
он ной си сте мы Евро пе й ско го со ю за явля ют ся Ра моч ные про грам-
мы на уч ных ис сле до ва ний и тех но ло ги че ско го раз ви тия. Те ку щ ая, 
7-я Ра моч ная про грам ма 2007 – 2013 го дов пред ста вля ет со бой ва-
жне й ший шаг в обла сти ин тен си фи ка ции уси лий по ин но ва ци он-
но му раз ви тию стран Евро пе й ско го со ю за.

Ин дек сы Ин но ва ци он ной Эко но ми ки и Ин но ва ци он но го 
По тен ци а ла эф фек тив но при ме ня ют ся в си сте ме го су дар ствен-
но го упра вле ния ре а ли за ци ей ин но ва ци он ной стра те гии раз ви тия 
Евро пе й ско го со ю за. Хо ро шей ил лю стра ци ей раз но о бра зия при-
ме ня е мых ме то дов упра вле ния явля ет ся клас си фи ка ция струк тур 
упра вле ния ре а ли за ци ей ин но ва ци он ной стра те гии в 25 стра нах 
Евро пе й ско го Со ю за. Со гла сно до кла ду ЕС, в стра нах Евро пе й-
ско го Со ю за су щ е ству ет три основ ных ти па упра вле ния ин но ва-
ци я ми:12)

● ор га ни за ция упра вле ния ин но ва ци я ми как тран со тра-
сле вой ком по нен той го су дар ствен ной стра те гии, ко ор-
ди на ция стра те ги че ских ини ци а тив в рам ках ко то ро го 
ус ко ря ет ре а ли за цию ини ци а тив от де ль ных ми ни стерств 
(при ме ра ми ре а ли за ции та ко го под хо да явля ют ся Ир-
лан дия, Фин лян дия, Шве ция и Да ния);

● в про цес се ре а ли за ции ин но ва ци он ной стра те гии са мо-
сто я те ль ные ро ли игра ют го су дар ствен ные ор га ны упра-
вле ния, ве да ю щ ие во про са ми ис сле до ва ний и обра зо ва-
ния, ко то рые рас сма три ва ют ин но ва ции как ожи да е мый 
про дукт про цес са на уч ных ис сле до ва ний и раз ви тия 

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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тех но ло гий, и ми ни стер ства эко но ми ки и отра сле вые 
ми ни стер ства, ко то рые рас сма три ва ют ин но ва ции как 
сред ство сти му ли ро ва ния ин ве сти ций и мо дер ни за ции 
ма лых и сред них пред при я тий (при ме ра ми ре а ли за ции 
та ко го под хо да явля ют ся Ита лия, Ис па ния, стра ны юго-
во сточ ной Евро пы, а так же го су дар ства-чле ны ЕС, ко то-
рые в не дав нем про шлом от но си ли сь к со ци а ли сти че-
ско му ла ге рю);

● не ко то рые «осо бые слу чаи», ко то рые не пол но стью под-
па да ют под ука зан ные вы ше ка те го рии (при ме ра ми та-
ко го под хо да явля ют ся на ци о на ль ные ин но ва ци он ные 
си сте мы Ве ли ко бри та нии, Фран ции и Гре ции, си сте мы 
с от но си те ль но си ль ны ми эле мен та ми фе де ра ли зма в 
Бе ль гии и Шве й ца рии, а так же си сте мы ма лых евро пе й-
ских стран Лих тен ште й на и Люк сем бур га).

В свя зи с бо ль шой сло жно стью упра вле ния ин но ва ци он-
ны ми про цес са ми, иног да во зни ка ет во прос о во змо жном су щ е-
ство ва нии еди но го оп ти ма ль но го ва ри ан та упра вле ния на уч ны-
ми ис сле до ва ни я ми и ин но ва ци я ми. Так, од но из ис сле до ва ний,13) 
по свя щ ен ное это му во про су, на чи на ет ся со сле ду ю щ ей фра зы: 
«Бы ло бы пре кра сно, если бы мо жно бы ло до ка за ть, что стра ны 
с опре де лен ным ти пом упра вле ния на уч ны ми ис сле до ва ни я ми и 
ин но ва ци я ми си сте ма ти че ски до би ва ют ся бо ль ших успе хов в ис-
сле до ва ни ях, ин но ва ци ях и в ге не ри ро ва нии бо гат ства, чем дру гие 
стра ны». Од на ко про ве ден ный ана лиз упра вле ния ин но ва ци я ми в 
стра нах ЕС по ка зал, что «еди ной оп ти ма ль ной» схе мы упра вле ния 
на уч ны ми ис сле до ва ни я ми и ин но ва ци я ми не су щ е ству ет. Од на-
ко су щ е ству ет не кий на бор прак ти че ских ре ше ний, ко то рые мо-
гут бы ть в бо ль шей или ме нь шей ме ре адап ти ро ва ны, обес пе чи-
вая общ ее удо вле тво ри те ль ное функ ци о ни ро ва ние на ци о на ль ных 
ин но ва ци он ных си стем. В том же ис сле до ва нии от ме ча ет ся, что 
ме ха ни змы упра вле ния ин но ва ци он ны ми про цес са ми с те че ни ем 
вре ме ни ме ня ют ся в со о твет ствии с из ме ня ю щ и ми ся на ци о на ль-
ны ми по треб но стя ми. Для эф фек тив но го упра вле ния ин но ва ци я-
ми ис клю чи те ль но ва жно обес пе чи ть вы со кое ка че ство мно же ства 
вза и мо свя зей ме жду раз лич ны ми ор га на ми упра вле ния. Если вза-
и мо свя зи пло хо отре гу ли ро ва ны, не а де кват ны, ус та ре ли или их не 
су щ е ству ет, то ме ха ни змы упра вле ния мо гут со зда ва ть уз кие ме ста 

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), Tech-
nopolis, 2007, January, p. 55.
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и вы зы ва ть сбои в ра бо те на ци о на ль ной ин но ва ци он ной си сте мы. 
Раз лич ные на ци о на ль ные си сте мы упра вле ния ин но ва ци я ми име-
ют ин ди ви ду а ль ный сти ль или ку ль ту ру, ко то рые в свою оче ре дь 
ухо дят кор ня ми в ис то рию и тра ди ции ад ми ни стра тив но го упра-
вле ния. На при мер, в не ко то рых из стран-чле нов ЕС су щ е ству ют 
си ль ные тра ди ции не фор ма ль ной ко ор ди на ции, по зво ля ю щ ие в 
зна чи те ль ной ме ре пре о до ле ть про бе лы и не до стат ки струк ту ры 
упра вле ния. В дру гих стра нах име ют ме сто стро го вы ра жен ные 
ин ди ви ду а листские тра ди ции, в со о твет ствии с ко то ры ми ме ха ни-
змы ко ор ди на ции долж ны бы ть чет ки ми и офи ци а ль ны ми.14)

К чи слу основ ных вы во дов, по лу чен ных на осно ве оцен ки 
ре а ли за ции стра те ги че ских ини ци а тив ин но ва ци он ных стра те гий 
в стра нах Евро пе й ско го со ю за, от но сят ся сле ду ю щ ие:

● на ко пле ние зна ний по во про сам ин но ва ци он ной стра те-
гии про ис хо дит в основ ном в ре жи ме прог но зи ро ва ния 
и стра те ги че ско го упра вле ния ин но ва ци он ны ми про цес-
са ми со ци а ль но-эко но ми че ско го раз ви тия, и в ме нь шей 
сте пе ни – пу тем оцен ки про шлой де я те ль но сти;

● в бо ль шин стве евро пе й ских стран су щ е ству ют ор га ни-
за ци он ные ме ха ни змы, та кие как спе ци а ль ные груп пы 
по упра вле нию ин но ва ци он ны ми про цес са ми и про ек-
та ми, пра ви ль ное ис по ль зо ва ние ко то рых мо жет по вы-
си ть эф фек тив но сть на ко пле ния зна ний;

● су щ е ству ет нео б хо ди мо сть про ве де ния си сте ма ти че-
ских оце нок стра те ги че ских ини ци а тив ин но ва ци он ной 
стра те гии для луч ше го по ни ма ния вза им ных свя зей ме-
жду эти ми ини ци а ти ва ми и оцен ки прак ти че ских ре зу-
ль та тов от их ре а ли за ции;

● в обя за те ль ном по ряд ке ор га ны упра вле ния ин но ва ци он-
ным раз ви ти ем на ци о на ль ной эко но ми ки долж ны бы ть 
на де ле ны функ ци я ми стра те ги че ско го и ана ли ти че ско-
го ха рак те ра для уве ли че ния эф фек тив но сти упра влен-
че ской де я те ль но сти на ра зных иерар хи че ских уров нях 
го су дар ствен но го упра вле ния ин но ва ци он ны ми про цес-
са ми;

● фраг мен ти ро ван но сть струк тур упра вле ния ча сто ве дет 
к утра те стра те ги че ско го ви де ния про цес са упра вле ния 

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), Tech-
nopolis, 2007, January, p. 72.
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ин но ва ци я ми, по э то му го су дар ству сле ду ет уде ля ть бо-
ль ше вни ма ния рас ши ре нию и углу бле нию вза и мо де й-
ствия и вза и мо по ни ма ния ме жду ми ни стер ства ми по во-
про сам ин но ва ци он но го раз ви тия и мо дер ни за ци он ных 
про цес сов в эко но ми ке.

3. РЕ А ЛИ ЗА ЦИЯ ИН НО ВА ЦИ ОН НОЙ СТРАТЕГИИ 
ЧЕ РЕЗ УСТА НО ВЛЕ НИЕ РЕ ЖИ МА  

ГО СУ ДАР СТВЕН НО-ЧАСТ НО ГО  
ПАРТ НЕР СТВА

От ме тим, пре жде все го, что еди но го опре де ле ния, а со о твет-
ствен но и по ни ма ния, го су дар ствен но-част но го парт нер ства (ГЧП) 
да же в тех стра нах, где оно за ро ди ло сь и раз ви ва ет ся до ста точ но 
успе шно, до сих пор не сло жи ло сь. В свя зи с этим мо жно го во ри ть 
ли шь о тех или иных под хо дах к опре де ле нию дан но го ин сти ту та 
общ е ствен ных от но ше ний, не за бы вая о тех усло ви ях объ ек тив ной 
де й стви те ль но сти, в ко то рых дан ное явле ние во зни ка ет в той или 
иной стра не. 

Мы бу дем ис хо ди ть из сле ду ю щ е го опре де ле ния ГЧП в ин-
но ва ци он ной сфе ре: «Го су дар ствен но-част ное парт нер ство в ин-
но ва ци он ной сфе ре – это ин сти ту ци о на ль ный и ор га ни за ци он ный 
аль янс ме жду го су дар ством и би зне сом в це лях ре а ли за ции общ е-
ствен но зна чи мых про ек тов и про грамм в ши ро ком спек тре отра-
слей про мы шлен но сти и обла стей на уч ных ис сле до ва ний». 

В Рос си й ской Фе де ра ции, как и во всем ми ре, ГЧП в сфе-
ре ин но ва ций во зни ка ет по ини ци а ти ве го су дар ства в си лу его 
до ми ни ру ю щ ей за ин те ре со ван но сти в раз ви тии ин но ва ци он ной 
эко но ми ки стра ны. Имен но по э то му, на наш взгляд, кор рект но ис-
по ль зо ва ние тер ми на «го су дар ствен но-част ное парт нер ство», а не 
«част но-го су дар ствен ное». 

При этом, ка ки ми бы ни бы ли опре де ле ния и спо со бы со зда-
ния ГЧП, с нео б хо ди мо стью по я вля ют ся сле ду ю щ ие вы во ды:

● го су дар ствен но-част ное парт нер ство явля ет ся сред-
ством до сти же ния це ли, а не це лью са мой по се бе;

● го су дар ствен но-част ное парт нер ство пред по ла га ет вза-
им ный об мен ре сур са ми и раз де ле ние ответ ствен но сти, 
а не од но на пра влен ный по ток. При этом под ре сур са-
ми по ни ма ют ся не то ль ко ма те ри а ль ные или де не жные 
сред ства – в это по ня тие вхо дят так же зна ния, на вы ки, 
до ве рие ауди то рии и пр.;
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● парт не ры в ГЧП долж ны бы ть го то вы от ка за ть ся от 
опре де лен ной до ли кон тро ля над си ту а ци ей – это не сет 
с со бой как ри ски, так и вы го ды;

● нео б хо ди ма до ста точ ная сте пе нь вза им но го ува же ния 
и до ве рия ме жду парт не ра ми в ГЧП, что бы они мо гли 
ра бо та ть вме сте, а так же су щ е ствен ная общ но сть це лей 
(од на ко пол ное един ство це лей не обя за те ль но). 

Со зда ние парт нер ства го су дар ства и част но го би зне са мо жет 
ока за ть ся клю че вым мо мен том для да ль не й ше го раз ви тия эко но-
мик раз ви ва ю щ их ся стран. Со зда ние бла го при ят ных усло вий для 
раз ви тия ГЧП в ин но ва ци он ной сфе ре тре бу ет при ня тия со о твет-
ству ю щ их нор ма тив но-пра во вых ак тов и фор ми ро ва ния, та ким 
обра зом, це лой отра сли за ко но да те ль ства, ре гу ли ру ю щ е го как ин-
но ва ци он ную де я те ль но сть во о бще, так и во про сы, ка са ю щ и е ся 
не по сред ствен но го су дар ствен но-част но го парт нер ства. 

Сле ду ет от ме ти ть, что парт нер ство го су дар ства и част но-
го би зне са обес пе чи ва ет си нер гию от фи нан си ро ва ния на уч ных 
ис сле до ва ний и по зво ля ет успе шно ре ша ть во про сы да ль не й шей 
ком мер ци а ли за ции их ре зу ль та тов. Од на ко не всег да парт нер ство 
го су дар ства и част но го би зне са в ин но ва ци он ной сфе ре при во дит 
к успе ху и си нер гии фи нан сов и на уч ных ре зу ль та тов. 

В де ка бре 2004 на ме жду на род ной кон фе рен ции в Мо скве, 
про во див ше й ся под эги дой ОЭСР, бы ли вы де ле ны ше сть при зна-
ков, ко то рые ха рак тер ны для успе шно го парт нер ства го су дар ства и 
би зне са в ин но ва ци он ной сфе ре, а имен но:

● сто ро ны парт нер ства долж ны бы ть пред ста вле ны, как 
го су дар ствен ным, так и част ным сек то ром эко но ми ки;

● вза и мо от но ше ния сто рон го су дар ствен но-част но го 
парт нер ства долж ны бы ть за фик си ро ва ны в офи ци а ль-
ных до ку мен тах (до го во рах, про грам мах и др.);

● вза и мо от но ше ния сто рон го су дар ствен но-част но го 
парт нер ства долж ны но си ть парт нер ский, то есть рав но-
прав ный ха рак тер;

● сто ро ны го су дар ствен но-част но го парт нер ства долж ны 
име ть общ ие це ли и чет ко опре де лен ный го су дар ствен-
ный ин те рес;

● сто ро ны го су дар ствен но-част но го парт нер ства долж ны 
объ е ди ни ть свои вкла ды для до сти же ния общ их це лей;

● сто ро ны го су дар ствен но-част но го парт нер ства долж-
ны рас пре де ля ть ме жду со бой рас хо ды и ри ски, а так же 
уча ство ва ть в ис по ль зо ва нии по лу чен ных ре зу ль та тов. 
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В за клю че ние от ме тим, что при со зда нии и ре а ли за ции го-
су дар ствен но-част но го парт нер ства в ин но ва ци он ной сфе ре су щ е-
ству ют объ ек тив ные и су бъ ек тив ные пре пят ствия и ри ски.

Во-пер вых, как в Рос си й ской Фе де ра ции, так и в Сер бии от-
сут ствие опы та в осу щ ествле нии эф фек тив но го вза и мо де й ствия 
ме жду го су дар ствен ным и част ным би зне сом в ин но ва ци он ной 
сфе ре явля ет ся су щ е ствен ным пре пят стви ем его ор га ни за ции, тре-
бу ет тщ а те ль но го из у че ния опы та за ру бе жных стран, в част но сти, 
опы та стран ЕС, по прак ти че ской ре а ли за ции тех или иных мо де-
лей ГЧП, а так же вы ра бот ки под хо дов к ре ше нию этой про бле мы.

Во-вто рых, са мым глав ным сдер жи ва ю щ им фак то ром явля-
ет ся не со вер шен ство на ци о на ль но го за ко но да те ль ства. Ана лиз по-
ка зы ва ет, что в Рос си й ской Фе де ра ции де й ству ю щ ий На ло го вый 
ко декс явля ет ся по ка за те ль ным при ме ром фраг мен тар но го, а не 
си стем но го ре ше ния во про сов, свя зан ных с пре до ста вле ни ем ль-
гот на уч но-про из вод ствен ным и ин но ва ци он ным ор га ни за ци ям и 
сти му ли ро ва ни ем по тре би те лей на у ко ем кой про дук ции.

В-тре ть их, нео б хо ди мо от ме ти ть пол ное от сут ствие спе ци а-
ль ных на ло го вых ль гот для рос си й ских ор га ни за ций, во вле чен ных 
в ин но ва ци он ную де я те ль но сть и ре а ли зу ю щ их объ ек ты ин тел лек-
ту а ль ной соб ствен но сти на вну трен нем и вне шнем рын ках. Бо лее 
то го, раз лич ные на ло го вые ини ци а ти вы не на хо дят сво ей под дер-
жки от фе де ра ль ных ор га нов ис пол ни те ль ной вла сти (в част но-
сти, от Ми ни стер ства фи нан сов РФ, для ко то ро го в со о твет ствии 
с бюд жет ным за ко но да те ль ством не су щ е ству ет по ня тия «ин но ва-
ци он ная де я те ль но сть»), или не ис по ль зу ют ся про мы шлен ны ми 
пред при я ти я ми (на при мер, во змо жно сть по о щ ре ния из о бре та те-
лей пу тем до пол ни те ль ных вы плат за счет ав тор ско го во зна гра-
жде ния) и на уч ны ми ор га ни за ци я ми (не во змо жно сть ком мер ци а-
ли за ции раз ра бо ток, по лу чен ных за счет гран тов, из-за от сут ствия 
ин но ва ци он ных ин фра струк тур). 

В-че твер тых, де й ству ю щ ий за кон Рос си й ской Фе де ра ции о 
го су дар ствен ных за куп ках не учи ты ва ет спе ци фи ку го су дар ствен-
но-част но го парт нер ства в ин но ва ци он ной сфе ре и не со дер жит 
ме ха ни змов ре а ли за ции про ек тов ГЧП. В част но сти, срок от мо-
мен та вскры тия кон вер тов до объ я вле ния по бе ди те ля – 20 дней не 
мо жет обес пе чи ть про ве де ние ка че ствен ной эк спер ти зы за я вок. В 
та ких стра нах как США на про ве де ние та кой эк спер ти зы отво дит-
ся 2 – 3 ме ся ца. Бо лее то го, дан ный за кон не по зво ля ет вы бра ть 
по бе ди те лем про стое то ва ри щ е ство, ко то рое не явля ет ся юри ди-
че ским ли цом. Фор ма про сто го то ва ри щ е ства явля ет ся на и бо лее 
при е мле мой для уча стия би зне са (объ е ди не ния про мы шлен ных 
пред при я тий и ин ве сто ров) в про ек тах ГЧП.
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В-пя тых, уз кая сфе ра при ме не ния Фе де ра ль но го за ко на «О 
кон цес си он ных со гла ше ни ях» – клас си че ский тип ГЧП в раз ви тых 
стра нах, од на ко ука зан ный за кон, при ня тый в РФ в июле 2005 го-
да, нео бо сно ван но су зил свой пред мет ре гу ли ро ва ния и охва ты ва-
ет то ль ко ин фра струк ту р ные про ек ты. В на сто я щ ее вре мя дан ные 
во про сы не уре гу ли ро ва ны. Пе ре да ча прав на ре зу ль та ты НИ О КР 
ис пол ни те лям не ре ша ет ука зан ных про блем.

В-ше стых, от сут ству ет кон цеп ция по э тап но го вве де ния и 
ис по ль зо ва ния мо де лей ГЧП в ин но ва ци он ной сфе ре. Дан ная кон-
цеп ция долж на со дер жа ть на пра вле ния раз ви тия ГЧП на осно ве 
ана ли за де й ству ю щ их мо де лей ГЧП и пер спек тив вво да но вых 
мо де лей ГЧП. Эта кон цеп ция долж на со о твет ство ва ть по ло же ни-
ям Основ ных на пра вле ний го су дар ствен ной по ли ти ки Рос си й ской 
Фе де ра ции в обла сти раз ви тия ин но ва ци он ной си сте мы на пе ри од 
до 2020 го да. 

В-се дь мых, в на ших стра нах от сут ству ют нор ма тив но-пра-
во вые ак ты, пред ме том ре гу ли ро ва ния ко то рых явля ет ся обес пе-
че ние во вле че ния в хо зя й ствен ный обо рот объ ек тов ин тел лек ту а-
ль ной соб ствен но сти гра ждан ско го на зна че ния, со здан ных за счет 
средств фе де ра ль но го бюд же та. Иг но ри ро ва ние дан но го во про са 
при во дит к не во змо жно сти ре а ли за ции про ек тов ГЧП за кон ным 
спо со бом.

В-во сь мых, огра ни че ния, на ло жен ные ме жду на род ны ми 
обя за те ль ства ми на Рос си й скую Фе де ра цию при всту пле нии во 
Все мир ную тор го вую ор га ни за цию, в ча сти раз ре шен ных раз ме-
ров суб си дий и суб вен ций на на уч но-ис сле до ва те ль ские ра бо ты, 
вы пол ня е мые на пред кон ку рент ной ста дии, явля ют ся кра й не су-
щ е ствен ным пре пят стви ем вне дре ния мо де лей ГЧП в ин но ва ци-
он ную де я те ль но сть пред при я тий. Го су дар ствен ная под дер жка 
раз ра бо ток на кон ку рент ной ста дии рас сма три ва ет ся ми ро вым со-
о бщ е ством как на ру ше ние за пре та на под дер жку пред при ни ма те-
ль ской де я те ль но сти.

Ана лиз, про ве ден ный ис сле до ва те ля ми, про грамм и про ек-
тов ГЧП в США, Евро пе й ском Со ю зе, Япо нии, Ре спу бли ке Ко рея 
по ка зы ва ет, что до ля го су дар ствен ной под дер жки не пре вы ша ет 
75% при фи нан си ро ва нии фун да мен та ль ных ис сле до ва ний, 50% 
при под дер жке при клад ных ис сле до ва ний, 25 % при под дер жке 
НИ О КР, вы пол ня е мых в ин те ре сах ма лых пред при я тий и 10% при 
под дер жке НИ О КР, вы пол ня е мых круп ны ми ком па ни я ми. Ука зан-
ные ци фры но сят обо бщ ен ный ха рак тер. Ав то ры ис сле до ва ний не 
на шли ка ких-ли бо фун да мен та ль ных про ра бо ток это го во про са 
в Рос сии, хо тя бы ли за ме че ны нео д но крат ные по пыт ки обра ти ть 



СПМ број 4/2013, година XX, свеска 42. стр. 93-115.

114

вни ма ние на по дроб ное из у че ние это го во про са фе де ра ль ны ми ор-
га на ми ис пол ни те ль ной вла сти. Про ве ден ные ав то ра ми ис сле до-
ва ния бе се ды с за ру бе жны ми спе ци а ли ста ми в этой обла сти да ют 
осно ва ния по ла га ть, что, по их мне нию, это – про бле ма Рос сии, и 
иски о на ру ше нии до бро со вест ной кон ку рен ции мо гут по сту пи ть 
от за ру бе жных ком па ний в тех слу ча ях, ког да они пос чи та ют ре а-
ль ной для се бя угро зу вы те сне ния их с рын ка. 

При ве ден ные при ме ры явля ют ся на и бо лее прин ци пи а ль ны-
ми пре пят стви я ми на пу ти раз ви тия ГЧП. За ме тим, что при рас-
смо тре нии мо де лей ГЧП пе ре че нь за ко но да те ль ных пре пят ствий 
мо жет бы ть зна чи те ль но рас ши рен.
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Ви та лиј Ша ров, Сло бо дан Со кић

ИС КУ СТВО ЗЕ МА ЉА ЕВРОП СКЕ УНИ-
ЈЕ У ПОГЛЕДУ ПО ВЕ ЋА ЊА КОН КУ РЕНТ-

НЕ СПО СОБ НО СТИ И ЕФИ КА СНО СТИ НА-
ЦИ О НАЛ НИХ ИНО ВА ЦИ О НИХ СИ СТЕ МА

Са же так 
У овом члан ку се раз ма тра ју усло ви у зе мља ма ЕУ ко ји се 

ти чу ши ре ња ино ва ци ја и обез бе ђи ва ња со ци јал но-еко ном ског 
раз во ја на осно ву кон ку рент ске спо соб но сти и ефи ка сно сти еко но-
ми је. Пр ви део ра да се ба ви од ре ђе њем на ци о нал ног ин ве сти ци о-
ног си сте ма и стра те ги је. Ов де ауто ри, та ко ђе, при ме ћу ју основ не 
иза зо ве по ве за не са њи хо вом ре а ли за ци јом, из дво јив ши те иза зо ве 
у пет гру па пи та ња. Уоп ште, из два ја се 4 ти па на ци о нал них ино-
ва ци о них си сте ма у зе ља ма ЕУ: фран цу ски, фин ски, ита ли јан ски 
и бри тан ски. За јед но с тим, ауто ри под вла че и ја ке и сла бе стра не 
тих си сте ма. У на ред ном де лу ра да ауто ри опи су ју Ин декс ино-
ва ци о не еко но ми је (ИИЕ) и Ин декс ино ва ци о ног по тен ци ја ла 
(ИИП), ко ри сте ћи за то ма те ма тич ке фор му ле. Осим то га, по њи хо-
вом ми шље њу са вре ме ни над на ци о нал ни ино ва ци о ни си стем ЕУ 
по след њих го ди на игра све ве ћу уло гу у фор ми ра њу на ци о нал них 
ино ва ци о них еко но ми ја зе ма ља ЕУ. По след њи део члан ка је по све-
ћен ре а ли за ци ји ино ва ци о не стра те ги је кроз фор ми ра ње ре жи ма 
јав но-при ват ног парт нер ства, бу ду ћи да је град ња парт нер ства др-
жа ве и при ват ног сек то ра не што што мо же да бу де кључ ни мо ме-
нат за да љи раз вој еко но ми ја зе ма ља у раз во ју.
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-ПОЛИТИЧКИОСВРТНА
МОДЕЛПРИВАТИЗАЦИЈЕУСРБИЈИ*

Сажетак
При ва ти за ци ја као со ци јал но, еко ном ско и по ли тич ко пи та-

ње пред ста вља је дан од кључ них ко ра ка уну тар про це са дру штве-
них про ме на па му је сто га по треб но из но ва по све ти ти на ро чи ту 
па жњу. Аутор у овом ра ду има за циљ да пру жи со ци јал ни, еко-
ном ски и по ли тич ки осврт на про цес при ва ти за ци је у Ср би ји, са 
аспек та кри ти ке нео ли бе рал ног мо де ла дру штве ног раз во ја. У том 
сми слу рад је по де љен на два де ла. У пр вом де лу се раз ма тра уту-
цај при ва ти за ци је на зе мље у тран зи ци ји, док се у дру гом де лу у 
ис пи ту ју про бле ми и по сле ди це при ва ти за ци је у Ср би ји. Има ју ћи 
у ви ду ком плек сност про бле ма ко јим се ба ве у овом ра ду аутор 
је при ну ђен да се ко ри сте ком би на ци јом раз ли чи тих ме то да ме ђу 
ко ји ма су нај зна чај ни ји сва ка ко ме тод ана ли зе са др жа ја и ком па ра-
тив ни ме тод.   
Кључ не ре чи: тран зи ци ја, при ва ти за ци ја, нео ли бе ра ли зам, др жа ва, ин-

сти ту ци је, ка па ци тет, Ср би ја.

Про у ча ва ње тран зи ци је и при ва ти за ци је пред ста вља је дан 
од ак ту ел них про бле ма ана ли за ко ји су се на ла зи ли у цен тру ис тра-
жи ва ња ве ли ког бро ја те о ре ти ча ра раз ли чи тих на уч них обла сти на 
кра ју 20. по чет ком 21. ве ка. Ово, ме ђу тим, ни је до ве ло до пот пу ног 
раз у ме ва ња овог про бле ма и це ло ви тог де фи ни са ња по је ди них мо-
де ла. Уво ђе ње сло бод ног тр жи шта као уни вер зал ног ре ше ња ко је 
ће до не ти бла го де ти и ре ши ти све про бле ме, при че му се осно ве 
про це са тран зи ци је ба зи ра ју на нео ли бе рал ним прин ци пи ма, од-

* Овај рад је настао као резултата рада на пројекту бр. 179009 који финансира Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.



СПМброј4/2013,годинаXX,свеска42. стр.117-128.

118

јед ном по ка зу ју огром ну сла бост. Ак ту ел ни мо дел тран зи ци је је у 
Ре пу бли ци Ср би ји до вео до на стан ка ве ли ког бро ја про бле ма. Да 
би се ра ди кал не по ли тич ке и еко ном ске про ме не дру штва у тран-
зи ци ји убла жи ле по треб но је про на ћи аде ква тан еко ном ски и ин-
сти ту ци о нал ни мо дел дру штве ног раз во ја.1) Има ју ћи у ви ду да је 
Ср би ја сла ба и не до вр ше на др жа ва у ко јој је про цес тран зи ци је су-
штин ски за по чео тек на кон 2000. го ди не про на ћи аде ква тан мо дел 
ни је ни ма ло ла ко. „За раз ли ку од ве ћи не дру гих зе ма ља ис точ ног 
бло ка ко је су по рас па ду би по лар ног све та кре ну ле си гур ном ста-
зом ко ре ни тих дру штве них про ме на, Ср би ја се то ком де ве де се тих 
го ди на об ре ла у ста ди ју му му ти ра ног со ци ја ли зма, ауто ри та ри зма 
уви је ног у облан ду де мо кра ти је, да би тек по чет ком но вог ми ле-
ни ју ма по кре ну ла да ле ко се жни је ре фор ме.”2) У Ср би ји је про цес 
тран зи ци је по стао бло ки ран и од ло жен, про ме не и про грес ко ји је 
на ја вљи ван на кон 2000. го ди не је за ме њен скеп ти ци змом и мно-
го број ним еко ном ским и ин сти ту ци о нал ним про бле ми ма. Про цес 
тран зи ци је ни је до нео ни ка кво по бољ ша ње. На про тив, број си ро-
ма шних и не за по сле них је све ве ћи. Ло ше спро во ђе на при ва ти за-
ци ја је до ве ла до сма ње ња еко ном ског раз во ја, ра ста не за по сле но-
сти, ни ских за ра да, као и ја ча ња со ци јал не не си гур но сти и оп ште 
по ли тич ке ин сти ту ци о нал не не си гур но сти.  

УТИЦАЈПРИВАТИЗАЦИЈЕ
НАЗЕМЉЕУТРАНЗИЦИЈИ

Ка ко би раз у ме ли ути цај при ва ти за ци је на зе мље у тран зи ци-
ји по треб но је пре све га по за ба ви ти се са мим про це сом тран зи ци-
је. Про цес тран зи ци је за у зи ма зна чај но ме сто на по љу про у ча ва ња 
ве ли ког бро ја дру штве них на у ка. Ово ме ђу тим не зна чи и да је овај 
про цес у до вољ ној ме ри те о риј ски од ре ђен и ем пи риј ски ис тра-
жен. Оно што се на осно ву мно го број не струч не ли те ра ту ре ко ја 
се ба ви овим про бле мом мо же ре ћи је да се сви они сла жу ка да се 
ра ди о то ме да он за по чи ње па дом Бер лин ског зи да 1989. го ди не 
и кра хом со ци ја ли стич ког еко ном ског мо де ла. Ме ђу тим, ту као да 
се це ло куп ни те о риј ски кон сен зус за вр ша ва. Ми лош Кне же вић го-
во ре ћи о овом про бле му ка же  да по јам тран зи ци ја не ма уста ље но 
и ја сно зна че ње при че му  чак и око ти по ва, вред но сти и ци ље ва 

1) Стојадиновић Миша, „Савремена држава између теорије и праксе”, Српскаполитичка
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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тран зи ци је не по сто ји нео п ход ни со ци јал ни кон сен зус. Тран зи ци ја 
се до жи вља ва дво ја ко и су прот но: као со ци јал но и по ли тич ко до-
бро али и као по губ но по ли тич ко зло по дру штво, зло  ко ме се ва ља 
од у пре ти.3) 

Тран зи ци ја под ра зу ме ва дру штве ну тран сфор ма ци ју ко ју 
пра те ду бо ке и ко ре ни те про ме не чи та вог дру штве ног си сте ма. 
Она је ве о ма че сто пра ће на па дом дру штве ног про из во да, по ве-
ћа њем не за по сле но сти, ин фла ци јом, ра стом со ци јал них не јед на ко-
сти и укуп ним па дом др жав ног ка па ци те та. Та ко ђе, тран зи ци ја се 
ма ни фе сту је у свим дру штве ним сфе ра ма: еко ном ској, по ли тич кој, 
кул тур ној... По треб но је из вр ши ти број не струк ту рал не ре фор ме 
ко је су нео п ход не за успе шан из ла зак из тран зи ци је, као и за ства-
ра ње еко ном ске ста бил но сти.4) Еко ном ски раст је не мо гућ уко ли ко 
не по сто ји еко ном ска, по ли тич ка и ин сти ту ци о нал на ста бил ност. 

Оно што ов де, та ко ђе, тре ба на по ме ну ти је да је не мо гу ће је 
из дво ји ти је дан уни вер зал ни мо дел тран зи ци је, већ да се пре све га 
ра ди о ве ли ком бро ју тран зи ци о них про це са ко ји су у ве ли кој ме ри 
обе ле же ни ка рак те ри сти ка ма дру штве ног си сте ма у ко ме се де ша-
ва ју. Са ма тран зи ци ја про ла зи кроз од ре ђе не фа зе5), при че му ће мо 
ов де ис та ћи ана ли зу Вац ла ва Кла у са, где се мо же ви де ти зна чај 
при ва ти за ци је у про це су тран зи ци је.  На и ме, про цес тран сфор ма-
ци је зе ма ља у тран зи ци ји пре ма ње му про ла зи кроз три основ не 
фа зе при че му сва ка има сво ју спон та ну и план ску стра ну:

1. Пр ва фа за – Спон та на фа за по чи ње про па шћу ста рих 
ин сти ту ци ја ко је ни су ви ше би ле у ста њу да функ ци о ни-
шу јер су по ста ле не е фи ка сне. Ова кви усло ви се ја вља ју 
пред крај со ци ја ли стич ког си сте ма ка да вла да ју ћа пар-
ти ја пре ста је да вла да, а по не ка да и да по сто ји, чи ме се 
ства ра ју по вољ ни по ли тич ки усло ви јер се ја вља на ци-
о нал но је дин ство. То је дин ство је, ме ђу тим, не га тив но 
јер се ра ди о ује ди ња ва њу са мо у од но су пре ма ста ром 
си сте му. Та да је по вољ но кре ну ти у бр зе и бол не ме ре 
јер је на род спре ман да уче ству је у њи ма. Цен трал но 
пла ни ра ње не ста је у то ку но ћи, по чи ње да функ ци о ни-
ше тр жи ште ко је је још увек не е фи ка сно јер ни су раз ви-
је ни ме ха ни зми ко ји би то омо гу ћи ли. План ска стра на се 

3) Милош Кнежевић, Неизвеснипрелазак, 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
политичкамисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2009. 
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огле да у оства ри ва њу ме ра по ли тич ке ли бе ра ли за ци је, 
укла ња ње ста рих суб вен ци ја, по ли ти ке фи скал не и мо-
не тар не ста бил но сти, не за ви сно сти цен трал не бан ке, 
ба лан си ра ње бу џе та и ли бе ра ли за ци ја це на и спо ља шње 
раз ме не. Укла ња ње суб вен ци ја до но си ви со ке ско ко ве 
це на, али то је нео п ход но учи ни ти од мах јер ће то ка сни-
је по ста ти не мо гу ће. Ова фа за је, да кле, ве о ма по год на за 
оства ри ва ње ме ра по прин ци пу шоктерапије. Да би се 
из бе гла га ло пи ра ју ћа ин фла ци ја по треб но је спро ве сти 
ре стрик тив ну фи скал ну и мо не тар ну по ли ти ку. 

2. Дру га фа за – У дру гој фа зи спон та на стра на се огле да у 
ре ак ци ји на фа зу ли бе ра ли за ци је, де ре гу ла ци је и оп ште 
де ин сти ту ци о на ли за ци је. Ста ње у том тре нут ку је ве о ма 
те шко пра ће но ин фла ци јом и ве ли ком сто пом не за по сле-
но сти гра ђа на. Као ре зул тат ова квог ста ња не ста је по-
чет на еуфо ри ја гра ђа на и гу би се на ци о нал но је дин ство 
(и то углав ном оно не га тив но). Ин сти ту ци о нал ни ва кум 
се зло у по тре бља ва, ра сту не јед на ко сти у бо гат ству... У 
том тре нут ку је пре лом на тач ка ка да се пра ви од лу ка 
из ме ђу на ста вља ња за по че те стра те ги је тран сфор ма ци-
је или се од у ста је од ње и пред у зи ма ју се не е фи ка сне и 
по ло вич не ме ре ко је не ће до ве сти до же ље них ре зул та-
та. План ска стра на ове дру ге фа зе се огле да у при ва ти-
за ци ји ко ја мо ра да се оба вља бр зо, али при че му тре ба 
те жи ти да др жа ва мак си ми зу је сво је при хо де од ње. При 
том, они на вла сти мо ра ју да да ју ја сна пра ви ла игре без 
пре ве ли ких и ла жних обе ћа ња. По треб но је спро во ди ти 
ра зум ну со ци јал ну по ли ти ку где ће по моћ до би ја ти сви 
они ко ји ма је она нео п ход на. Са дру ге стра не на гра де 
мо ра ју да се до ве ду у ве зи са учин ком. 

3. Тре ћа фа за – Тре ћа фа за се на зи ва ра на пост-тран сфор-
ма ци о на фа за. У тој фа зи зе мља по чи ње да из ла зи из 
тран зи ци је али је још увек не до вољ но раз ви је на и ин-
сти ту ци о нал но уре ђе на. На рав но, и ова фа за но си сво је 
иза зо ве због че га је по треб но на ста ви ти са па жљи вом 
ре фор ма тор ском по ли ти ком. 6)

Зна чај ко ји се при да је при ва ти за ци ји у зе мља ма тран зи ци-
је се мо же ви де ти и у кон цеп ту Вашингтонскогконсензуса7) чи је 

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 глав ни осно ви ста би ли за ци ја, ли бе ра ли за ци ја и при ва ти за ци ја 
на јед ној, и де ин сти ту ци о на ли за ци ја на дру гој стра ни. Оно што се 
мо же ис та ћи је да „пр ва де ка да тран зи ци је ни је ис пу ни ла (мо жда 
пре те ра на) оче ки ва ња ве ли ког де ла ста нов ни штва у бив шим зе-
мља ма со ци ја ли зма, али је до би ла по вољ не оце не ме ђу на род них 
фи нан сиј ских ор га ни за ци ја, оку пље них око иде је Ва шинг тон ског 
кон сен зу са. Кон цепт све та као “гло бал ног се ла”, са сло бод ним 
про то ком ро ба, услу га и ка пи та ла и ско ро не пре мо сти вим ба ри-
је ра ма у про то ку рад не сна ге, до био је ја сне кон ту ре. Пре по ру ке 
Ва шинг тон ског кон сен зу са: ста би ли за ци ја, ли бе ра ли за ци ја и при-
ва ти за ци ја (као глав ни осло нац и основ ни об лик струк тур них про-
ме на) по ста ју је дин стве ни и уни вер зал ни обра зац при вред ног раз-
во ја зе ма ља у тран зи ци ји (као и мно гих зе ма ља у раз во ју, ши ром 
све та), ма да тај обра зац, у ве ћи ни слу ча је ва, ни је дао обе ћа ва не 
ре зул та те.”8) Под се ти мо се да су де сет за по ве сти  Ва шинг тон ског 
кон сен зу са:

1. фи скал на ди сци пли на;
2. пре у сме ра ва ње јав них тро шко ва ка по љи ма ко ја пру жа ју 

по др шку при вред ном ра сту, си ро ма шни ма, бо ле сни ма, 
обра зо ва њу, ин фра струк ту ри;

3. по ре ска ре фор ма ко ја под ра зу ме ва сма ње ње гра нич них 
по ре ских сто па и уве ћа ње по ре ске осно ви це, што би 
има ло за циљ по ве ћа ње по ре ских и јав них при хо да; 

4. фи нан сиј ска ли бе ра ли за ци ја ко ја би под ра зу ме ва ла да 
ка мат не сто пе у пот пу но сти бу ду под ре ђе не тр жи шним 
ме ха ни зми ма;

5. курс мо ра би ти је дин ствен и ком пе те ти ван ка ко би под-
ста као из воз;

6. ли бе ра ли за ци ја тр го вин ских то ко ва

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 ДруштвоМонПелерин (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-deindustrijalizacija-
istocne-i-jugoistocne-evrope.html

8) Данијел Цвјетићанин, „Утицај модела приватизације на друштво у транзицији”, 
Социолошкипреглед, бр. 1-2/ 2004, стр. 86.
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7. ли бе ра ли за ци ја стра них де ви зних ула га ња ко ја би до ве-
ла до то га да сви стра ни др жа вља ни мо гу да ула жу, ку-
пу ју или гра де без огра ни че ња;

8. при ва ти за ци ја;
9. укла ња ње би ло ка квих ре гу ла ци ја тр жи шта, као и ула ска 

и из ла ска фир ми на тр жи ште; и
10. за шти та при ват не сво ји не.9)

Као глав не ци ље ве при ва ти за ци је Ен то ни Бе нет ис ти че: по-
литичкициљ – под ра зу ме ва сма њи ва ње ве ли чи не јав ног сек то ра, 
об на вља ње и ја ча ње при ват ног сек то ра (што је сва ка ко циљ у свим 
еко но ми ја ма у про це су тран зи ци је), ши ре ња вла сни штва над ак-
ци ја ма (по пу лар ни ка пи та ли зам), и ства ра ње про дук тив них ком па-
ни ја ко је су од го ва ра ју ће у ве ћој ме ри они ма за ко је про из во де; по-
већањеефикасности – он под ра зу ме ва по ве ћа ње про дук тив но сти 
и ми кро е ко ном ске ефи ка сно сти, при че му би се под овим ци љем 
мо гло увр сти ти и раз вој тр жи шних ин сти ту ци ја ко је по сре ду ју из-
ме ђу ште ди ша и ин ве сти то ра; фискалнастабилизација – под ра зу-
ме ва мак си ми за ци ја за ра де од про да је, сма њи ва ње од во да суб вен-
ци ја и сма њи ва ње по мо ћи из др жав ног бу џе та, по ве ћа ње при хо да 
од по ре за ви со ког про фи та и сма њи ва ње јав ног ду га; мобилизација
ресурса – под њим се под ра зу ме ва про мо ци ја стра них ин ве сти ци-
ја, осло ба ђа ње огра ни че но сти др жав них ре сур са на ин ве сти ра ње у 
дру гим сек то ри ма као што су обра зо ва ње и здрав ство. 10) На рав но 
по ред основ ног ци ља да учи ни до ми нант ним „нај е фи ка сни ји сво-
јин ски об лик, при ва ти за ци ја има до дат ни: да ство ри осно ве тр жи-
шта ка пи та ла, као нај е фи ка сни јег ме ха ни зма рас по ре ђи ва ња при-
ку пље не аку му ла ци је и штед ње. При ват на сво ји на има и ту до бру 
осо би ну да ла ко, по сред ством тр жи шта, ме ња ти ту ла ра (вла сни ка), 
што ни је слу чај са дру штве ном сво ји ном.” 11) 

Оно што се мо же на ве сти као ге не рал ни за кљу чак ка да се 
ра ди о тран зи ци ји у срп ском дру штву је да она ни је оства ри ла по-
ста вље не по ли тич ке и еко ном ске ци ље ве и же ље не ре зул та те. „То 
се по себ но од но си на не у спе ле при ва ти за ци је мањ ка ве со ци јал не 
про гра ме, и енор ман раст не за по сле но сти, си ву и цр ну еко но ми-

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”, HowdoesPrivati-
zationWork?, Routledge, London and New York, 1997, стр. 7-8. 

11) Данијел Цвјетићанин, „Утицај модела приватизације на друштво у транзицији”, 
Социолошкипреглед, бр. 1-2/ 2004, стр. 86.
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ју, мно штво афе ра у кри ми на ли зо ва ном по ли те ко ном ском ми љеу и 
ве о ма ра ши ре ном, ре кло би се си стем ску ко руп ци ју.”12) 

ПРОБЛЕМИИПОСЛЕДИЦЕ
ПРИВАТИЗАЦИЈЕУСРБИЈИ

Јед на од спе ци фич но сти при ва ти за ци је на ју го сло вен ским 
про сто ри ма је и у то ме што је ов де до ми ни ра дру штве на сво ји на. 
„По те зом пе ра, др жа ва је се бе про гла си ла “ти ту ла ром” дру штве не 
сво ји не и узе ла пра во да ту сво ји ну про да је, а но вац ко ри сти за по-
пу ња ва ње бу џет ских де фи ци та.” 13) 

Је дан до нај че шћих раз ло га не у спе ха при ва ти за ци је ко ји се 
на во ди је сте ло ше кон ци пи ран Законоприватизацији. Но ви Закон
оприватизацији је усво јен 2001. го ди не. Пре ма том за ко ну основ-
на на че ла при ва ти за ци је су: ства ра ње усло ва за раз вој при вре де 
и со ци јал ну ста бил ност, обез бе ђе ње јав но сти, флек си бил но сти и 
фор ми ра ње про дај не це не пре ма тр жи шним усло ви ма. У ње му су 
де фи ни са ни мо де ли пу тем ко јих се при ва ти за ци ја и да нас спро-
во ди, а то су: про да ја ка пи та ла и пре нос ка пи та ла без на кна де.14) 
Про да ја ка пи та ла спро во ди се пу тем јав ног тен де ра и јав не аук ци-
је, док се пре нос ка пи та ла без на док на де оба вља по сле спро ве де не 
про да је ка пи та ла и то пре но сом ак ци ја за по сле ни ма и пре но сом 
ак ци ја гра ђа ни ма. „Основ не кри ти ке овог за ко на од но се се, из ме ђу 
оста лог, на про блем ме то до ло ги је про це не  вред но сти пред у зе ћа, 
про да ју дру штве ног бо гат ства „у бес це ње“, пре ду гих тра ја ња по-
сту па ка ре струк ту ри ра ња и на оду го вла че ње са усва ја њем За ко на 
о де на ци о на ли за ци ји. Че сто се у јав но сти за ме ра да мо дел про-
да је омо гу ћу је по је дин ци ма да ле га ли зу ју нов ча на сред ства, ко ја 
су сте че на на осно ву са рад ње са прет ход ним вла сти ма или на не-
ле га лан на чин. Ме ђу тим, ту се по ста вља пи та ње да ли, чак и ако 
прет по ста ви мо да је то тач но, за та ко не што по сто ји мо гућ ност и у 
слу ча ју ва у чер ске и ин сај дер ске при ва ти за ци је, где би се бес плат-
но по де ље не ак ци је вр ло бр зо на шле на се кун дар ном тр жи шту и 
ве ро ват но би ле пред мет ано ним не ку по ви не од стра не упра во та-

12) Милош Кнежевић, Неизвеснипрелазак, Институт за политичке студије, Београд, 2012, 
стр. 11.

13) Данијел Цвјетићанин, „Утицај модела приватизације на друштво у транзицији”, 
Социолошкипреглед, 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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квих по је ди на ца, као што је то био слу чај у не ким дру гим зе мља ма 
у тран зи ци ји.”15)

Ђор ђе По пов ис ти че да кре а то ри ово га За ко на ни су узе ли у 
об зир по сле ди це ко је ова ко иза бран мо дел при ва ти за ци је са со бом 
но си иако су им оне има ју ћи у ви ду ис ку ства дру гих зе ма ља, али 
и из у то вре ме већ по сто је ће ли те ра ту ре, мо ра ле би ти по зна те. 
„У тре нут ку до но ше ња За ко на о при ва ти за ци ји из ра чу на то да је 
по треб но при ва ти зо ва ти око 7000 ма лих и око 200 ве ли ких пред-
у зе ћа.”16) То до во ди до про блем огром не по ну де пред у зе ћа ко је је 
по треб но при ва ти зо ва ти, са јед не стра не, и ма ле по тра жње, са дру-
ге стра не. Крај њи ре зул тат ова кве си ту а ци је је да је це на по ко јој се 
она про да ју ве о ма ни ска. У пе ри о ду од 2002. до 2011. го ди не је ско-
ро це ла дру штве на при вре да у Ре пу бли ци Ср би ји про да та за са мо 
2.6 ми ли јар ди до ла ра.17) Ка ко је из гле да ла при ва ти за ци ја у Ср би ји 
мо же се ви де ти на осно ву ис тра жи ва ња ко је је оба вио Со ци јал но-
еко ном ски са вет Ре пу бли ке Ср би је. У овом ис тра жи ва њу се са же то 
пре зен ти ра ју ефек ти при ва ти за ци је у Ср би ји у пе ри о ду од 2002. 
го ди не до 2011 го ди не (ви де ти сле де ћу та бе лу). 

Та бе ла:  
РезултатиприватизацијеуСрбији
упериодуод2002.до2011.године

 КУ МУ ЛА ТИВ НИ  
ИЗ ВЕ ШТАЈ 2002-2011.  
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Тен де ри (T)   301 218 90 41% 67,627 921,038
Tендери – раскиди уго во ра      37   27,014 423,036
Аук ци је (A)  4,061 2,461 1,555 63% 129,813 976,075
Аук ци је – рас ки ди уго во ра      599   55,484 357,184
Тен де ри + Аук ци је (T+A)  4,362 2,679 1,645 61% 197,44  1,897,113  
Тр жи ште ка пи та ла (Tk)   663 564 85% 115,653 520,003
Тр жи ште ка пи тала – 
прет ход но раскинут 
уго вор (Tkr)  

  264 172 65% 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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Тр жи ште ка пи та ла – прет-
ход но при ва ти зо ва но (Tkp)   1,067 902 85% 85,994 75,963

У К У П Н О   
           (T+A+Tk+Tkr+Tkp)   3,606 2,381 66% 334,139  2,588,095  

Извор: Зо ран Ри стић, Да ни је ла Рај ко вић, Све тла на Ман чић, Дра го љуб 
Ра јић, Ефектиприватизације, Со ци јал но-еко ном ски са вет Ре пу бли ке 
Ср би је, SO LI DAR Su is se/Swiss La bo ur As si stan ce SLA – Kan ce la ri ja  u 

Sr bi ji, 2011, стр. 14.
Та ко ђе тре ба на по ме ну ти да Аген ци ја за при ва ти за ци ју ни је 

ис пу ни ла сво ју ин сти ту ци о нал ну уло гу ко ју је она у овом про це су 
ве о ма ва жном за зе мље у тран зи ци ји тре ба ло да има. „За ни мљи во 
је да Аген ци ја за при ва ти за ци ју у сво јој ана ли зи про цес при ва ти за-
ци је oцeњује као успе шан, па ра лел но са соп стве ном кон ста та ци јом 
да је у при ва ти зо ва ним пред у зе ћи ма до шло да зна чај ног па да за-
по сле но сти. (...) Кон тра дик тор ност са мо о це не при ва ти за ци је да те 
од стра не Аген ци је за при ва ти за ци ју уве ћа ва и по да так При вред не 
ко мо ре Ср би је да је 26% уго во ра о при ва ти за ци ји рас ки ну то. Пре-
ма по да ци ма из не ких дру гих из во ра рас ки ну то је чак тре ћи на од 
око 2.300 уго во ра.”18) 

Оно што је, та ко ђе, раз о ча ра ва ју ће је да ве ли ки број гра ђа на 
сма тра да је при ва ти за ци ја у ве ли кој ме ри по ве за на са ко руп ци јом. 
На и ме, ис тра жи ва ње ко је је спро вео CE SID 2010. го ди не по ка зу је 
да ве ли ки број гра ђа на из јед на ча ва при ва ти за ци ју са пљач ком (ви-
де ти сле де ћи гра фи кон)
Графикон:Штамислитеодосадашњемтокуприватизације?

Извор: Зоран Стојиљковић, Државаикорупција, 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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Са мо 3% гра ђа на сма тра да је то ну жни ре форм ски по тез ко-
ји се до бро спро во ди, 44% сма тра да је то чи ста пљач ка, 27% да је 
она ну жна али да се спро во ди на по гре шан на чин, док 26% ис пи-
та ни ка ни је да ло од го вор. На кон све га го ре на ве де ног по треб но је 
оце ни ти ути цај ка кав је ефе кат при ва ти за ци је у Ср би ји: пре те ра но 
ду го тра ја ње при ва ти за ци је је ума њи ло по зи тив не раз вој но-еко-
ном ске и уве ћа ло и оте жа ло ње не до ми нант но не га тив не ефек те по 
за по сле ност и пра ва и за ра де за по сле них; по ред го то во три че твр-
ти не и фор мал но не у спе шних при ва ти за ци ја, не у спе шне су раз вој-
но сва ка ко и све оне у ко ји ма на су прот обе ћа њи ма, ни је до шло до 
ус по ста вља ња ка па ци те та и но вих ин ве сти ци ја.19)

***

Оце на про це са тран зи ци је и при ва ти за ци је у Ср би ји од стра-
не Зо ра на Ви до је ви ћа  мо жда нај бо ље го во ри о ге не рал ном ста-
њу у Ср би ји: „Ре жим ко ји је на стао На кон ок то бра 2000. го ди не, 
у су шти ни је вла да ви на Ви ше пар тиј ске оли гар хи је, по ме ша не са 
не ста бил ном про це ду рал ном де мо кра ти јом, рас про стра ње ном ко-
руп ци јом и рас по де лом вла сти, при ва ти зо ва не уну тар по ли тич ко-
еко ном ске ели те, на не ко ли ко цен та ра. Ску па с при ва ти за ци јом у 
ко рист но мен кла тур не бур жо а зи је и на зат ком ве ћи не обла сти дру-
штве ног жи во та, тај ре жим је у осно ви си сте ма при ми тив ног ка пи-
та ли зма, ко ји ни је у ста њу да  зе мљу из ву че из све ду бље, све о бу-
хват не кри зе.”20)

Из бор нај у спе шни јег мо де ла при ва ти за ци је ни је ни ма ло лак. 
Он за ви си од мно го чи ни ла ца и јед на стра те ги ја се не мо же уни вер-
зал но при ме њи ва ти у сва ком дру штву. Том при ли ком тре ба во ди ти 
ра чу на да тран зи ци јом тре ба по сти ћи сле де ће по зи тив не трен до ве: 
„нео п ход ност убр за не ра ци о на ли за ци је и уве ћа ње ефи ка сно сти и 
ста бил но сти ин сти ту ци ја (кре та ње од пар ти ку лар ног ка уни вер-
зал ном мо де лу); отва ра ње ин сти ту ци ја и њи хо ва де мо кра ти за ци ја 
(плу ра ли зам, јав но мње ње); ус по ста вља ње рав но те же из ме ђу по-
ли тич ке мо би ли за ци је и пар ти ци па ци је у од но су на ин сти ту ци је 
и њи хо во функ ци о ни са ње пу ним ка па ци те ти ма; на ци о нал на ин-
те гра ци ја и ње на адап та ци ја свет ским про це си ма; адап ти бил ност 
ин сти ту ци је (функ ци о нал на, ге не ра циј ска, вре мен ска); сло же ност 

19) Зоран Стојиљковић, Државаикорупција, Чигоја, Београд, 2013, стр. 252.

20) Ци ти ра но пре ма: Ви шња Стан чић, Зо ран Гру би шић, „По ве за ност по ли тич ких и еко-
ном ских ре фор ми у про це су тран зи ци је – ис ку ство тран зи ци о них зе ма ља са по себ ним 
освр том на Ср би ју”, Политичка ревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 
3/2011.
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ин сти ту ци ја и њи хо ва ауто ном ност; и ко хе рен ци ја ин сти ту ци ја и 
пре ци зно де фи ни са ње њи хо ве уло ге у ин сти ту ци о нал ној мре жи 
(по ве за ност са ре фе рент ним су бјек ти ма, уну тра шњи кон сен зус, 
пер со нал ни рас по ред итд.).” 21)    
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Resume
Pri va ti za tion is one of the key steps wit hin the pro cess of tran-

si tion. This is one of the main re a sons why it is ne ces sary analyzing 
this pro blem se pa ra tely. The re are nu me ro us stu di es of tran si tion and 
pri va ti za tion. Scho lars of dif fe rent fi elds analyzed this pro blem trying 
to re ach to its es sen ce. This pa per analyzes so cial and eco no mic aspects 
of pri va ti za tion and it is di vi ded in two parts. The first part di scus ses 
abo ut the in flu en ce of pri va ti za tion in tran si tion co un tri es, whi le the 
se cond part exa mi nes the pro blems and con se qu en ces of pri va ti za tion 
in Ser bia. Con si de ring the fact that pro cess of pri va ti za tion fa ces nu-
me ro us chal len ges the su bject of our re se arch is very im por tant for its 
un der stan ding. 

The most scho lars be li e ve that one of the main re a sons for the 
fa i lu re of pri va ti za tion in Ser bia is The Law on Pri va ti za tion. A new 
law on pri va ti za tion was adop ted in 2001 and its ba sic prin ci ples are 
cre a ting the con di ti ons for eco no mic de ve lop ment and so cial sta bi lity, 
pu blic se cu rity, fle xi bi lity and for ming of sel ling pri ce ac cor ding to 
mar ket con di ti ons. This law al so de fi nes mo del of the ac tual pri va ti-
za tion in Re pu blic of Ser bia. This mo del is sa les of ca pi tal and ca pi tal 
tran sfer wit ho ut com pen sa tion. The most wo rrying thing is that ci ti zens 
in Ser bia be li e ve that pri va ti za tion is lar gely as so ci a ted with cor rup tion. 
The pro cess of se lec tion of the most suc cessful mo del of pri va ti za tion is 
not easy and it de pends of many fac tors. We al so un der li ne the fact that 
one uni ver sal stra tegy of pri va ti za tion can not be ap plied in all so ci ety. 
Key words: tran si tion, pri va ti za tion, neo li be ra lism, sta te, in sti tu ti ons, ca pa-

city, Ser bia.

* Овај рад је примљен 17. октобра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 05. децембра 2013. године.
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Сажетак
Основ ни циљ ра да је да ко ри шће њем те о риј ски про ве ре ног 

на уч ног ме то да ар гу мен то ва но по ка же да су ка рак тер и де мо крат-
ски ка па ци тет по ли тич ких ин сти ту ци ја од у век би ли у ди рект ној 
за ви сно сти од ка рак те ра сво јин ских од но са. За кљу чу је се: да је 
про ме на сво јин ских од но са увек пред ста вља ла пре крет ни цу у 
раз во ју дру штва, а по себ но по ли тич ких ин сти ту ци ја; да са вре ме-
на де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са кроз раз ви ја ње рад нич ког 
ак ци о нар ства и за дру гар ства има за циљ да пу тем по бољ ша ња 
сво јин ског ста ту са про из во ђа ча по ве ћа њи хо ву мо ти ва ци ју ко ја 
је основ ни чи ни лац еко ном ске ефи ка сно сти у свим исто риј ским 
усло ви ма; да се де мо кра ти за ци ја дру штва и по ли тич ких ин сти ту-
ци ја у Ср би ји не мо же за ми сли ти без су штин ске про ме не сво јин-
ских од но са ко ја под ра зу ме ва да нај ши ри сло је ви ста нов ни штва 
упра вља ју дру штве ном ре про дук ци јом.
Кључ не ре чи: сво јин ски од но си; по ли тич ке ин сти ту ци је; де мо крат ски 

ка па ци те ти

Мо гућ ност упра вља ња је су штин ска од ред ни ца ствар ног 
рас по ла га ња сва ким вла сни штвом. Упра вља ње соп стве ним ра дом 

* Овај рад је настао као резултат рада на пројекту бр. 179009 који финансира Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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сте че ном сво ји ном је из вор но упра вља ње ко је под ра зу ме ва да вла-
сник упра вља соп стве ним вла сни штвом. На су прот то ме, упра вља-
ње ту ђим ра дом сте че ном сво ји ном је оту ђе но упра вља ње ко јим се 
обез вла шћу је из вор ни вла сник.

Пр во бит на пле мен ска сво ји на је би ла из вор на, за јед нич ким 
ра дом сте че на сво ји на свих чла но ва за јед ни це ко ји су упра вља ли 
за јед нич ком имо ви ном и са мим со бом. Али та квом за јед ни цом ви-
ше је упра вља ла при ро да јер је ви ше за ви си ла од про из во да при ро-
де не го од соп стве не про из вод ње.

Раз вој про из вод ње је омо гу ћио да про из во ђа чи упра вља ју 
сво јим про из во ди ма али и да про из во ди упра вља ју про из во ђа чи ма. 
Ра ди соп стве ног оп стан ка, про из во ђач се мо рао по све ти ти про из-
во ду ко ји је по стао ње го ва прет по став ка и чи јој се вла да ви ни мо-
рао по ви но ва ти. Владaвина оту ђе ног про из во да над про из во ђа чем 
усло ви ла је вла да ви ну над обез вла шће ним не вла сни ци ма. Те жња 
за вла шћу над про из во ђа чем про ис ти че из те жње за вла шћу над 
про из во дом да би се над вла да ла власт про из во да над са мим вла-
сни ком.

Да би се обез бе ди ла власт над про из во дом мо ра ла је би ти 
обез бе ђе на власт над про из во ђа чем оту ђи ва њем пле мен ске са мо-
у пра ве, па су ор га ни ген тил ног уре ђе ња „...од ору ђа на род не во ље 
по ста ли са мо стал ни ор га ни го спо да ре ња и угње та ва ња пре ма соп-
стве ном на ро ду...“,1) та ко да је „...еман ци па ци јом при ват не сво ји не 
од за јед ни це др жа ва по ста ла по себ на ег зи стен ци ја по ред и из ван 
гра ђан ског дру штва“.2)

По др жа вље ње пле мен ског вла сни штва под ра зу ме ва ло је 
пре тва ра ње пле мен ске са мо у пра ве у др жав ну упра ву. Оту ђи ва ње 
пле мен ске са мо у пра ве од ви ја ло се пу тем оту ђи ва ња сво ји не чи ја 
је ин ди ви ду а ли за ци ја вр ше на кроз мо но по ли за ци ју вла сти др жав-
них су ве ре на на јед ној, и при ват них вла сни ка на дру гој стра ни. С 
ин ди ви ду а ли за ци јом сво ји не вр шна је и од го ва ра ју ћа ин ди ви ду а-
ли за ци ја упра вља ња.

Док у пр во бит ној за јед ни ци ин ди ви ду ал ног упра вља ња го-
то во ни је би ло, у ро бо вла сни штву су ин ди ви ду ал ни упра вља чи би-
ли углав ном сло бод ни гра ђа ни ко ји су има ли чи ме упра вља ти. У 
фе у да ли зму је сва ки ста ре ши на по ро ди це упра вљао сво јим по ро-
дич ним до ма ћин ством, док у ка пи та ли зму сва ки пу но лет ни гра ђа-
нин са мо стал но упра вља сво јом рад ном сна гом.

1) Ф Ен гелс, Пореклопородице,приватнесвојинеидржаве,Иза бра на де ла, том II, Кул ту-
ра, 1950, стр. 130.

2) К. Маркс, Ф. Ен гелс, Немачкаидеологија,Иза бра на де ла, том 6, исто, стр. 68.
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Све ве ћа ин ди ви ду а ли за ци ја сво ји не зах те ва ла је и све ве ћу 
цен тра ли за ци ју од лу чи ва ња. Док су су бјек ти ин ди ви ду ал ног упра-
вља ња пред ста вља ли ма њи ну дру штва, не ка ве ли ка суб ор ди на ци ја 
цен трал ној др жав ној упра ви ни је ни би ла нео п ход на. Кад је ин ди-
ви ду ал но упра вља ње про ши ре но на про из во ђач ке ма се, упра вља-
ње др жав ним по сло ви ма је мо ра ло би ти цен тра ли зо ва но.

Раз ви ја њем роб не про из вод ње от по че ло је еко ном ско по ве-
зи ва ње ин ди ви ду ал ног вла сни штва. На тој осно ви је за по че то и по-
ве зи ва ње ин ди ви ду ал ног упра вља ња, ко је је уме сто ауто крат ске, 
на го ве сти ло де мо крат ску вла да ви ну.

Пре ла зак с ауто кра ти је на де мо кра ти ју пред ста вља у су шти-
ни ра зо ту ђе ње упра вља ња. При ват но сво јин ска ин ди ви ду а ли за ци-
ја упра вља ња зна чи ла је оса мо ста љи ва ње и при пре ма ње људ ских 
је дин ки за за јед нич ко упра вља ње дру штве ном имо ви ном. 

Раз вој ин ду стриј ске тех но ло ги је зах те вао је не по сред но ин-
те гри са ње упра вља ња ре про дук ци о ним то ко ви ма, та ко да су „...од-
лу ке у мо дер ним по слов ним пред у зе ћи ма и пот хва ти ма про из вод 
ра да гру па а не по је ди на ца... Ство ре на је си ту а ци ја у ко јој под у зет-
ник ви ше не по сто ји као ин ди ви ду ал на осо ба ни у јед ном зре лом 
ин ду стриј ском пред у зе ћу....“ већ је „...упра ва фир ме пре у зе ла од 
под у зет ни ка моћ упра вља ња под у зе ћем...“, а „...упра ва је ко лек тив-
на и не пот пу но де фи ни са на је дин ка...“, у ко ју је „...укљу чен са мо 
ма лен дио оних ко ји су дје лу ју у од лу чи ва њу“.3) Уме сто вла сни ка 
ка пи та ла, основ ни су бјект упра вља ња по ста ју но си о ци зна ња, јер 
се „...од лу ке те ме ље на раз ли чи тим спе ци ја ли зи ра ним на уч ним и 
тех нич ким зна њи ма, на аку му ли ра ним ин фор ма ци ја ма, на на го ми-
ла ном ис ку ству и на умјет нич ком или ин ту и тив ном сми слу, од но-
сно на да ре но сти мно гих осо ба...“4)

По друштвља ва ње упра вља ња ин ду стриј ском про из вод њом 
за хва та и не про из вод не сфе ре, па и са му др жа ву јер „...мо дер на 
тех но ло ги ја по вла чи за со бом све ве ће ја ча ње и про ши ре ње функ-
ци ја мо дер не др жа ве...“,5) ко је ви ше не мо гу пред ста вља ти мо но-
пол по вла шће них по је ди на ца већ мо ра ју за хва та ти це лу дру штве ну 
за јед ни цу. С по друштвља ва њем сво ји не ин ду стриј ска тех но ло ги ја 
до но си и по друштвља ва ње упра вља ња, ко јим се ауто крат ска др жа-
ва тран сфор ми ше у де мо крат ску др жа ву. С пре но ше њем не по сред-

3) John Ken neth Gal bra ith, Новаиндустријскадржава,Ствар ност, За греб, 1970, стр. 74. и 
80.

4) Исто, стр. 92.

5) Ру долф Хил фер динг, Финансијскикапитал,Кул ту ра, 1958, стр. 152.
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ног упра вља ња пред у зе ћем на све за по сле не и не по сред но упра-
вља ње др жа вом мо ра се пре но си ти на све др жа вља не. 

Сви др жа вља ни мо гу упра вља ти сво јом др жа вом са мо уко-
ли ко рас по ла жу др жав ном имо ви ном. Истин ски на род на др жа ва 
мо же би ти је ди но са мо у прав на ор га ни за ци ја са мог на ро да, ко ја не 
на ста је на су прот по сто је ћој др жа ви већ де мо крат ском тран сфор-
ма ци јом са ме др жав не ор га ни за ци је.

При хва та њем де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са, Ср би ја 
би, ра ди укљу чи ва ња у свет ске еко ном ске то ко ве, мо ра ла при хва-
ти ти од го ва ра ју ћу ор га ни за ци ју про из вод ње, за сно ва ну на про из-
вод ним про гра ми ма ко ји ма се мо ра при ла го ђа ва ти и ор га ни за ци ја 
пред у зе ћа, уме сто да се про гра ми при ла го ђа ва ју око шта лој ор га-
ни за ци ји пред у зе ћа. А што је по де ла ра да раз ви је ни ја, на ре а ли-
за ци ји истог про гра ма ра ди ће све ве ћи број пред у зе ћа ко ја се еко-
ном ски мо ра ју не по сред но по ве зи ва ти.

Не по сред но по ве зи ва ње ре про дук ци о них то ко ва под ра зу-
ме ва и не по сред но упра вља ње истим, ко је по сво јој при ро ди де-
мо крат ско и не за ми сли во без сло бод не ини ци ја ти ве не по сред них 
ак те ра дру штве не ре про дук ци је. А на та квој еко ном ској осно ви, и 
по ли тич ка власт се мо ра де мо кра ти зо ва ти.

На су прот са вре ме ним про це си ма дру штве ног и тех но ло-
шког раз во ја, сво јин ска тран сфор ма ци ја се у Ср би ји „ве ли ким де-
лом из ро ди ла у бес при мер ну пљач ку дру штве не сво ји не ко ја пред-
ста вља ве ли ку еко ном ску вред ност ства ра ну у то ку по ла ве ка“.6) 
Пре ко упра вљач ког мо но по ла вла да ју ће ели те, дру штве ни ка пи тал 
се пре та че на ра чу не при ват них пред у зе ћа но ве бо га та шке кла се, 
над чи јим „по сло ва њем“ не по сто ји ни ка ква јав на од но сно др жав-
на кон тро ла“.7) Ус по ста вљен је „си стем еко ном ских мо но по ла ко-
ји, углав ном, функ ци о ни шу на шпе ку ла тив ној осно ви, у ин те ре су 
уских по ли тич ких, тр го вач ких и фи нан сиј ских кру го ва под стро-
гом кон тро лом са мог вр ха вла да ју ће др жав не и стра нач ке ели те“.8)

Про из во ђач ке кла се су, при том, и да ље у по зи ци ји екс пло-
а ти са них не осе ћа ју ћи раз ли ку из ме ђу др жав ног и при ват ног ка-
пи та ла. „Сле де ћи тра ди ци ју ен гле ског ли бе ра ли зма, пра во при-
ват не сво ји не је уз диг ну то на пи је де стал вр хун ске вред но сти, 
ре ду ку ју ћи плу ра ли тет сво јин ских од но са, ...пре ба цу ју ћи за шти ту 
на пра ва при ват них по сед ни ка сво ји не, ко ји до би ја ју пу но моћ је да 
ар би трар но ре гу ли шу пра ва из рад них од но са. Овај про блем се нај-
е кла тант ни је по ја вио у зе мља ма у тран зи ци ји, а чи ни се да је у Ср-

6) Сло бо дан Ву че тић, Приватизованадржава,Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 1996, стр. 17.

7) Исто, стр. 18.

8) Исто, стр. 19.



ДраганЖ.Марковић,ДанилоШуковић Својинскиодносии...

133

би ји нај а кут ни ји, што се ис по ља ва у сле де ћем: а) у ап со лу ти за ци ји 
при ва ти за ци је у про це су сво јин ске тран сфор ма ци је, са отво ре ним 
др жав ним иг но ри са њем ак ци о нар ске сво ји не рад ни ка и по ри ца-
њем уло ге јав ног до бра / стра те шки ва жних др жав них пред у зе ћа 
и уста но ва, и б) у дра стич ном огра ни ча ва њу ве ко ви ма сти ца них 
пра ва рад ни ка, ко ји се и да ље тре ти ра ју као на јам ни рад ни ци, ко ји 
ла ко мо гу би ти за ме ње ни за хва љу ју ћи ве ли ком бро ју не за по сле-
них“.9)

Кре а то ри сво јин ске тран сфор ма ци је ни су има ли за циљ про-
спе ри тет це ле дру штве не за јед ни це, већ лич но бо га ће ње. „По ен та 
је у на чи ну на ко ји је про ту ма чен кон цепт сво јин ске тран сфор ма-
ци је, где је а) плу рал ни об лик сво јин ске тран сфор ма ци је ре ду ко ван 
на пре тва ра ње свих дру гих об ли ка у при ват но вла сни штво; б) сход-
но то ме уни шта ва ње др жав не сво ји не над стра те шким ин ду стриј-
ским при вред ним објек ти ма и по љо при вред ним га здин стви ма и 
ства ра ње при ват них мо но по ла; ц) зло у по тре ба про це са при ва ти за-
ци је у ци љу оства ре ња при ват них /пар тиј ских ин те ре са ( ши ре ње 
ко руп ци је на вр ху пи ра ми де вла сти, ле га ли за ци ја пра ња нов ца и 
иле гал но сте че ног бо гат ства, јеф ти на рас про да ја др жав не имо ви-
не у по ли тич ке свр хе...)“.10) До шло је до „ши ро ке кри ми на ли за ци је 
при вред ног жи во та, за шта кључ ну од го вор ност сно се мно ги при-
пад ни ци по ли тич ке ели те и др жав не из вр шно-управ не струк ту ре 
ко ји су у спре зи са ра зним „ве штим љу ди ма“, но вим „би зни сме-
ни ма“, лич ним и стра нач ким при ја те љи ма... На тај на чин је на ста-
ла из у зет но бо га та „но ва ели та“ и со ци јал на бе да огром не ве ћи не 
ста нов ни штва“.11)

До ствар не де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са у Ср би ји још 
увек ни је до шло јер је пред ност у при ва ти за ци ји да ва на „ли ци ма 
ко ја су би ли чла но ви вла да ју ћих по ли тич ких стра на ка, или су иза 
њих ста ја ли вла ди ни функ ци о не ри, те се мо же го во ри ти о „пар тиј-
ској сво ји ни“, или „ста ле шкој сво ји ни““.12) Је дан об лик ауто крат-
ског упра вља ња дру штве ном ре про дук ци јом, при кри вен фор мал-
ним са мо у пра вља њем, за ме њен је дру гим об ли ком ауто крат ског 
упра вља ња при кри ве ним ви ше пар тиј ским пар ла мен та ри змом. 
„Иза па ра ва на си му ло ва ног пар ла мен та ри зма, фак тич ки до ми ни-

9) Проф. др. За гор ка Го лу бо вић, Какокалимодемократију–штанисмонаучили,Ал ба-
трос Плус, Бе о град, 2011, стр. 193-194.

10) Исто, стр. 197.

11) Сло бо дан Ву че тић, Приватизованадржава,исто, стр. 82-83.

12) Проф. др. За гор ка Го лу бо вић, Какокалимодемократију–штанисмонаучили,исто, 
стр. 210-211.
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ра врх јед но пар тиј ске вла сти, од но сно ње гов не фор мал ни цен тар 
мо ћи, чи ју во љу скуп шти на пре тва ра у „во љу на ро да“, у за ко не“.13)

Иако се све пар ти је у Ср би ји, укљу чу ју ћи и оне нај а у то крат-
ски је, из ја шња ва ју за де мо кра ти ју, у сре ди ште њи хо вих про грам-
ских опре де ље ња ста вље ни су при ват на и др жав на сво ји на, док су 
об ли ци за јед нич ког вла сни штва по ти сну ти на мар ги не или са свим 
за не ма ре ни. Ни јед на стран ка не да је ве ћи зна чај ак ци о нар ству и 
за дру гар ству за по сле них, ко ји се у про грам ским до ку мен ти ма ве-
ћи не стра на ка и не спо ми њу.14) Све ука зу је „да је у Ср би ји по сле 
2000. при ме ње на по ли ти ка при ва ти за ци је по угле ду на Ре ган / Та-
че ров ски мо дел,... што се по твр ди ло и у дру гим зе мља ма у тран зи-
ци ји, у ко ји ма је уме сто до бро при пре мље них нео п ход них усло ва 
и спо соб них ка дро ва за по сте пе ни про цес при ва ти за ци је, ауто мат-
ски при хва ћен про је кат убр за не и пот пу не (не се лек тив не) при ва-
ти за ци је...“.15)

Со ци јал не по сле ди це „се од но се, пре све га на пи та ње ко су 
до бит ни ци, а ко глав ни гу бит ни ци по ме ну те по ли тич ке при ва ти-
за ци је. Не сум њи во су глав ни до бит ни ци „тај ку ни“, али и њи хо ви 
по ма га чи из струк ту ра вла сти као и дру ге по ли тич ке ели те... ко ји 
су у про це су при ва ти за ци је ви де ли шан су за уве ћа ње сво га бо гат-
ства и за до во ља ва ње вла сти тих, на ра чун др жав них (јав них) ин те-
ре са. Ре зул тат је: бо га ти не кон тро ли са но све ви ше уве ћа ва ју сво је 
бо гат ство, а ни во ег зи стен ци је си ро ма шних сло је ва све ви ше па да; 
дру гим ре чи ма, јаз из ме ђу „до бит ни ка“ и „гу бит ни ка“ све је ве ћи; 
а гу бит ни ци су, у пр вом ре ду рад ни ци и ма ли ак ци о на ри и све ве ћа 
ар ми ја не за по сле них“.16)

Про та го ни сти сва ко днев не по ли тич ке кам па ње за при ва ти за-
ци ју и ап со лу ти за ци ју мо но пли стич ких об ли ка при ват ног и др жав-
ног вла сни штва су оне сна ге ко је то вла сни штво већ по се ду ју или 
на сто је да га се што пре до мог ну. Из те жње за мо но по ли за ци јом 
вла сни штва про ис ти че те жња за мо но по ли за ци јом вла сти, и обрат-
но. А ве ли ко при ват но бо гат ство на су прот ма сов ног си ро ма штва је 
не из о став ни услов и осва ја ња и за др жа ва ња осво је не вла сти над 
обез вла шће ним ма са ма. 

13) Сло бо дан Ву че тић, Приватизованадржава,исто, стр. 59.

14) Ви ди: Ди ја на Ву ко ма но вић, „Кон цеп ти при ва ти за ци је у про гра ми ма по ли тич ких пар ти-
ја у пр вој де це ни ји тран зи ци је у Ср би ји“, Српскаполитичкамисао,бр. 3/2009.

15) Проф. др. За гор ка Го лу бо вић, Какокалимодемократију–штанисмонаучили,исто, 
стр. 210-211.

16) Исто, стр. 211-212.
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Мо но по ли стич ки об лик при ват ног вла сни штва до био је 
сво ју иде о ло шку ра ци о на ли за ци ју у плат фор ми ма лих и сред њих 
пред у зе ћа као на вод но нај пер спек тив ни јих но си ла ца еко ном ског 
раз во ја. Мо но по ли стич ки ори јен ти са ним др жав но-пар тиј ским 
струк ту ра ма не од го ва ра не по сред но по ве зи ва ње при вред них су-
бје ка та у ве ли ке кор по ра ци је и ши ре при вред не асо ци ја ци је ко је не 
мо гу др жа ти под сво јом до ми на ци јом, због че га су сит но соп стве-
нич ко вла сни штво и при вред на аутар хи ја у сре ди шту њи хо ве еко-
ном ске по ли ти ке. Уме сто тран сфор ма ци је на ба зи де мо кра ти за ци је 
сво јин ских од но са, по вра так на кла сич не мо но по ли стич ке об ли ке 
вла сни штва во ди рас па да њу ве ли ких си сте ма и под сти ца њу се па-
ра ти стич ких тен ден ци ја у свим сфе ра ма дру штве ног жи во та.

Ства ра се сво јин ска струк ту ра „на кри ми но ге ној осно ви, 
с јед не стра не пу тем пљaчке, а с дру ге стра не, пу тем ...при ва ти-
за ци је, ко јом се це ла пред у зе ћа ку пу ју буд за што... Опљач ка на су 
буд за што от ку пље на дру штве на пред у зе ћа“.17) Су зби јан је и сва ки 
об лик еко ном ске ин те гра ци је ко ји ни је у ин те ре су и под над зо ром 
вла да ју ће др жав не и стра нач ке ели те.18) Због круп них де фор ма ци ја 
у по ли тич кој, еко ном ској и со ци јал ној струк ту ри дру штва, Ср би ји 
пре ти опа сност „од ду го трај ног та во ре ња у ста ту су си ро ма шног и 
кри ми ни ло за во ног дру штва, све ве ћег со ци јал ног ра сло ја ва ња на 
вр ло уску бо га та шку кла су и огром ну ве ћи ну гра ђа на на ру бу го ле 
ег зи стен ци је, све ја чих по ли тич ких и со ци јал них тен зи ја“.19)

Рас про да ја дру штве них ре сур са „до во ди: а) до све ве ће за ви-
сно сти зе мље од спољ них фак то ра и до ства ра ња по год них усло-
ва за ње ну ко ло ни за ци ју; б) усло вља ва све ве ћу ди фе рен ци ја ци-
ју из ме ђу при ват них вла сни ка дру штве них ре сур са и рад не сна ге, 
вра ћа ју ћи по но во на днев ни ред про блем од но са и ка пи та ла, и ц) 
омо гу ћу је да „вла снич ка кла са“ по ста не све ути цај ни ји по ли тич ки 
чи ни лац, ко ји вра ћа ср би јан ско дру штво у пре-мо дер ни ка пи та ли-
зам XIX ве ка (а мо же се ре ћи у фе у да ли зам, упр кос дав но из вр-
ше ним аграр ним ре фор ма ма), за хва љу ју ћи све ве ћем по ве зи ва њу 
еко ном ске и по ли тич ке мо ћи. Ка да се го во ри о де фи ци ту стра те-
ги је дру штве ног раз во ја, тре ба по ста ви ти пи та ње: да ли по ли ти ка 
по сток то бар ских вла да у до ме ну при ва ти за ци је во ди ка де мо кра-
ти за ци ји дру штве ног си сте ма, или мно гим сво јим ефек ти ма во ди 

17) Сло бо дан Ву че тић, Демократијабездоказа,БИГЗ, Бе о град, 1994, стр. 266-267.

18) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Демократијаипартократија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2009.

19) Сло бо дан Ву че тић, Приватизованадржава,исто, стр. 23-24.
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ка ре ста у ра ци ји пар то кра ти је, или ка ими та ци ји гру бог ка пи та ли-
зма“.20)

Те жња ма „но ве ели те“ за ре при ва ти за ци јом, од но сно за 
очу ва њем соп стве не вла сти, из у зет но по го ду је те шка еко ном ска 
си ту а ци ја, ко ја ви ше од го ва ра ауто крат ским не го де мо крат ским те-
жња ма, и од су ство ор га ни зо ва ног де мо крат ског по кре та са ал тер-
на ти вом – де мо крат ским те жња ма. Да су се по ја ви ле ор га ни зо ва не 
де мо крат ске сна ге, сво јин ска тран сфор ма ци ја би има ла за циљ бо-
га ће ње це лог на ро да, а не са мо по је ди на ца и си гур но би кре ну ла у 
оном сме ру ко јим је со ци ја ли за ци ја при ват ног вла сни штва у раз ви-
је ним др жа ва ма већ одав но кре ну ла. Са вре ме на де мо кра ти за ци ја 
сво јин ских од но са кроз раз ви ја ње рад нич ког ак ци о нар ства, де о-
ни чар ства и за дру гар ства има за циљ да пу тем по бољ ша ња сво јин-
ског ста ту са про из во ђа ча по ве ћа њи хо ву мо ти ва ци ју ко ја је основ-
ни чи ни лац еко ном ске ефи ка сно сти у свим исто риј ским усло ви ма. 

Раз ви ја ње из вор ног за дру гар ства мо же би ти је дан од глав них 
по кре та ча пре по ро да Ср би је. За дру жна сво ји на ко ја је исто вре ме-
но и ин ди ви ду ал но и за јед нич ко вла сни штво за дру га ра пред ста-
вља нај ви ши сте пен де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са. За дру гар 
је „...са оста лим за дру га ри ма су вла сник зе мље, згра да, ма ши на, 
ла ђа и све га што јед на за дру га има, али члан за дру ге увек оста је 
при ват ни соп стве ник, истин ски по је ди нац у ве ли кој уде о ни чар ској 
имо ви ни...“ и „...мо же у сва ко до ба тра жи ти по вра ћај сво је имо ви-
не“.21)

Пра ва за дру га је сло бод на и са мо стал на за јед ни ца удру же-
них при вред ни ка, ко ји на за јед нич ким по сло ви ма де ле и за јед нич-
ки ри зик. Сто га њи хов ин ди ви ду ал ни удео у за дру жној имо ви ни 
ни је не за ви сна и не про мен љи ва, не го за ви сна и про мен љи ва ве ли-
чи на, ко ја се по ве ћа ва кад се, за ви сно од успе шно сти ра да и по сло-
ва ња за дру ге, ње на имо ви на по ве ћа ва, или сма њу је кад се сма њу је 
укуп на имо ви на. 

Без об зи ра ка ко су их сте кли, за дру га ри сво јим уде ли ма тре-
ба да рас по ла жу ин ди ви ду ал но, а укуп ном имо ви ном за дру ге за јед-
нич ки јер је за јед нич ки ко ри сте. А по што се за јед нич ки ко ри сти, 
имо ви на за дру ге је фи зич ки не де љи ва иако је у сво јин ском сми слу 
иде ал но де љи ва. Ње на не де љи вост ни је ни нај ма ње угро же на ти ме 
ако за дру жни уде ли ме ња ју сво је вла сни ке уко ли ко се пре нос вла-
сни штва вр ши уну тар са ме за дру ге, тј. са за дру га ра на за дру га ре.

20) Проф. др. За гор ка Го лу бо вић, Какокалимодемократију–штанисмонаучили,исто, 
стр. 213.

21) Др Џемс Пи тер Вор бас, Задружнадемократија,За дру жна штам па ри ја, 1935, стр. 141.
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Је дин ство ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног сво јин ског су бјек-
ти ви те та је основ на ко хе зи о на сна га за дру ге, ко ја за дру га ре без 
ика кве спо ља шње при си ле др жи на оку пу. При та квом за јед ни-
штву сва ки за дру гар је лич но за ин те ре со ван да уве ћа ва њем свог 
уде ла уве ћа ва за јед нич ку имо ви ну, и да уве ћа ва њем укуп не имо ви-
не за дру ге уве ћа ва и ин ди ви ду ал ни удео у њој. 

На то ме се за сни ва дво стру ки ин те рес за дру га ра: да што ви-
ше ула же у за дру гу, и да за јед нич ким ра дом и по сло ва њем што 
ви ше уве ћа ва свој удео у за дру жној имо ви ни. А уве ћа ва ње се вр ши 
по два осно ва: по осно ву са мог уде ла, и по осно ву ин ди ви ду ал ног 
до при но са за јед нич ком ра ду и по сло ва њу, из че га про ис ти че спре-
га ин те ре са да се уве ћа њем за дру жне имо ви не уна пре ђу ју рад и 
по сло ва ње за дру ге, а уна пре ђи ва њем за јед нич ког ра да и по сло ва-
ња уве ћа ва за дру жна имо ви на. 

Не из о став ни услов да за дру га по ста не кон ку рен тан об лик 
еко ном ске кон цен тра ци је сло бод них сред ста ва, као бит ног чи ни о-
ца еко ном ског раз во ја, је да уло же на сред ства и жи ви рад пред ста-
вља ју основ при сва ја ња но во ство ре не вред но сти. Глав на пред ност 
за дру гар ства у од но су на кла сич но пред у зет ни штво је сте у то ме 
што за дру гар у при сва ја њу но во ство ре не вред но сти уче ству је по 
оба осно ва чи ме је, за раз ли ку од ак ци о на ра и де о ни ча ра, дво стру-
ко мо ти ви сан: и као не по сред ни про из во ђач и као вла сник уло же-
них сред ста ва. 

Са мим удру жи ва њем рад и сред ства, иако не пре ста ју би ти 
ин ди ви ду ал но, по ста ју ко лек тив но вла сни штво за дру га ра о ко ме 
они за јед нич ки бри ну и ко јим за јед нич ки рас по ла жу. По што је 
суд би на сва ког уло га ве за на за суд би ну и по сло ва ње це ле за дру ге, 
сва ки за дру гар је мак си мал но мо ти ви сан да се ан га жу је у ра ду и 
по сло ва њу за дру ге и да за јед но са оста лим за дру га ри ма бри не о 
раз во ју за дру ге као соп стве ном га здин ству. На тај на чин би оп шти 
ни во еко ном ске мо ти ва ци је мо гао знат но над ма ши ти еко ном ску 
мо ти ва ци ју ак ци о нар ства. 

За дру жна на че ла у су шти ни ис кљу чу ју при сва ја ње ту ђег 
по што ни ко не мо же би ло ка кву ко рист да из вла чи на туђ ра чун. 
То под ра зу ме ва да се рас по де ла сва ке за јед нич ке ко ри сти, па и но-
во ство ре не вред но сти вр ши пре ма до при но су ње ном ства ра њу. 
До при нос жи вим ра дом ме ри се дру штве но по треб ним, од но сно 
про сеч ним рад ним вре ме ном, ко је се спон та но утвр ђу је тр жи шном 
раз ме ном, а ор га ни зо ва но тех но ло шко-еко ном ским нор ма ти ви ма и 
стан дар ди ма.

По мо ћу дру штве но по треб ног рад ног вре ме на из ра же ног 
нор ма ти ви ма и стан дар ди ма, до при нос жи вим и опред ме ће ним 
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ра дом мо же се све сти на за јед нич ки име ни тељ, ко јим се од ре ђу-
је уку пан ин ди ви ду ал ни до при нос уче сни ка у за јед нич ком ра ду и 
по сло ва њу за дру ге. Ти ме се за дру жна рас по де ла пот пу но објек ти-
ви зи ра ис кљу чи ва њем свих су бјек тив них чи ни ла ца, па и рад них 
спо соб но сти уко ли ко оне ни су из ра же не кроз рад ни учи нак.

Рас по де ла пре ма укуп ном до при но су, и жи вим и опред ме ће-
ним ра дом, нео п ход на је на ро чи то из сле де ћих раз ло га. Пр во, рас-
по де лом са мо по јед ном осно ву на ру ши ло би се за дру жно на че ло 
јед на ко сти јер би из уче шћа у за дру жној ко ри сти би ли ис кљу че ни 
они чи ји се до при нос не вред ну је а на њи хов ра чун би не за слу же-
но до би ја ли они чи ји је до при нос пре вред но ван. Дру го, вред но ва-
њем укуп ног до при но са уве ћа ва се рад на и по слов на мо ти ва ци ја, 
као основ ни чи ни лац про дук тив но сти и укуп не еко но ми је ра да. И 
тре ће, под сти че се лич ни ин те рес и за ве ћа ула га ња и за што ве ће 
по слов не ре зул та те за дру ге.

Да би се обез бе ди ла рад на и по слов на мо ти ва ци ја за дру га ра 
и за по сле них, рас по де ла и при сва ја ње еко ном ских ре зул та та тре ба 
да се вр ше пре ма ствар ном до при но су њи хо вом оства ри ва њу, без 
об зи ра у ка квом об ли ку се да је. Основ ни узрок ни ске про дук тив-
но сти и по слов не не е фи ка сно сти за дру га у зе мља ма тзв. ре ал со ци-
ја ли зма би ла је сла ба рад на и по слов на мо ти ва ци ја за дру га ра због 
од ре ђи ва ња за ра да и дру гих до би та ка пре ма вре ме ну про ве де ном 
на по слу, не за ви сно од рад них и по слов них ре зул та та.

Сво јин ски од но си ко ји по чи ва ју на за дру жним на че ли ма су 
по сво јој при ро ди де мо крат ски јер за јед нич ко рас по ла га ње под ра-
зу ме ва и за јед нич ко упра вља ње за дру жним имо ви ном. За дру га ри 
су ствар ни упра вља чи са мо уко ли ко су ствар ни вла сни ци, што је 
ла пи дар но из ра же но и кроз сло ган да „...за дру га упра вља ко лек-
тив но при ват ном имо ви ном сво јих за дру га ра...“,22) ко ја је исто вре-
ме но и њи хо ва ко лек тив на имо ви на. 

Док се упра вља ње при ват ним пред у зе ћем за сни ва са мо на 
при ват ном вла сни штву, ода кле про ис ти че ње му свој стве на ауто-
кра тич ност, осно ву за дру жног упра вља ња чи ни ор ган ско је дин-
ство вла сни штва и ра да као основ ног из во ра вла сни штва. По што 
у за дру гу ула жу и рад и сред ства или бар јед но од то га, сви за дру-
га ри су и вла сни ци и упра вља чи, а уко ли ко је и жи ви рад основ 
при сва ја ња, рад ни ци за дру га ри су исто вре ме но и су вла сни ци за-
дру жне имо ви не.

Ствар но рас по ла га ње под ра зу ме ва и ствар но упра вља ње за-
дру га ра за дру жном имо ви ном, због че га је за дру жна де мо кра ти ја 

22) Исто, стр. 142.
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у су шти ни не по сред на власт за дру га ра, ко ја ис кљу чу је би ло ка кво 
и би ло чи је по сре до ва ње. Са мо као ствар ни сво јин ски су бјект за-
дру жног вла сни штва за дру гар мо же би ти и ствар ни упра вљач за-
дру жном имо ви ном, ко ји не ће до зво ли ти да се она од ње га оту ђу је. 
За дру га, пре ма то ме, ни је не ка од за дру га ра оту ђе на ин сти ту ци ја, 
већ је об лик њи хо вог соп стве ног са мо ор га ни зо ва ња. За то је за дру-
жна де мо кра ти ја аутен тич ни об лик упра вља ња за дру гом ко ме је 
туђ сва ки ауто кра ти зам. За сно ва на на ствар ном сво јин ском су бјек-
ти ви те ту, за дру жна де мо кра ти ја мо же по ста ти нај сна жни ји ге не-
ра тор не са мо еко ном ског раз во ја, већ и про це са де мо кра ти за ци је 
дру штва у це ли ни.

Ако за дру гар ство по еко ном ским по тен ци ја ма тре ба да се 
при бли жа ва ак ци о нар ству, и ак ци о нар ство по сво јој со ци јал ној и 
дру штве но-еко ном ској осно ви тре ба да се де мо кра ти за ци јом сво-
јин ских од но са при бли жа ва за дру гар ству, као што је још Чарлс 
Фу рие пред ска зао да „...не ма пот пу ног јем ства за круп но вла сни-
штво све до тле док на род не по ста не си тан вла сник с ку по ни ма 
рад нич ких ди о ни ца“.23) Да нас су у мно гим, по себ но раз ви је ним 
зе мља ма, не са мо про фе си о нал ни упра вља чи већ и рад ни ци, као 
по сед ни ци де о ни ца и ак ци ја, су вла сни ци ве ли ког, и све ве ћег де ла 
круп ног ка пи та ла. 

Ак ци о нар ство рад ни ка као не по сред них про из во ђа ча, зна-
чи по нов но сје ди ња ва ње свих основ них ком по нен ти сво јин ског 
рас по ла га ња: упо тре бе, упра вља ња и пло до у жи ва ња, од но сно ин-
те грал ног ко ри шће ња сво ји не. То сје ди ња ва ње је у су шти ни де-
при ва ти за ци ја, а не ре при ва ти за ци ја сво ји не за ко ју се за ла жу ауто-
крат ске вла да ју ће струк ту ре. Ре при ва ти за ци ја др жав не сво ји не у 
су шти ни не пред ста вља ствар ну де мо кра ти за ци ју сво јин ских од-
но са, јер и др жав на као и при ват на сво ји на пред ста вља при сво-
јен ту ђи рад. Ем пи риј ска ис тра жи ва ња ука зу ју да је рад „и да ље 
те го ба и му ка ... и у нај ве ћем де лу по пу ла ци је са мо сред ство да се 
пре жи ви. То је да ле ко... не ко ли ко све тло сних го ди на, од но вог, мо-
дер ног пој ма „рад ни ка“, као рав но прав ног и кре а тив ног уче сни ка 
у про це су дру штве ног раз во ја и дру штве ног уче шћа у рас по де ли 
сте че ног бо гат ства, што се од но си, не са мо на по и ма ње рад ни ка-
ак ци о на ра, већ и рад ни ка као глав ног ак те ра „про из во ђе ња“ свих 
об ли ка дру штве ног жи во та и јед на ко прав ног но си о ца про кла мо ва-
них људ ских и гра ђан ских пра ва“.24)

23) C. Fo u ri er, Цивилизацијаиновисоцијетарнисвијет,Школ ска књи га, За греб, 1980, стр. 
161.

24) Проф. др. За гор ка Го лу бо вић, Какокалимодемократију–шшанисмонаучили,исто, 
стр. 196.



СПМброј4/2013,годинаXX,свеска42. стр.129-143.

140

Рад нич ко ак ци о нар ство је сво ји на ко ја се сти че соп стве ним 
ра дом и за јед нич ка сво ји на удру же них рад ни ка. Ак ци о нар ством 
рад ни ка ин ди ви ду ал но вла сни штво се не уки да не го се, на про тив, 
по твр ђу је, јер као што пи ше Чарлс Фу рие „...си ро мах у Хар мо ни ји, 
ако по сје ду је са мо де лић ди о ни це, јед ну два де се ти ну, вла сник је, 
као су ди о ник, чи та вог кан то на...“, јер „...он мо же ре ћи: на ше зе-
мље, на ша па ла ча, на ши двор ци, на ше шу ме, на ше твор ни це, на ше 
ра ди о ни це; све је ње го во вла сни штво“.25)

Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са и по ли тич ких ин сти ту-
ци ја не из о став ни је услов ин те гра ци је Ср би је у свет ску за јед ни цу. 
У су ко бу с ауто крат ским тен ден ци ја ма, и у на ци о нал ним и у ме ђу-
на род ним раз ме ра ма, за пра во се и од ви ја ин те гра ци ја на ци о нал них 
за јед ни ца у свет ску за јед ни цу. У бор би за ту ин те гра ци ју, про гре-
сив не сна ге Ср би је би се мо ра ле по ве зи ва ти са про гре сив ним сна-
га ма у све ту, јер се от по ри на ко је она на и ла зи, са мо удру же ним 
сна га ма мо гу сла ма ти. 

Те ме љи та де мо кра ти за ци ја ме ђу на род не за јед ни це мо ра ла 
би кре ну ти од те ме ља – де мо кра ти за ци је тран сна ци о нал них кор по-
ра ци ја, ко ја је за ста ла на пред у зет нич ком ак ци о нар ству и рад нич-
кој пар ти ци па ци ји. За ме ном ка пи та ли стич ких ак ци ја за дру жним 
уде ли ма и пар ти ци па ци је за дру жном де мо кра ти јом, рас по ла га ње 
и упра вља ње кор по ра ци јом би се са по вла шће них ак ци о на ра и 
про фе си о нал них ме на џе ра про ши ри ло на све за по сле не, ко ји би 
у рас по де ли и рас по ла га њу но во ство ре ном вред но шћу су де ло ва ли 
пре ма укуп ном до при но су ње ном ства ра њу.

За дру жно упра вља ње би се са кор по ра ци ја про ши ри ло и на 
ме ђу кор по ра циј ске, те укуп не дру штве не од но се, ка ко уну тар на-
ци о нал них за јед ни ца та ко и уну тар це ле ме ђу на род не за јед ни це. 
„Као по сле ди ца стал ног ра шће ња за дру жних ор га ни за ци о них ме-
то да и њи хо вог про ди ра ња у по сто је ћи дру штве ни си стем, др жа ву 
би за ме ни ла за дру жна де мо кра ти ја“, ко ја се „не би ба ви ла упра-
вља њем на ро дом, већ упра вља њем ства ри ма“.26)

Са пред ња че њем у тех но ло ги за ци ји про из вод ње не из о став-
но иде и пред ња че ње у де мо кра ти за ци ји про из вод них од но са, ко-
је се огле да у ши ре њу упра вља ња са про фе си о нал них упра вља ча 
на све за по сле не. До ми нант ној кон ку рент но сти ја пан ских кор по-
ра ци ја до при не ло је с уво ђе њем но вих тех но ло ги ја и уво ђе ње са-
мо у пра вља ња, без ко јег се но ве ви со ке тех но ло ги је не би мо гле 

25) C. Fo u ri er, Цивилизацијаиновисоцијетарнисвијет,исто, стр. 166.

26) Др Џемс П. Вор бас, Задружнадемократија,исто, стр. 176. и 182.
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ефи ка сно при ме њи ва ти.27) „Иде је са мо у пра вља ња, пар ти ци па ци је, 
рад нич ке кон тро ле и рад нич ких пра ва су осно ва де мо кра ти је и то 
би тре ба ло да бу де уне то у про је кат де мо крат ске тран зи ци је у Ср-
би ји“ чи ме би се тра си рао пут за ула зак у Европ ску уни ју „где је 
са-упра вља ње или гра ђан ска пар ти ци па ци ја за у зе ла ва жно ме сто у 
кон цеп ту кон сти ту и са ња и раз во ја де мо крат ског по рет ка“.28)

Са вре ме на тех но ло ги за ци ја исто вре ме но и уна пре ђу је ка пи-
та ли стич ку ре про дук ци ју и пот ко па ва ње не те ме ље. То иза зи ва и 
про тив реч но ре а го ва ње ка пи та ли стич ке кла се ко ја је при ну ђе на и 
да под сти че и да су зби ја де мо кра ти за ци ју сво јин ских од но са ко ја 
јој пот ко па ва вла да ју ће по зи ци је. „Из ћор со ка ка се не ће иза ћи ни ти 
ће се отво ри ти пер спек ти ва „но вог дру штва“ све док ма ну ел ни и 
ин те лек ту ал ни рад ни ци не бу ду има ли ни ка квог уде ла: ни у од лу-
чи ва њу, ни у рас по де ли ви шка вред но сти“.29)

Еко ном ско и дру штве но про па да ње Ср би је мо же за у ста ви-
ти је ди но истин ска де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са. Кад нај-
ши ри сло је ви ста нов ни штва упра вља ју це ло куп ном дру штве ном 
ре про дук ци јом, он да они фак тич ки има ју и по ли тич ку власт.30) С 
пре но ше њем не по сред ног упра вља ња пред у зе ћем на све за по сле-
не, и не по сред но упра вља ње др жа вом мо ра се пре но си ти на све 
др жа вља не јер јед но без дру гог ни је мо гу ће. За то де мо кра ти за ци ја 
сво јин ских од но са и је сте не из о став ни услов де мо кра ти за ци је дру-
штва и по ли тич ких ин сти ту ци ја и нај по у зда ни ји пут ка истин ски 
де мо крат ској за јед ни ци.
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PROPERTYRELATIONSANDDEMOCRATIC
CAPACITIESOFPOLITICALINSTITUTIONS

Resume
True de moc ra ti sa tion of the pro perty re la ti ons in Ser bia hasn’t 

yet oc cur red be ca u se one form of the autoc ra tic ma na ge ment of the 
so cial re pro duc tion, con ce a led by the for mal self-ma na ge ment, was re-
pla ced by the anot her form of the autoc ra tic ma na ge ment, con ce a led by 
the mul ti-party par li a men ta rism. 

Alt ho ugh all par ti es in Ser bia plead for de moc racy, both pri va te 
and sta te pro perty are be ing put in the mid dle of the ir pro gram me ori en-
ta ti ons. No ne of the par ti es gi ves gre at sig ni fi can ce to the sha re hol ding 
and co o pe ra ti ve ma na ge ment of the em ployees. In the pro gram me do-
cu ments most of the par ti es they are hardly men ti o ned. 

The pro ta go nists of the everyday po li ti cal cam pa ign for pri va ti-
sa tion and ab so lu ti za tion of the mo no po li stic forms of pri va te and sta te 
pro perty are tho se for ces that al ready own such ow ner ship or tend to get 
the ir hands on it as soon as pos si ble. The aim of the mo no poly of ow-
ner ship co mes from the aim of the mo no poly of po wer and viceversa. 
Gre at pri va te we alth in con trary to the mass po verty is in di spen sa ble 
con di tion of both ga i ning and ke e ping of the con qu e red po wer over the 
di sem po we red mas ses.

The aims of the “new eli te” for re-pri va ti sa tion, i.e., for the ke-
e ping of the ir po wer is in cor re la tion with the dif fi cult eco no mic si tu a-
tion, which is clo ser to the autoc ra tic than to the de moc ra tic aims, and 



ДраганЖ.Марковић,ДанилоШуковић Својинскиодносии...

143

the ab sen ce of the or ga ni sed de moc ra tic mo ve ment with the al ter na ti ve 
– de moc ra tic aims. If the re ha ve been or ga ni sed de moc ra tic for ces, the 
pro perty tran sfor ma tion wo uld ha ve had as its goal the en ric hment of 
the en ti re na tion, and not only in di vi du als, and it wo uld su rely had go ne 
in to the di rec tion of the so ci a li sa tion of the pri va te ow ner ship, which 
to ok pla ce in the de ve lo ped co un tri es a long ti me ago.

The de moc ra ti sa tion of the pro perty re la ti ons and po li ti cal in sti-
tu ti ons is in di spen sa ble con di tion of the in te gra tion of Ser bia in to the 
world com mu nity. The in te gra tion of the na ti o nal com mu ni ti es in to the 
world com mu nity is ac tu ally ta king pla ce in con fron ta tion aga inst the 
autoc ra tic ten den ci es in both na ti o nal and in ter na ti o nal ex tent. In the 
strug gle for such in te gra tion, the pro gres si ve for ces of Ser bia need to 
be con nec ted with the pro gres si ve for ces in the world, be ca u se the re si-
stan ce it co mes ac ross can only be bro ken with the jo int for ces.
Key words: pro perty re la ti ons, po li ti cal in sti tu ti ons, de moc ra tic ca pa ci ti es

* Овај рад је примљен 13. новембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 05. децембра 2013. године.
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СТРУКТУРНА ДИНАМИКА  
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
1991-1993. ГОДИНЕ

 Са же так
Чла нак ана ли зи ра про ме не у стра нач кој и со ци јал ној струк-

ту ри пр вог ви ше стра нач ког са зи ва На род не скуп шти не. Он је 
ме то до ло шки оквир у ко јем ће се спро ве сти лон ги ту ди нал но ис-
тра жи ва ње струк тур не ди на ми ке срп ског пар ла мен та од по чет ка 
ре де мо кра ти за ци је до да нас. Ана ли за стра нач ког си сте ма и со ци-
јал не струк ту ре по сма тра се у кон тек сту про ме на по ли тич ке ели те 
у Ср би ји у ра спо ну од пре ко две де це ни је. Пр ви са зив На род не 
скуп шти не у пе ри о ду 1991-1993. го ди не на го ве стио је тек тон ске 
про ме не у пар тиј ском си сте му и струк ту ри по ли тич ких ели та. Уки-
да њем мо но пар ти зма ве о ма бр зо се фраг мен ти са ла ви ше стра нач ка 
сце на Ср би је. На пр вим ви ше стра нач ким из бо ри ма уче ство ва ло је 
44 по ли тич ке стран ке од 53 ко ли ко је би ло осно ва но. Кроз На род ну 
скуп шти ну у том пе ри о ду про шло је укуп но 17 стра на ка. Ве ћин-
ски из бор ни си стем обез бе дио је оста нак на вла сти ре фор ми са ним 
ста рим ко му ни стич ким ели та ма. Но ве по ли тич ке ели те, по ли тич ки 
и про грам ски уте ме ље не на ан ти ко му ни зму и ли бе рал ном мо де лу 
де мо кра ти је и еко но ми је би ле су из ра зи то под пред ста вље не у На-
род ној скуп шти ни. Со ци о де мо граф ске ка ра ка те ри сти ке по сла ни ка 
у пр вом са зи ву по ка зу ју ра ди ка лан рас кид са до та да шњом де ле гат-
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ском прак сом. Из скуп штин ских клу па не ста ли су ин ду стриј ски 
и ад ми ни стра тив ни рад ни ци, се ља ци и при пад ни ци ко му ни стич-
ке но мен кла ту ре ко ји су до ми ни ра ли у де ле гат ским скуп шти на ма, 
али и мла ди и же не ко ји су та ко ђе у ве ли ком бро ју би ли ре пре-
зен то ва ни у де ле гат ским пар ла мен ти ма. На ци о нал ни са став пр ве 
ле ги сла ту ре на го ве шта ва про цес ет нич ке хо мо ге ни за ци је : 80% по-
сла ни ка по на ци о нал ном опре де ље њу из ја шња ва ли су се као Ср би 
што не од го ва ра струк ту ри ста нов ни штва у ко јој су Ср би чи ни ли 
не што ви ше од 65% ста нов ни штва. Бој кот из бо ра од стра не Ал ба-
на ца на Ко со ву и Ме то хи ји основ ни је узрок сла би јој за сту пље но-
сти ове на ци о нал не ма њи не. Ма ђа ри и Му сли ма ни има ли су број 
по сла ни ка ко ји је био у скла ду са њи хо вим уде лом у укуп ном ста-
нов ни штву. Ме ђу по сла ни ци ма су до ми ни ра ли по је дин ци у сред-
њој жи вот ној до би од 41 до 50 го ди на. По сла ник је имао про сеч но 
око 45 го ди на. Мла ди су би ли из ра зи то под пред ста вље ни, чи ни ли 
су све га 2% у укуп ном бро ју по сла ни ка. Исто ва жи и за по сла ни ке 
у ста ри јој доб ној ску пи ни од 51 до 60 го ди на ко јих је би ло 4,4%. 
Обра зов ни ни во по сла ни ка био је знат но из над струк ту ре ста нов-
ни штва: чак 82% по сла ни ка има ли су фа кул тет ско обра зо ва ње, а 
њих 16% и нај ви ше ака дем ске ти ту ле. Број же на је био по ра жа ва-
ју ћи. Са 23% ко ли ко их је би ло у де ле гат ским скуп шти на ма, њи-
хов број је пао на све га 2%. Че ти ри же не се ди ле су у по сла нич ком 
клу бу со ци ја ли ста. То је на го ве сти ло по тре бу ин сти ту ци о нал них 
ин тер вен ци ја у из бор ни си стем ка ко би се обез бе ди ла њи хо ва бо ља 
за сту пље ност.
Кључ не ре чи: Стра нач ки си стем, со ци јал на струк ту ра, по ли тич ка ели та, 

на ци о нал ност, пол, доб и сте пен обра зо ва ња по сла ни ка

Уну тра шња ор га ни за ци ја, пар тиј ски са став и со ци о де мо-
граф ске ка рак те ри сти ке, три су аспек та на ко ја су усме ре на ис тра-
жи ва ња струк тур не ди на ми ке пред став нич ких те ла. Сту ди је ко је 
ис тра жу ју ор га ни за ци о ну струк ту ру пар ла мен та су нај број не и 
пре те жно за сно ва не на прав ном и по ли ти ко ло шком при сту пу. Пар-
ла мен тар ни стра нач ки си стем углав ном је пред мет ис тра жи ва ња 
по ли тич ке со ци о ло ги је и по ли ти ко ло ги је и на уч на ли те ра ту ра ко ја 
се ба ви овим аспек том, по оби му не знат но за о ста је за прет ход ном. 
На уч но ин те ре со ва ње за со ци јал ну струк ту ру пар ла мен та је знат но 
сла би је па је и број ра до ва ко ји се ба ве овим аспек том пар ла мен та 
нај ма њи, и тек у по след ње вре ме до би ја на ва жно сти.

Дру штве не на у ке у Ср би ји не ме ња ју ову оп шту сли ку ис тра-
жи ва ња струк тур не ди на ми ке пар ла мен та. Број сту ди ја по све ћен 
ор га ни за ци ји на шег цен трал ног пред став нич ког те ла је скро ман 
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и углав ном из угла пар ла мен тар ног пра ва. Иста оце на ва жи и за 
ис тра жи ва ња стра нач ког са ста ва На род не скуп шти не, си ту и ра на 
пр вен стве но у по ли ти ко ло шко по ље. Со ци јал на струк ту ра на шег 
пар ла мен та оста ла је го то во не ис тра же на. Ин те ре со ва ње ис тра-
жи ва ча за со ци о де мо граф ске ка рак те ри сти ке на род них по сла ни ка 
углав ном је спо ра дич но, пар ци јал но и у кон тек сту ди на ми ке пар-
ла мен тар ног стра нач ког си сте ма. Про стор овог тек ста не ће мо тро-
ши ти на узро ке та квог ста ња. Ис ко ри сти ће мо га за об ја шња ва ње 
раз ло га за што су та кве сту ди је зна чај не и по треб не.

Овај рад је при лог и по др шка пле до а јеу за лон ги ту ди нал ни 
ис тра жи вач ки про је кат о пар ла мен тар ним ели та ма од ре кон сти-
ту и са ња де мо кра ти је у Ср би ји. У том кон тек сту ана ли зи ра ће мо 
пр вен стве но ди на ми ку со ци јал не струк ту ре али и струк ту ре стра-
нач ког си сте ма у свих де вет ле ги сла ту ра На род не скуп шти не. Ана-
ли зу за по чи ње мо пр вим са зи вом На род не скуп шти не, по мно го 
че му спе ци фич ном. На са мом по чет ку из не ће мо не ко ли ко ме то до-
ло шких на по ме на ва жних за пра вил но ту ма че ње по да та ка. Пр во, 
сви по да ци о со ци о де мо граф ским ка рак те ри сти ка ма ле ги сла ту ре 
ко ја се ана ли зи ра до би је ни су од зва нич них струч них слу жби На-
род не скуп шти не. Дру го, у сва ком са зи ву кроз скуп штин ске клу пе 
про шло је ви ше по сла ни ка од зва нич но уста вом утвр ђе ног бро ја 
на род них по сла ни ка (250) за то што је мно гим по сла ни ци ма ман дат 
скра ћен из раз ли чи тих раз ло га и тај број ва ри ра од са зи ва до са зи-
ва, па ће мо за то пра ти ти со ци јал ни са став по сла ни ка на по чет ку 
ман да та, онај ко ји је сео у скуп штин ске клу пе на кон сти ту тив ној 
сед ни ци. Тре ће, ана ли за со ци јал не струк ту ре кон цен три са ће се са-
мо на на ци о на лу опре де ље ност, доб, ни во обра зо ва ња и пол, јер 
за то по сто је ре ле вант ни пот пу ни и упо ре ди ви по да ци. Че твр то, 
струк ту ра стра нач ког си сте ма ана ли зи ра ће број стра на ка, ван пар-
ла мен тар но по зи ци о ни ра ње стра на ка и прак су стра нач ких пре бе га. 

1. ПАРЛАМЕНТ И ПОЛИТИЧКЕ ЕЛИТЕ

Пар ла мен ти су ин сти ту ци о нал ни си но ни ми за на род но пред-
став ни штво и уче шће у по ли ти ци. За ви сно од по ли тич ког си сте ма, 
они су раз ли чи то ор га ни зо ва ни, са раз ли чи том струк ту ром, на чи-
ном ра да и овла шће њи ма у вр ше њу пред став нич ке, за ко но дав не, 
из бор не, са ве то дав не и кон трол не функ ци је. Упра во пр ва и нај оп-
шти ја пар ла мен тар на функ ци ја, функ ци ја ре пре зен та ци је ва жна је 
за ана ли зу њи хо ве со ци јал не струк ту ре по себ но у дру штви ма ко ја 
су кре ну ла у про цес ре де мо кра ти за ци је, а слу чај ко ји ана ли зи ра-



СПМброј4/2013,годинаXX,свеска42. стр.145-164.

148

мо спа да у ту ка те го ри ју. Ре пре зен та тив на уло га пар ла мен та је под 
зна ком пи та ња из бар два раз ло га. Пр ви се огле да у чи ње ни ци да 
со ци јал на струк ту ра пар ла ме на та зна чај но од у да ра од со ци јал не 
струк ту ре дру шта ва ко ја ре пре зен ту ју, а дру ги у по сре ду ју ћој уло-
зи по ли тич ких стра на ка за ко је ни је са си гур но шћу ла ко утвр ди ти 
ин те ре се ко јих сло је ва у дру штву ар ти ку ли шу и за сту па ју (Ili šin, 
2001:43).

Рас кид са ко му ни стич ким си сте мом ге не рал но је пра ћен ла-
и ци зи ра ним, по пу ли стич ким и ега ли тар ним пред ста ва ма о вла да-
ви ни на ро да за ко ју је кру ци јал ни мо ме нат кон сти ту и са ње де мо-
крат ских из бор них про це ду ра. Ме ђу тим, рет ки су ис тра жи ва чи 
ко ји су кон цепт по ли тич ке ре пре зен та ци је тре ти ра ли као мо дел 
«ста ти стич ко пред став нич ке де мо кра ти је» у ко јем су сви љу ди јед-
на ко спо соб ни за ба вље ње јав ним по сло ви ма те да је за де мо кра ти-
ју по тре бан са мо ин сти ту ци о нал ни и про це ду рал ни ди зајн ко ји ће 
обез бе ди ти сра змер ну за сту пље ност свих дру штве них сло је ва ка ко 
би пар ла мент био «ре пре зен та тив ни узо рак на род них раз ми шља-
ња» (Bur nhe im, 1989:9). Ста во ви да је «сва ки чо век јед на ко вре дан 
као и дру ги» дав но су опо врг ну ти у рас пра ва ма ко је су по тен ци ра-
ле да де мо кра ти ја пре ко ин сти ту ци ја мо ра уко ре њи ва ти уве ре ње да 
« прем да сва ко има пра во на не ка кав ути цај, бо љи и му дри ји љу ди 
то пра во има ју ви ше од дру гих» шта ви ше да је по себ но ва жно «да 
би ра чи за сво је пред став ни ке би ра ју љу де му дри је од се бе и при-
ста ну да се њи ма вла да у скла ду са том ви шом му дро шћу» (Mill, 
1989: 101, 127). 

Да кле, са вре ме ни кон цепт пред став нич ке де мо кра ти је по чи-
ва на вла да ви ни ма њи не ко ју ве ћи на би ра и кон тро ли ше. «Ели те 
су спо соб не и од го вор не ма њи не... од го вор не за оства ри ва ње нај-
ва жни јих дру штве них ци ље ва и одр жа ва ње дру штве ног по рет ка» 
(Kel ler, 1963:4). У то ме се огле да и ам би ва лент на по зи ци ја пар ла-
мен тар них ели та у де мо кра ти ји: оне су не сра змер но ма ле у од но су 
на те ло, би рач ки по пу лус, ко је им да је ле ги ти ми тет, и у од но су на 
моћ ко ја им кон сти ту ци о нал но при па да. Ге не рал но, оне су про из-
вод про це са но ми на ци је у стран ка ма ко ји се те сти ра и по твр ђу је 
или опо вр га ва у про це су гла са ња. Раз ви је ност стра нач ког си сте-
ма, нор ма тив ни усло ви кан ди до ва ња, по ли тич ка тра ди ци ја, тип из-
бор ног си сте ма, фак то ри су ко ји ди рект но де тер ми ни шу ула зак у 
пар ла мен тар ну ели ту. Они не рет ко мо гу би ти та ко об ли ко ва ни да 
тај про цес бу де ма ње или ви ше при кри ве на са мо про мо ци ја и са мо-
ре про дук ци ја стра нач ких ели та. За кон ски усло ви ко ји омо гу ћу ју 
стран ка ма да до ми ни ра ју, че сто и да има ју мо но пол у фа зи но ми на-
ци је кан ди да та за пред став ни ке; флу ид ни кри те ри ју ми но ми на ци је 
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утвр ђе ни стра нач ким до ку мен ти ма, че сто не тран спа рент ни и стра-
нач ким чла но ви ма; крај ње екс клу зив на по зи ци ја и цен тра ли зо ва на 
се лек ци ја, ого ље но по ка зу ју ка ко тај ме ха ни зам функ ци о ни ше под 
кон тро лом стра нач ког ли де ра и нај у жег стра нач ког ру ко вод ства.

Упо ред ни ем пи риј ски по да ци та ко ђе оспо ра ва ју ми шље ња  
и пред ста ве о пар ла мен ти ма као ре пре зен та тив ним сли ка ма “дру-
штва у ма лом”. До вољ но је на ве сти да у њи ма из ра зи то до ми ни ра ју 
му шкар ци сред ње до би да би се схва ти ло да је пар ла мент пре сли-
ка у ис кри вље ном огле да лу ко је ре пре зен то ва ње по је ди них сло је ва 
дру штва „уве ћа ва“ а дру ге „ума њу је“, па да се став о “иде ал ној” 
ре пре зен та ци ји опо врг не (Silk, 1987; Nor ton, 1990.) То ме тре ба до-
да ти та ко ђе ем пи риј ски ве ри фи ко ван став да ин си сти ра ње на со-
ци јал ној ре пре зен та тив но сти пар ла мен та, мо же по ја ча ти ње го ву 
ин сти ту ци о нал ну им по тент ност оп те ре ћу ју ћи га ве ли ким бро јем 
по је ди на ца-пред став ни ка не до вољ но спо соб ним за вр ше ње пар ла-
мен тар них по сло ва (Ha gue, Ha rop, Bre slin 1998:190). Де мо кра ти ја 
ни је на шла ре ше ње за ова два про бле ма. Пар ла мент као сли ку на-
ци је у ма лом мо гу обез бе ди ти са мо си сте ми кво та, а они отва ра ју 
низ про бле ма у ода би ру из бор ног си сте ма и по што ва њу те мељ ног 
де мо крат ског на че ла је дан чо век, је дан глас. Ис ку ства де ле гат ског 
си сте ма у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји о то ме нај ре чи ти је све до че: 
скуп шти не на свим ни во и ма та да су има ле ста ти стич ки бес пре кор-
но са гла сну со ци јал ну струк ту ру са со ци јал но-де мо граф ским ка-
рак те ри сти ка ма дру штва, али тај иде ал је ви ше ко ри стио као па ра-
ван за ма њак де мо крат ског ле ги ти ми те та, не го што је пред ста вљао 
фак тор ко ји је ути цао на рад и од лу чи ва ње де ле гат ских скуп шти на. 

Ис тра жи ва чи су дав но де тек то ва ли уло гу пар ла мен та као 
ин сти ту ци је ре гру та ци је, про мо ци је и тре ни ра ња по ли тич ке ели-
те. Та ко де бат ни пар ла мен ти по пра ви лу има ју уло гу плат фор ме 
за пре ла зак у ег зе ку ти ву, док су у си сте ми ма са рад ним ка рак те-
ри сти ка ма пар ла ме на та функ ци је у из вр шној вла сти из глед ни је за 
по је дин це из др жав не упра ве не го за по сла ни ке. Отво рен за ме ди је 
и под стал ном па ском јав но сти пар ла мент је иде ал на аре на за ис-
ка зи ва ње ин ди ви ду ал них ка рак те ри сти ка и ам би ци ја за по ли тич-
ком про мо ци јом и за то пар ла мен тар не по ле ми ке све ви ше ли че на 
“кон ти ну и ра не из бор не де ба те” (Ha gue, Ha rop, Bre slin 1998:191).

У све ту је рас пра ва о по ли тич ким ели та ма да ле ко ин тен зив-
ни ја не го у на шој по ли ти ко ло ги ји. У те о риј ским при сту пи ма до ми-
ни ра ју те о ри је цир ку ла ци је и те о ри је ре про дук ци је са про мен љи-
вим по твр да ма и оспо ра ва њи ма ем пи риј ске при ро де у за ви сно сти 
од ис тра жи ва ња до ис тра жи ва ња (Bo to mor, 2008). Ис тра жи ва чи се 
сла жу да су тран зи ци о не по ли тич ке ели те ре гру то ва не из ко му ни-
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стич ке но мен кла ту ре, про фе си о нал них упра вља ча, опо не на та раз-
не про ви ни јен ци је и по је ди на ца из раз ли чи тих про фе си ја ко ји су 
у јав но сти сте кли углед и моћ. На том ре зул та ту кон ци пи ра ју се 
упо ред не ана ли зе по ли тич ке кул ту ре и ка па ци те ти ста ре и но ве по-
ли тич ке ели те за по кре та ње или спре ча ва ње про це са де мо кра ти за-
ци је, мо дер ни за ци је и ме ђу на род не ин те гра ци је. Фраг мен ти ра ност 
ис тра жи ва ња, ин сти ту ци о нал на ра зно ли кост, не у јед на че ност про-
це са кон со ли да ци је ре ла ти ви зу ју ис тра жи вач ке на ла зе и оте жа ва ју 
из ра ду те о риј ских мо де ла ти по ло ги за ци је ко ји би из др жа ли ем пи-
риј ску про ве ру. Упра во за то су по треб на лон ги ту ди нал на ис тра жи-
ва ња пар ла мен тар них ели та.

Про стор нам не до зво ља ва да се де таљ ни је ба ви мо те о ри ја ма 
ели та, тер ми но ло шким спо ро ви ма и рас пра ва ма. За свр ху овог ра-
да до вољ но је да кон ста ту је мо да су пар ла мен тар не ели те сег мент 
по ли тич ких ели та, онај ко ји по се ду је моћ до но ше ња оп ште о ба ве-
зу ју ћих од лу ка за це лу по ли тич ку за јед ни цу и да ту по зи ци ју сти-
чу на осно ву из бор ног успе ха кроз из бор ну утак ми цу у ко ји ма су 
глав ни се лек то ри по ли тич ке стран ке. У де мо кра ти ја ма стран ке су 
те ко је има ју по лу ге за об ли ко ва ње со ци јал не струк ту ре пар ла мен-
та. Про це си ма кан ди до ва ња оне мо гу де/фа во ри зо ва ти по је ди не 
со ци јал не ску пи не у скла ду са сво јим иде о ло шким ори јен та ци ја-
ма и про грам ским на че ли ма. Под им пе ра ти вом осва ја ња што ве ћег 
бро ја гла со ва у из бор ној утак ми ци, та мо гућ ност се ве о ма че сто 
по ти ску је или де фор ми ше, а стран ке по ку ша ва ју да се до пад ну 
што ши рем кру гу гла са ча. До да ли се то ме ри го ро зна стра нач ка 
кон тро ла пред став ни ка ла ко се мо же уочи ти да ре пре зен та ци ја по-
је ди них сло је ва не зна чи и пред ста вља ње њи хо вих ин те ре са, још 
че шће во ђе ње по ли ти ке и до но ше ње од лу ка у скла ду са њи хо вим 
ста во ви ма и оче ки ва њи ма. 

Сте пен обра зо ва ња, за ни ма ње, пол, доб, на ци о нал ност, вер-
ска при пад ност; да ли до ла зе из ру рал них или ур ба них де ло ва, раз-
ви је них или не раз ви је них; ка квог су имо вин ског ста ња; из ко јих 
со ци јал них сло је ва по ти чу; има ју ли ис ку ства у ра ду по ли тич ких 
ин сти ту ци ја; ка ко су по зи ци о ни ра ни у стра нач кој но мен кла ту-
ри, не спор но су со ци де мо граф ске ка рак те ри сти ке ко је об ли ку ју 
струк тур ну ди на ми ку пар ла мен та. Пр ви ни во на ко јем се то очи-
ту је је сте но ми на ци ја у окви ру стра нач ких струк ту ра: ко ја со ци о-
де мо граф ска обе леж ја су по жељ на за но ми на ци ју кан ди да та. Дру-
ги ни во та ко ђе се ти че стра на ка, њи хо ве иде о ло шке и про грам ске 
уте ме ље но сти: да ли со ци јал на струк ту ра кан ди да та и по сла ни ка 
од го ва ра про грам ској ори јен та ци ји, од но сно со ци јал ној струк ту ри 
сло је ва чи је ин те ре се пре тен ду ју да пред ста вља ју и чи ју по др шку 
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у из бор ној утак ми ци оче ку ју. Тре ћи ни во се ти че пар ла мен та: да ли 
со ци о де мо граф ски са став по ка зу је да у пред став нич ком те лу се-
де нај о бра зо ва ни ји, нај и ску сни ји и нај об да ре ни ји за јав не по сло ве, 
јед но став ни је да ли се ра ди о ели ти по ка рак те ри сти ка ма ко је по-
се ду ју или по по зи ци ји у по ли тич ком жи во ту. Че твр ти ни во ти че се 
њи хо вог пост пар ла мен тар ног по зи ци о ни ра ња: да ли те же ре е лек-
ци ји, вра ћа ју су у про фе си ју, пре ла зе у јав ну упра ву и ег зе ку ти ву 
или ка ри је ру на ста вља ју у дру гим сфе ра ма. Све су то ин ди ка то ри 
ко ји ма мо же мо пра ти ти ре гру та ци ју, се лек ци ју и  на пре до ва ње на-
род них по сла ни ка као сег мен та по ли тич ких ели та.

2. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И 
ПОЛИТИЧКИ КОНТЕКСТ

Кон тек сту ал ни фак то ри ну жни су за раз у ме ва ње струк тур не 
ди на ми ке. Гру пи са ли смо их у две ску пи не: по ли тич ке и ин сти-
ту ци о нал не. Пр ви су раз у ђе ни ји, ра зно вр сни ји и про мен љи ви ји. 
Дру ги су скон цен три са ни на раз ма тра ње усло ва и ре зул та та про-
ме не ин сти ту ци о нал ног ди зај на, окви ра и про це ду ра по ли тич ких 
про це са.

По ли тич ки кон текст ге не рал но је де тер ми ни сан не у спе лим 
про це си ма ре фор ме пр во ко хе зив ног фак то ра, вла да ју ће ко му ни-
стич ке стран ке, а за тим и по ли тич ког си сте ма. Си стем со ци ја ли-
стич ког са мо у пра вља ња у при вре ди и ет нич ки кон ци пи ра ни фе де-
ра ли зам про из ве ли су аутар ки ју и кри зу у еко но ми ји. Про ме не у 
окру же њу - слом со ци ја ли стич ких ре жи ма и по че так про це са тран-
зи ци је ка де мо кра ти ји; из ме на ге о по ли тич ке струк ту ре и не ста нак 
би по лар не рав но те же; тран сфор ма ци ја Европ ске за јед ни це у уни ју 
са тен ден ци јом цен тра ли за ци је; убр за не про ме не на гло бал ном тр-
жи шту, нај мар кант ни ји су про це си ко ји су об ли ко ва ли по ли тич ки 
кон текст. Вла да ју ће ко му ни стич ке ели те ни су раз у ме ле да ле ко се-
жност про це са усло вље них на ве де ним кон тек сту ал ним при ли ка-
ма. Још је ва жни је што си стем ни је био оспо со бљен да пре по зна 
им пул се, по кре не ре фор ме и фор му ли ше ал тер на ти ве и одр жи ва 
и ефи ка сна ре ше ња. Од го вор ко му ни стич ких ели та на про ме не је 
био пар ци ја лан и ди со нан тан, а си стем, устав но и по ли тич ки на-
вик нут на кон сен зус, на шао се у за ча ра ном кру гу. Ви ше де це ниј ска 
аутар ки ја ре а ни ми ра ла је на ци о на ли зме и ство ри ле тле за се це си-
о ни зам фе де рал них је ди ни ца. По ли тич ка плу ра ли за ци ја от по че ла 
је упра во на ове две па ра диг ме као про грам ске око сни це но во на-
ста ју ћих стра на ка. У Ср би ји је тај кон текст до дат но по ја чан због 
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по лу фе де ра ли зо ва не струк ту ре и по зи ци ја ауто ном них по кра ји на. 
Ка ко ре фор ми са ти фе де рал ну за јед ни цу и ка ко уре ди ти нор ма тив-
ни оквир за про ме не, осе су око ко јих се фор ми рао пр ви стра нач ки 
рас цеп у по ли тич ком по љу.

Вла да ју ће ко му ни стич ке ели те по сле не у спе лих по ку ша ја 
да спре че рас пад пар ти је на фе де рал ном ни воу, убр за но су из ве-
ле тран сфор ма ци ју Са ве за ко му ни ста Ср би је у Со ци ја ли стич ку 
пар ти ју Ср би је. Спа ја њем са ор га ни за ци јом Со ци ја ли стич ког са-
ве за рад ног на ро да спре че но је евен ту ал но фор ми ра ње ри вал ске 
стран ке из кри ла ета ти стич ке струк ту ре и исто вре ме но са чу ва на 
ор га ни за ци ја, имо ви на, фи нан сиј ска сред ства и ка дро ви. Иде о ло-
шко и про грам ско про фи ли са ње из вр ше но је по ме ра њем ка цен тру 
по ли тич ког спек тра  уз за др жа ва ње иде о ло шког си дра оли че ног у 
дру штве ној сво ји ни  не као до ми нант ног не го рав но прав ног сво-
јин ског об ли ка, ме шо ви тој при вре ди и  де фи ни са њу са ве зне др-
жа ве као функ ци о нал не фе де ра ци је а Ср би је као уни тар не др жа-
ве. Та тран сфор ма ци ја ко му ни ста у со ци ја ли сте са чу ва ла је је згро 
члан ства и по тен ци јал них гла са ча, али и при до би ла зна тан број 
но вих чла но ва и след бе ни ка, пр вен стве но због ха ри зме ње ног ли-
де ра Сло бо да на Ми ло ше ви ћа.  Со ци ја ли сти су спрем ни че ка ли 
ви ше стра нач ке из бо ре. Фор ми ра ње опо зи ци о них стра на ка би ло је 
успо ре но ак ти ма вла сти ко ја је окле ва ла да од луч ни је спро ве де ре-
фор ме и ство ри усло ве за сло бо ду јав не ре чи, пра во на оку пља ње, 
сло бо ду ме ди ја и по ли тич ког удру жи ва ња. Но во о сно ва не стран-
ке про грам ски су се ли стом про фи ли са ле као ан ти ко му ни стич ке, 
по кри ва ју ћи де сни спек тар по ли тич ке сце не од кон зер ва ти ва ца до 
на ци о на ли ста. Оку пље не око гру па ин те лек ту а ла ца из уни вер зи-
тет ских и умет нич ких кру го ва, без мре же од бо ра, члан ства, об у-
че них ак ти ви ста, ма те ри јал них прет по став ки за по ли тич ку ак ци ју, 
ме ђу соб но су прот ста вље не, фраг мен ти ра ју ћи иона ко раз у ђе ну по-
ли тич ку сце ну и опо зи ци о но би рач ко те ло, оне су жи ве ле у уве ре-
њу да је по треб но са мо да се де се из бо ри да би се тран сфор ми са ни 
ко му ни сти ски ну ли са вла сти. 

Упра во за то ни су има ли сна гу да при во ле вла да ју ће ели те да 
уче ству ју у фор му ли са њу но вог уста ва и из бор ног за ко на. Тран зи-
ци ја је от по че ла до но ше њем  уста ва и из бор ног за ко на ко је је усво-
ји ла де ле гат ска, јед но стра нач ка скуп шти на. Ис кљу чи ва ње опо зи-
ци је из фор му ли са ња те мељ них нор ми на ко ји ма се кон сти ту и ше 
по ли тич ка за јед ни ца и при пре ма њу кон сти ту тив них из бо ра би ла 
је ге нет ска гре шка у по ли ти ци. На тој под ло зи фор ми ран је рас цеп 
ко ји са ма њим и ве ћим ин тен зи те том тра је и да нас.

Ин сти ту ци о нал ни кон текст оп те ре ћен је прет ход ним про-
це си ма. Пр вен стве но је кри ти ко ван ди зајн ор га ни за ци је вла сти 
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и то у оба аспек та. Ис ти ца но је да у хо ри зон тал ној ор га ни за ци ји 
вла сти пред сед ник ре пу бли ке, не по сред ним из бо ром и овла шће-
њи ма, угро жа ва прин цип по де ле вла сти и  да ће устав но про јек то-
ва ни пар ла мен тар ни си стем функ ци о ни са ти као по лу пред сед нич-
ки си стем. За др жа ва њем функ ци је пред сед ни ка стран ке ко ја има 
пар ла мен тар ну ве ћи ну пред сед ник ре пу бли ке кон тро ли ше вла ду 
и пар ла мент без од го вор но сти. Опо зи ци ја је твр ди ла да ће та кав 
ин сти ту ци о нал ни оквир раз ви ти ауто ри тар не, а не де мо крат ске 
тен ден ци је. Дру ги аспект кри ти ке усме рен је на из бор ни си стем. 
На и ме све опо зи ци о не стран ке зах те ва ле су про пор ци о нал ни из-
бор ни си стем, а ре фор ми са ни ко му ни сти пле ди ра ли су за ве ћин ски 
из бор ни мо дел. Опо зи ци о не стран ке су твр ди ле да је про пор ци о-
нал ни мо де пра вед ни ји и функ ци о нал ни ји у ет нич ки и по ли тич ки 
по де ље ном дру штву, те да ће ве ћин ски прин цип су зи ти про стор за 
де мо кра ти ју и ре ду ко ва ти је на дво стра нач ки си стем. Со ци ја ли сти 
су твр ди ли да је ве ћин ски из бор ни си стем ло гич но ре ше ње по сле 
ви ше де це ниј ског де ле гат ског си сте ма за то што гра ђа ни зна ју ко га 
би ра ју.

По ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни фак то ри об ли ко ва ли су кон-
тек сту ал но по ље и пред ста вља ли осу по ли тич ких рас це па ко ји су 
де тер ми ни са ли по на ша ње и опре де љи ва ње би ра ча, с јед не стра не, 
и по на ша ње ста рих и но вих ели та са дру ге стра не. И јед ни и дру ги 
су се на шли у но вим уло га ма и све сни чи ње ни це да пр ви ви ше-
стра нач ки из бо ри има ју ка рак тер кон сти ту тив ног фак то ра ко ји ће 
у ду жем пе ри о ду об ли ко ва ти по зи ци о ни ра ње на по ли тич кој сце ни. 
Ста ре ели те су пле ди ра ле да су оне но си о ци ре фор ми ко је обез-
бе ђу ју ста бил ност и из бе га ва ње ри зи ка од на глих про ме на ко је је 
на ме та ла тран зи ци ја ка де мо кра ти ји и тр жи шној еко но ми ји, те да 
ће тран сфор ми са на по зи ци ја про из ве сти на ста вак вла да ви не. Но ве 
ели те, ве ро ва ле су да је сам по че так ре фор ми до во љан за де тро ни-
за ци ју ко му ни стич ких струк ту ра и да ће се чи ном из бо ра по зи ци о-
ни ра ти у вла сти. Ви де ће мо ка ко су и јед ни и дру ги сво ју по ли тич ку 
аген ду при ка за ли би ра чи ма кроз струк ту ру иза бра них.

3. СТРАНАЧКА И СОЦИЈАЛНА ДИНАМИКА 
ПРВЕ ВИШСТРАНАЧКЕ СКУПШТИНЕ

Го то во пет де це ниј ска исто ри ја со ци ја ли стич ког по рет ка 
фор ми ра ла је спе ци фич ну со ци јал ну струк ту ру. До ми на ци ја др-
жав ног и дру штве ног вла сни штва „пре тво ри ла је на ше дру штво у 
дру штво на ме ште ни ка“ (Пе ган, 1991: 232). Ак ти ма екс про при ја ци-
је и на ци о на ли за ци је ни је са мо уни ште на кла са пред у зет ни ка, не го 
ра зо рен и гра ђан ски слој и про ле та ри зо ван слој се ља ка. Ма сов ни 
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слој слу жбе ни ка и рад ни ка, а том сло ју су при па да ли и ин те лек-
ту ал ци, пред ста вљао је нај број ни ју ар ми ју у би рач кој по пу ла ци ји. 
Са мо стал не про фе си је - за на тли је, умет ни ци, адво ка ти, књи жев-
ни ци.., би ле су у ма њи ни, на мар ги ни, под стал ним иде о ло шким 
не по ве ре њем „па и де мон стри ра ња мо ћи аван гар де, пре си је и ре-
пре са ли ја“ – ни су пред ста вља ле зна ча јан део би рач ког те ла (Pe gan, 
1991:233).

Из ова квог со ци јал ног ми љеа тре ба ло је но ми но ва ти кан-
ди да те. До дат ни про блем стран ка ма пред ста вљао је дво кру жни 
мо дел ве ћин ског из бор ног си сте ма са из ра зи том пер со на ли за ци-
јом из бо ра ко ја се ни је мо гла убла жи ти ни до ми на ци јом ли де ра и 
стра нач ког вођ ства у кам па ња ма. Ка ко у но мен кла ту ри на ћи по-
у зда не кан ди да те са од ли ка ма ко је ће оси гу ра ти по др шку би ра ча 
и до вољ но ве ште да се у из бор ној аре ни пред ста ве као нај бо љи и 
на мет ну ве ћи ни. Ове ди ле ме стран ке су раз ре ши ле го то во на иден-
ти чан на чин. Ни су по се гле за кан ди до ва њем рад ни ка и слу жбе ни ка 
не го ин те лек ту а ла ца: „струч ња ци ма еко ном ског, прав нич ког, тех-
нич ког про фи ла, па ...ле ка ри ма, умет ни ци ма, љу ди ма са нај ви шим 
зва њи ма на уни вер зи те ти ма“. Струч ност и ни во обра зо ва ња до ми-
нан тан је кри те ри јум ко јим су се ру ко во ди ли из бор ни шта бо ви у 
но ми на ци ји кан ди да та. На 250 по сла нич ких ме ста пре тен до ва ло 
је 1700 кан ди да та, про сеч но ско ро 7 кан ди да та за је дан ман дат. Од 
тог бро ја 1273 (75%) кан ди да та има ло је фа кул тет ску ди пло му, а 
8,5% у том кор пу су има ло је ака дем ске ти ту ле ма ги ста ра и док то ра 
на у ка и ака дем ске ка ри је ре на фа кул те ти ма и ин сти ту ти ма. У овој 
ка те го ри ји до ми ни ра ли су ле ка ри око 18%, ин жи ње ри 16%, прав-
ни ци 13%, на став ни ци 12%, еко но ми сти 10% итд. Вла да ју ћи СПС 
је за по сла ни ке но ми но вао 86,8% кан ди да та са нај ви шим сте пе ном 
обра зо ва ња, ДС чак 89,2%, СПО 85,6%, а гру пе гра ђа на, ко је су 
пред ло жи ле че твр ти ну укуп ног бро ја кан ди да та (439,) 73,5%. (Pe-
gan, 1991:236-7). 

На кан ди дат ским ли ста ма до ми ни ра ли су кан ди да ти у доб-
ним ску пи на ма од 41 до 50 и 51 до 60 го ди на (852) чи не ћи 55% кан-
ди до ва них. Са 411 кан ди да та у доб ној ску пи ни од 31 до 40 го ди на, 
они су чи ни ли 75% кан ди до ва них. Мла дих до 30 го ди на и ста ри јих 
од 60 го ди на би ло из ра зи то ма ње : пр вих 7,6%, а дру гих 6,1% и ти-
ме је по твр ђе на тен ден ци ја под пред ста вље но сти ових доб них ску-
пи на из раз ли чи тих раз ло га. Пр вих због не за ин те ре со ва но сти за 
по ли ти ку, а дру гих због раз ли чи тих здрав стве них про бле ма. Ме ђу 
кан ди до ва ним би ло је све га 5% же на (84) и тај број је на го ве шта-
вао сла бу за сту пље ност же на у пр вој ви ше стра нач кој скуп шти ни.
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3.1.СтраначкисистемупрвомсазивуНароднескупштине

Плу ра ли за ци ја у Ср би ји са ве о ма ли бе рал ним усло ви ма по-
ли тич ког ор га ни зо ва ња усло ви ла је вр ло бр зо екс пан зи ју стра нач-
ког си сте ма. У ре ги стар по ли тич ких стра на ка на дан рас пи си ва ња 
из бо ра 9. де цем бра 1990. го ди не би ло је упи са но 56 по ли тич ких 
стра на ка. Чак 53 су уче ство ва ле на из бо ри ма: 44 су са мо стал но 
ис та кле кан ди да те у не кој од 250 из бор них је ди ни ца, а де вет дру-
гих стра на ка је има ло ко а ли ци о не кан ди да те. Из ра зи то ве ли ки број 
кан ди да та (у чак 165 из бор них је ди ни ца на по сла нич ко ме сто је 
пре тен до ва ло од пет до 15 кан ди да та); од су ство ко а ли ци о них на-
сту па и ве ћин ски из бор ни мо дел упу ћи вао је на ве ли ку дис пер зи ју 
гла со ва, не зна ње за де ло ва ње у та квом из бор ном мо де лу и не ре ал-
не про це не стра нач ких из бор них шта бо ва (Јо ва но вић, 1997: 137-
140).

Табела 1. Странке по броју посланика у 
Народној скупштини 1991-1993. године

Бр. На зив стран ке
Број 
по-
сла-
ни ка

Пo-
сла-
ни ка

%
1 Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би ја 194 77.60
2 Срп ски по крет об но ве 18 7.20
3 Де мо крат ска за јед ни ца Вој во ђан ских Ма ђа ра 8 3.20
4 Гру пе гра ђа на 8 3.20
5 Де мо крат ска стран ка 7 2.80
6 Стран ка де мо крат ске ак ци је 3 1.20
7 Са вез ре форм ских сна га Ју го сла ви је-Вој во ди не 2 0.80
8 Стран ка са ве за се ља ка Ср би је 2 0.80
9 Де мо крат ска ре форм ска стран ка Му сли ма на 1 0.40
10 Де мо крат ски са вез Хр ва та Вој во ди не 1 0.40
11 На род на стран ка 1 0.40
12 На род на се љач ка стран ка 1 0.40
13 Пар ти ја за де мо крат ско де ло ва ње 1 0.40
14 Срп ска де мо крат ска стран ка 1 0.40
15 Стран ка ју го сло ве на 1 0.40
16 Удру же ње за ју го сло вен ску де мо крат ску ини ци ја ти ву 1 0.40
 Укуп но 250 100

Из вор: На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је пре ма из ја ва ма по сла ни ка.
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Ве ћин ски си стем по твр дио је сво ју основ ну од ли ку - фа бри-
ко ва ње ве ћи не. Са 46,08% гла со ва у пр вом кру гу СПС је осво ји ла 
77,6% по сла нич ких ме ста. По сле дру гог кру га из бо ра со ци ја ли сти 
су кон тро ли са ли го то во 4/5 ме ста у На род ној скуп шти ни. Они су 
би ли из ра зи то над пред ста вље ни. Раз ли ка у ре ла тив ном бро ју гла-
со ва и ман да та за СПС би ла је +31,52%, а за глав ног опо зи ци о ног 
ри ва ла СПО – 8,18%,  што нај бо ље све до чи о под пред ста вље но сти 
опо зи ци је. 

Пар ла мен тар ни ста тус обез бе ди ло је чак 15 стра на ка. Сва-
ка тре ћа стран ка ко ја је уче ство ва ла на из бо ри ма и сва ка че твр та 
упи са на у ре ги стар, има ле су по сла ни ке у На род ној скуп шти ни. 
Ни је се об и сти ни ло стра хо ва ње опо зи ци је и оче ки ва ње вла сти о 
дво стра нач ком си сте му. По де ље ност у дру штву пре не ла се у цен-
трал но пред став нич ко те ло. Ме ђу тим ни ко мот на пар ла мен тар на 
ве ћи на ни је обез бе ди ла ста бил ност вла де и хо мо ге ност вла да ју ће 
стран ке. До кра ја ман да та СПС је на пу сти ло де се так по сла ни ка, 
осно ва ло по себ ну стран ку и на ја ви ли сна жну ди на ми ку пар ла мен-
тар ног стра нач ког си сте ма у на ред ним са зи ви ма.

До кра ја ман да та пр ве ле ги сла ту ре, 22. де цем бра 1992. го-
ди не ка да су рас пи са ни пре вре ме ни из бо ри, про ме ње на су све га 
три по сла ни ка, али је и то би ло до вољ но да но ва стран ка стек не 
пар ла мен тар ни ста тус. До пун ски из бо ри за на род ног по сла ни ка у 
Из бор ној је ди ни ци 10, Ра ко ви ца I, одр жа ни су 16. и 30. ју на 1991. 
го ди не, због смр ти на род ног по сла ни ка Ми о дра га Бу ла то ви ћа по-
сла ни ка СПС. За на род ног по сла ни ка иза бран је др Во ји слав Ше-
шељ, ко га је пред ло жи ла Срп ска ра ди кал на стран ка (Сл. Гла сник 
РС 24/92). До пун ски из бо ри за на род не по сла ни ке у из бор ним је-
ди ни ца ма: број 237 – Гњи ла не и Ви ти на и број 240 – Ли пљан и 
При шти на, одр жа ни су 31. ма ја и 14. ју на 1992. го ди не, због смр ти 
на род них по сла ни ка Жив ка Сто ли ћа и Ду ша на Бу ла ји ћа. За на род-
ног по сла ни ка у Из бор ној је ди ни ци 237 иза бран је Ве ско Пи рић, 
ко га је пред ло жи ла Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је, а за на род ног 
по сла ни ка у Из бор ној је ди ни ци 240 иза бран је Бра ни слав Пе тро-
вић, ко га је пред ло жи ла гру па гра ђа на. (Сл. Гла сник РС 40/92).

3.2.Националност,степенобразовања,добиполпосланика

У пр вом ви ше стра нач ком са зи ву На род не скуп шти не ско ро 
80% по сла ни ка из ја сни ли су се као Ср би. Тек сва ки пе ти по сла-
ник при па дао је не кој дру гој на ци о нал ној ску пи ни. Са став пр ве 
ле ги сла ту ре по сма тран по на ци о нал ној при пад но сти упа дљи во 
од у да ра од де мо граф ских по пи са и про це на о ет нич кој струк ту ри 
ста нов ни штва Ср би је 1991. го ди не. Пре ма де мо граф ским кла си-
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фи ка циј ма Ср би ја је би ла у ка те го ри ји др жа ва са ви шом хе те ро ге-
но шћу. Пре ма по пи су ста нов ни штва у го ди ни рас пи си ва ња из бо ра 
Ср би су чи ни ли 65,8% ста нов ни штва Ср би је, а ви ше од тре ћи не 
ста нов ни ка при па да ло је не кој од број них на ци о нал них за јед ни-
ца. Основ ни раз лог под пред ста вље но сти на ци о нал них ма њи на је 
бој кот из бо ра од стра не Ал ба на ца на Ко со ву и Ме то хи ји. Пре ма 
про це на ма де мо гра фа они су чи ни ли око 17,12% ста нов ни ка Ре-
пу бли ке (Пе тро вић, 1992:10). Да су уче ство ва ли на из бо ри ма за 33 
на род на по сла ни ка ко ли ко је би ло из бор них је ди ни ца на Ко сме-
ту, Ал бан ци би има ли нај ма ње 25 ман да та, чи ни ли би де се ти ну 
по сла ни ка и ти ме зна чај но из ме ни ли на ци о нал ни са став На род не 
скуп шти не.

Табела 2. Посланици у Народној скупштини 1991-1993. 
године по странкама и националној припадности

Бр. Стран ка А
л б

ан
 ци

Ју
 го

 сл
о в

е н
и

M
ађ

ар
и

M
ус

ли
ма

ни

Ру
 му

 ни

С
ло

 ва
 ци

С
р б

и

Х
р в

а т
и

Ц
р н

о г
ор

 ци

Н
ео

 пр
е д

е љ
е н

и

Ук
уп

 но

1 СПС 5 3 2 1 162 13 8 194
2 СПО 18 18
3 ГГ 1 7 8
4 ДЗВМ 8 8
5 ДС 7 7
6 СДА 3 3
7 СРСЈВ 1 1 2
8 СССС 2 2
9 ДРСМ 1 1
10 ДСХВ 1 1
11 НС 1 1
12 НСС 1 1
13 ПДД 1 1
14 СДС 1 1
15 СЈ 1 1
16 УЈ ДИ 1 1
 To tal 6 3 12 5 1 1 199 1 14 8 250
   % 2.4 1.2 4.8 2 0.4 0.4 79.6 0.4 5.6 3.2 100

Џе ри ман де ринг као раз лог ма њег бро ја по сла ни ка из ре да 
на ци о нал них ма њи на не ма ем пи риј ску по твр ду. То се нај бо ље ви-
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ди из пред ста вље но сти Ма ђа ра и Му сли ма на, две нај број ни је на-
ци о нал не ску пи не. Као Ма ђар из ја сни ло се  ско ро 5% на род них 
по сла ни ка, а пре ма по пи су ова на ци о нал на ма њи на уче ство ва ла 
је са 3,5% у укуп ном ста нов ни штву Ср би је. Слич но је и са Му-
сли ма ни ма: 2% на род них по сла ни ка из ја сни ло се да при па да овој 
на ци о нал ној ма њи ни, а Му сли ма ни су пре ма по пи су у укуп ном 
ста нов ни штву би ли за сту пље ни са 2,52%. И Ал бан ци ко ји жи ве у 
оп шти на ма на ју гу Ср би је има ли су око 2% на род них по сла ни ка, а 
пре ма по пи су, на те ри то ри ји ван Ко со ва и Ме то хи је они су чи ни ли 
око 1% ста нов ни штва. Цр но гор ци ко ји су пре ма по пи су уче ство ва-
ли са 1,41% у укуп ном ста нов ни штву Ср би је би ли су над пред ста-
вље ни: ви ше од 5,6% по сла ни ка из ја сни ло се као при пад ник овог 
на ро да. На ци о нал ну струк ту ру цен трал ног пред став нич ког те ла у 
пр вом са зи ву обо га ти ли су пред став ни ци Хр ва та, Сло ва ка, Ру му на 
и Ју го сло ве на. Осим Хр ва та ко ји су у укуп ном ста нов ни штву Ср-
би је би ли за сту пље ни са 1,08%, сви оста ли уче ство ва ли су у укуп-
ном ста нов ни штву ис под тог бро ја. Али за то из ре да Ро ма ко ји су 
чи ни ли 1,42% ста нов ни штва Ср би је ни је би ло на род них по сла ни-
ка. Овај са зив ин те ре сан тан је и по бро ју по сла ни ка, око 3%, ко ји 
су ис ко ри сти ли сво је пра во да се не из ја сне о на ци о нал ној при пад-
но сти и сви су би ли иза бра ни са кан ди да ци о них ли ста СПС.

По сма тра но по стран ка ма упа дљи во је да је са мо СПС у 
свом по сла нич ком клу бу са чу ва ла ет нич ку хе те ро ге ност: има ла је 
по сла ни ке (32) ко ји су би ли при пад ни ци пет дру гих на ци о нал них 
за јед ни ца по ред до ми нант ног на ро да. СПО, ДС има ли су срп ски 
хо мо ген по сла нич ки са став. Ре ла тив но ма ли број по сла ни ка ко ји 
су се из ја шња ва ли као Ју го сло ве ни, иако је у са ста ву ста нов ни-
штва ова ску пи на чи ни ла 3,31%, го во ри о по ја ча ним про це си ма 
хо мо ге ни за ци је на на ци о нал ној осно ви што ће би ти из ра же ни је у 
на ред ним ле ги сла ту ра ма.

Већ је до ми на ци ја кан ди да та са фа кул тет ском ди пло мом и 
ака дем ским зва њи ма на го ве шта ва ла да ће и по сла нич ки са став На-
род не скуп шти не по обра зов ној струк ту ри дра стич но од у да ра ти 
од обра зов не струк ту ре ста нов ни штва. Та прет по став ка се по ка за-
ла тач ном. Чак 82,60% по сла нич ког са ста ва има ло је фа кул тет ско 
обра зо ва ње, а у том ску пу је 16% има ло и ма ги стра ту ру или док-
то рат. Све га три по сла ни ка фор мал но обра зо ва ње су за вр ши ли у 
основ ној шко ли, 4,40% по сла ни ка има ло је сред ње обра зо ва ње а 
при бли жно сва ки де се ти по сла ник имао је за вр ше ну ви шу струч ну 
спре му. Ди вер зи фи ко ва ност по сте пе ну обра зо ва ња и стра нач кој 
при пад но сти ни је ин те ре сант на за ана ли зу за то што су све стран ке 
осим СПС осво ји ле ма ло ман да та.
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Табела 3.  Посланици у Народној скупштини 1991-
1993. године по странкама и степену образовања

Бр. Стран ка ОШ ССС ВШС ВСС МР ДР
Не-
по-

зна то
Укуп-

но

1 СПС  9 23 133 8 20 1 194
2 СПО  1 2 12 2 1  18
3 ГГ 1 1  4  2  8
4 ДЗВМ   1 4  3  8
5 ДС    5 1 1  7
6 СДА    3    3
7 СРСЈВ    1  1  2
8 СССС 2       2
9 ДРСМ    1    1

10 ДСХВ    1    1
11 НС    1    1
12 НСС    1    1
13 ПДД    1    1
14 СДС    1    1
15 СЈ    1    1
16 УЈ ДИ      1  1
 Укуп но 3 11 26 169 11 29 1 250
 % 1.20 4.40 10.40 67.60 4.40 11.60 0.40 100.00

Из вор: На род на скуп шти на Ре пу бли ка Ср би је
Ре ла тив но по сма тра но Са вез се љач ких стра на ка има нај ло-

ши ју обра зов ну струк ту ру по сла ни ка. Оба по сла ни ка ове стран-
ке има ла су за вр ше ну основ ну шко лу. Све оста ле стран ке ко је су 
осво ји ле по је дан ман дат има ле су по сла ни ке са фа кул тет ском ди-
пло мом, а оне са не што ви ше по сла ни ка и са ака дем ским ти ту ла ма. 
Је ди на ди вер зи фи ко ва ност по сла ни ка по сте пе ну обра зо ва ња уоч-
љи ва је код по сла ни ка СПС и ДЗВМ.

Со ци јал на струк ту ра по кри те ри ју му сте пе на обра зо ва ња 
дра стич но је од сту па ла од по след њег са зи ва де ле гат ске скуп шти-
не. У по след њем де ле гат ском са зи ву срп ског пар ла мен та се де ло је 
упо ла ма ње пред став ни ка са ви со ком струч ном спре мом (42,6%) у 
од но су на пр ву ви ше стра нач ку, не по сред но би ра ну На род ну скуп-
шти ну. Пе ти ну де ле га та (22%) чи ни ли су ква ли фи ко ва ни рад ни ци, 
а де ле га ти са сред њом и ви шом струч ном спре мом има ли су 35% 
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ме ста. Про ме не у пред ста вља њу со ци јал не струк ту ре у де ле гат-
ским и пр вој ви ше стра нач кој скуп шти ни још је из ра зи ти ји ако се 
по сла ни ци ана ли зи ра ју по за ни ма њу. Ме ђу де ле га ти ма по след њег 
са зи ва до ми ни ра ли су при пад ни ци но мен кла ту ре - ру ко во ди о ци и 
функ ци о не ри (33,5%), рад ни ци у ин ду стри ји и услу га ма (21,5%), 
ад ми ни стра тив ни рад ни ци (9,4%) и се ља ци (8,8%) ( Ста ти стич ки 
го ди шњак СР Ср би је, 1988:34-5). На су прот то ме, ме ђу на род ним 
по сла ни ци ма пр вог са зи ва На род не скуп шти не се де ло је све га пет 
(од 64 кан ди до ва на) рад ни ка и три (од 92 кан ди до ва на) се ља ка (Pe-
gan, 1991:243).

Табела 4. Посланици у Народној скупштини 1991-
1993. године по странкама и животној доби

Бр. Стран ка

Д
о 

30

31
-4

0

41
-5

0

51
-6

0

61
-7

0

71
 и

 в
иш

е

Н
е п

о-
зн

а т
о

Ук
уп

 но

Н
ај

 мл
а ђ

и

Н
ај

 ст
а р

и ј
и

П
ро

 се
к

1 СПС 3 44 75 58 8  6 194 29 68 45.38
2 СПО 1 3 10 3 1   18 30 63 44.00
3 ГГ  2 3 3    8 38 58 46.38
4 ДЗВМ  1 2 4 1   8 36 61 50.38
5 ДС 1 1 2 2 1   7 25 62 47.86
6 СДА  2 1     3 37 44 40.33
7 СРСЈВ  1 1     2 35 50 42.50
8 СССС  1  1    2 37 52 44.50
9 ДРСМ   1     1 42 42 42.00
10 ДСХВ    1    1 58 58 58.00
11 НС  1      1 33 33 33.00
12 НСС   1     1 45 45 45.00
13 ПДД  1      1 55 55 55.00
14 СДС  1      1 37 37 37.00
15 СЈJ   1     1 44 44 44.00
16 УЈ ДИ    1    1 51 51 51.00
 Укуп но 5 58 97 73 11 0 6 250 45.38
 % 2.0 23.2 38.8 29.2 4.4 0 2.4 100

Из вор: На род на скуп шти на Ре пу бли ка Ср би је
Пр ви са зив На род не скуп шти не по сма тран по жи вот ној до би 

по сла ни ка по ка зу је ка рак те ри сти ке ко је су ис тра жи ва чи со ци јал не 
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струк ту ре дав но кон ста то ва ли: у пар ла мен ти ма до ми ни ра ју по је-
дин ци у сред њем жи вот ном до бу, а мла ди и ста ри су из ра зи то под-
пред ста вље ни. Мла ђих од 30 го ди на би ло је све га 2%. У од но су на 
по след њу де ле гат ску скуп шти ну то је из ра зи то ма ло: до 20 го ди на 
ста ро сти у де ле гат ској скуп шти ни се де ло је чак 17,7% де ле га та. 
Ин те ре сант но је да је све га 4,4% по сла ни ка би ло у доб ној ко хор ти 
од 61 до 70 го ди на што по твр ђу је чи ње ни цу о под пред ста вље но сти 
гра ђа на из ове доб не ску пи не. У по сла нич ком са зи ву до ми ни ра ју 
по је дин ци од 41 до 60 го ди на ста рост. Они су чи ни ли 67% укуп ног 
по сла нич ког са зи ва. Нај ста ри ји по сла ник имао је 68, а нај мла ђи 29 
го ди на и обо ји ца су до ла зи ли из ре до ва СПС. По сла ни ци у пр вом 
са зи ву има ли су про сеч но не што ви ше од 45 го ди на. Про сеч но нај-
ста ри ји су би ли  у по сла нич ком клу бу ДЗВМ, ДС, док су по сла ни-
ци СПО и СПС про сеч но има ли ма ње го ди на.

Пол на струк ту ра је та ко ђе до жи ве ла дра стич ну про ме ну. Са 
23% ко ли ко су же не  чи ни ле у са ста ву де ле гат ских скуп шти на, њи-
хов број је у пр вом са зи ву дра стич но сма њен на све га че ти ри. Све 
су би ле у по сла нич ком клу бу СПС. Пре ла зак на ви ше стра нач ку 
сце ну и уки да ње де ле гат ских кри те ри ју ма кан ди до ва ња, по ка за ло 
се да де ле гат ска прак са ни је про ме ни ла свест о дру штве ном ан га-
жма ну као при ви ле ги ји му шка ра ца. По ра зан по да так о за сту пље-
но сти же на у пред став нич ком те лу по сле пр вих де мо крат ских из-
бо ра  био је сиг нал за  еман ци па тор ске иде је, ко је ће се ка ко ће мо 
ви де ти у ана ли зи оста лих са зи ва, спо ро ре а ли зо ва ти.

4. ЗАКЉУЧАК

Пр ви са зив На род не скуп шти не кон сти ту и сао је не ста бил-
ну струк тур ну ди на ми ку и стра нач ком си сте му и у со ци јал ној 
струк ту ри пред став ни ка. Он је на го ве стио по ли тич ке и еко ном ске 
про ме не ко је ће се од и гра ти у си сте му и по зи ци о ни рао но ви слој 
по ли тич ких ели та. Пар ла мен тар ни стра нач ки си стем по ка зао је 
да ве ћин ски си стем мо же убла жи ти, али не и уки ну ти фраг мен та-
ци ју у по ли тич кој аре ни. Над пред ста вље ност СПС у пар ла мен ту 
ни је би ла смет ња да  се у на ци о нал ном пар ла мен ту по зи ци о ни ра 
низ дру гих стра на ка ко је ће обе ле жи ти по ли тич ка де ша ва ња у на-
ред ним де це ни ја ма. Већ пр ви де мо крат ски из бо ри на го ве сти ли су 
по ја ву стра нач ких пре бе га и ва ни збор ног пар ла мен тар ног по зи ци-
о ни ра ња: СПС је има ла де се так ди си де на та у по сла нич ким ре до-
ви ма ко ји су фор ми ра ли  стран ку без по себ ног по ли тич ког успе ха. 
Ујед но опо зи ци ја је до би ла гор ку лек ци ју и схва ти ла нео п ход ност 
об је ди ње ног из бор ног на сту па, али не и по ли тич ког укруп ња ва ња.
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Про ме не у со ци јал ној струк ту ри На род не скуп шти не у од-
но су на де ле гат ске са зи ве ималe су сна гу тек тон ских по ме ра ња у 
ре гру та ци ји по ли тич ке ели те. Ви ше стра нач ки из бо ри до не ли су 
до ми на ци ју по сла ни ка ко ји су се из ја шња ва ли као Ср би, ви со ко-
о бра зо ва ни, у сред њој жи вот ној до би, му шкар ци. Из скуп штин-
ских клу па не ста ли су ин ду стриј ски рад ни ци, же не и мла ди ко ји 
су до ми ни ра ли де ле гат ским са зи ви ма. Ове про ме не су на го ве сти ле 
про ме не у по ли тич кој ели ти. Ста ре, ко му ни стич ке ели те, ус пе ле су 
да се тран сфор ми шу, по кре ну про ме не, са чу ва ју ве ћи део сим па ти-
зе ра и осво је но ве. То је до при не ло де ли мич ној ре ге не ра ци ји и за-
др жа ва њу хо мо ге не вла сти у ви ше стра нач ком окру же њу, али  ни је 
би ло до вољ но за очу ва ње ста бил но сти вла сти. Но ве ели те оли че не 
у опо зи ци о ним стра нач ким ли де ри ма и по сла ни ци ма, ин си сти ра-
њем на пот пу ном дис кон ти ну и те ту са ко му ни стич ком про шло шћу 
и за ла га њем за кон цепт ли бе рал не пред став нич ке де мо кра ти је по-
сте пе но су се кон со ли до ва ле и ши ри ле ути цај у би рач ком те лу. 

Ти про це си под ста ћи ће ди на ми ку стра нач ке и со ци јал не 
струк ту ре у на ред ним са зи ви ма ко ју ће мо пра ти ти упо ре до по са-
зи ви ма по ана ли зи ра ним и не ким но вим обе леж ји ма.
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Milan Jovanovic

DYNAMICS OF STRUCTURE OF NATIONAL 
ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SERBIA 1991-1993

Resume
The pa per analyzes the chan ges in the party struc tu re and the 

so cial struc tu re of the first mul ti party Na ti o nal As sembly. This pa per 
re pre sents a met ho do lo gi cal fra me work in which a lon gi tu di nal study 
of struc tu ral dyna mics of the Ser bian par li a ment will be con duc ted, 
star ting from the be gin ning of re de moc ra ti za tion to the pre sent. The 
analysis of the party system and so cial struc tu re is vi e wed in the con text 
of chan ges in the po li ti cal eli te in Ser bia over mo re than two de ca des. 
The first Na ti o nal As sembly in the pe riod 1991-1993 sig na led tec to-
nic chan ges in the party system and the struc tu re of the po li ti cal eli tes. 
Abo li tion of one party system hel ped the qu ick frag men ta tion in to the 
mul ti-party sce ne in Ser bia. Out of 53 po li ti cal par ti es which we re fo-
un ded, 44 par ti ci pa ted in the first mul ti-party elec ti ons.  At the ti me, a 
to tal of 17 par ti es ha ve pas sed thro ugh the Na ti o nal As sembly. Ma jo rity 
elec to ral system ma de it pos si ble for the re for med com mu nist eli te to 
stay in po wer. The new po li ti cal eli tes, who se pro gram mes we re ba sed 
on an ti-com mu nism and the li be ral mo del of de moc racy and eco nomy 
we re ex tre mely un der re pre sen ted in the Na ti o nal As sembly. So ci o de-
mo grap hic cha rac te ri stics of MPs (mem bers of par li a ment) in the first 
term show a ra di cal de par tu re from the for mer de le ga te prac ti ce. Pe o ple 
who wor ked in in du stry and ad mi ni stra tion, far mers and mem bers of 
the com mu nist no men cla tu re, who used to do mi na te the de le ga te par li-
a ments, now di sap pe a red from the par li a men tary se ats. Al so, the num-
bers of youn ger and fe ma le re pre sen ta ti ves we re now de ci ma ted. The 
et hnic com po si tion of the first le gi sla tu re hints the pro cess of et hnic 
ho mo ge ni sa tion: when asked abo ut the ir na ti o na lity, 80% of the de le-
ga tes dec la red them sel ves as Serbs, which did not match the struc tu re 
of the po pu la tion in which the Serbs com pri sed lit tle mo re than 65 % 
of the po pu la tion. The boycott of the elec ti ons of the Al ba ni ans in Ko-
so vo and Me to hi ja was the main ca u se of a les ser re pre sen ta tion of this 
et hnic mi no rity. Hun ga ri ans and Mu slims had the num ber of mem bers 
that matched the ir sha re in the to tal po pu la tion. The par li a ment was 
do mi na ted by mid dle aged MPs (41-50 years old) and the ave ra ge age 
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of the MPs was 45. The youn ger po pu la tion was ex tre mely un der re pre-
sen ted; they con sti tu ted only 2 % of the to tal num ber of de pu ti es. The 
sa me is true for the mem bers of the ol der age gro up (51-60 years old) 
who we re re pre sen ted by only 4.4% of MPs. The edu ca ti o nal le vel of 
MPs was sig ni fi cantly abo ve the po pu la tion struc tu re: 82% of mem bers 
had col le ge edu ca tion, whi le 16 % held the hig hest aca de mic de gre es. 
The num ber of wo men was de va sta ting. From 23% in the de le ga te par-
li a ment, the ir num ber fell to only 2%. Fo ur wo men we re in So ci a list 
ca u cus. All this in di ca ted the need for in sti tu ti o nal in ter ven tion in the 
elec to ral system to en su re bet ter re pre sen ta tion of cer tain de mo grap hic 
gro ups.
Keywords: party system, so cial struc tu re, po li ti cal eli te, na ti o na lity, gen der, 

age and le vel of edu ca tion of par li a ment mem bers.

* Овај рад је примљен 18. октобра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 05. децембра 2013. године.
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ПРОСТОРУБИВШЕЈУГОСЛАВИЈЕ

Сажетак
Мо дел ства ра ња син те тич ких на ци ја на др жав но - прав ном 

про сто ру бив ше Ју го сла ви је, до жи ве ће сво ју ин те нзи фи ка ци ју у 
пр вим да ни ма сло ма СФРЈ, при зна ва њем др жав не не за ви сно сти 
бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма. По себ но ће мо на сто ја ти 
да у ра ду кон ци пи ра мо екс пли ка тив ни мо дел син те тич ких на ци ја, 
ко ји код нас ни је до вољ но те о риј ски уоб ли чен. Та ко ђе ће мо на-
сто ја ти да на при ме ру на стан ка хр ват ског на ци о нал ног иден ти те-
та об ја сни мо ка ко ди ја хро ниј ску та ко и син хро ниј ску ди мен зи ју и 
фак то ре ње го вог ства ра ња.
Кључ не ре чи: син те тич ке на ци је, кон фе си о нал на до ми на ци ја, Ва ти кан, 

ге о по ли ти ка, ин же ње ринг иден ти те та, Ју го сла ви ја.

Фе но ме но ло ги ја на стан ка син те тич ких на ци ја бо га та је при-
ме ри ма иден ти тет ског ин же ње рин га, у ко ји ма се ди зај ни ра ње но-
вих и ре ди зајн по сто је ћих ет нич ких и кон фе си о нал них иден ти те та 
ста вљао у функ ци ју ди рект ног оства ри ва ња ин те ре са ге о по ли тич-
ких опо не на та срп ског на ро да и др жа ве. У тим про це си ма, мо дел 
ства ра ња син те тич ких на ци ја би ће ко ри шћен као си гу ран и тра-
јан на чин да се из срп ског на ци о нал ног, је зич ког, и те ри то ри јал-
ног кор пу са из дво је ве ли ки де ло ви и од њих ство ри по у здан по јас 
на ци ја-др жа ва ко је све ја че и ма лиг ни је сте жу обруч око ви тал-
них ин те ре са срп ске на ци је, кру не ћи и сла бе ћи ње не ка па ци те те 
за вла сти ту од бра ну и оп ста нак. Ти про це си су ак ту ел ни и да нас 
иако њи хо ва нај да ља исто риј ска и ге о по ли тич ка ин спи ра ци ја се же 
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не ко ли ко ве ко ва у на зад. Ипак, раз би ја ње Со ци ја ли стич ке Фе де ра-
тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је био је по че так по след ње фа зе у кон-
сти ту и са њу синтетичких нација на овом про сто ру. „Са да шњост 
про шло сти, све при сут ност исто ри је у јав ној као и у не јав ној све-
сти пред ста вља цен трал ни мо ме нат тран сфор ма ци је дру штве не 
кри зе со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је из 80-тих го ди на у ет нич ки ле-
ги ти ми сан на сил ни рас пад дру штва у 90-тим го ди на ма.” (Б. Ве бер, 
2005,113.)

Кр ва ви гра ђан ски рат ко ји је у се би ну жно но сио и ре ли-
гиј ско-кон фе си о нал ну ди мен зи ју озна чи ће су ро ви епи лог јед ног 
геополитичкогпројекта ко ји у се би са др жи иде ју ства ра ња син-
те тич ких на ци ја, чи ја ће иден ти тет ска осно ва би ти српски језик 
пре ком по но ван и пре и ме но ван унекедруге лингвистичкеназиве
(хрватски,бошњачки,црногорски),авезивноткивоновихнација
увеликојмеричинићеверско-конфесионалнакомпонента,органи-
зованаизамаскиранауновимдржавно-територијалнимтворе-
винама насталим на развалинама бивше Југословенске државе.
Срп ски на род и Ср би ја овим про це си ма већ два ве ка у на зад при-
си ље ни су на стал ну ге о по ли тич ку ре гре си ју и уз ми ца ње. Ње ни 
нај ма лиг ни ји ре зул та ти су де мо граф ска де по пу ла ци ја, де те ри то ри-
за ци ја, де су ве ре ни за ци ја, и рас та ка ње на ци о нал ног иден ти те та, уз 
по вре ме не пе ри о де пот пу ног гу бит ка на ци о нал не др жа ве. Стал но 
при сут на вер ска и је зич ка кон вер зи ја до дат но ра за ра и сма њу је срп-
ски на ци о нал ни кор пус, па се он да нас на ла зи на иви ци пот пу ног 
сло ма. Ви ше де це ниј ска ре па га ни за ци ја на ци о нал ног иден ти те та 
Ср ба, нај ин те нзив ни ја у вре ме иде о ло шког мо но по ла бољ ше вич-
ког ре жи ма Јо си па Бро за, има ла је та ко ђе из ра зи то де струк тив не 
по сле ди це. Укуп но узев ши они кри стал но ја сно по ка зу ју на пот пу-
ну на ци о нал ну и др жав ну за пу ште ност Ср ба, оп ту жу ју ћи срп ске 
псе у до-ели те за отво ре но са у че сни штво у про це си ма де ва ста ци је 
вла сти тог на ро да и др жа ве.

МОДЕЛИНАСТАНКАМОДЕРНИХ
НАЦИОНАЛНИХИДЕНТИТЕТА

Са вре ме на по ли тич ка со ци о ло ги ја по зна је нај ма ње два мо-
де ла ства ра ња мо дер них на ци о нал них др жа ва, од ко јих су орга-
ницистичкииполитички(грађански) пред ста вља ли не ку вр сту са-
да већ кла сич них мо де ла де вет на е сто ве ков ног на стан ка мо дер них 
на ци о нал них др жа ва па као по сле ди ца то га и њи ма од го ва ра ју ћих 
на ци о нал них иден ти те та.  „На при ме ру фран цу ског и не мач ког мо-



ЉубишаМ.Деспотовић Синтетичкенацијекаомоделзакаснеле...

167

де ла, то ће се мо ћи об ја сни ти на вр ло пла сти чан на чин. Француска
идејанационалитета ко ја је на ста ла у про це су ра ди кал ног рас та-
ка ња тзв. ста рог ре жи ма, фо ку си ра ла се на ин сти ту ци о нал ни и те-
ри то ри јал ни оквир др жа ве, са сна жним на гла ском наполитичком
јединству грађанства у нарастању, ко је свој на ци о нал ни оквир 
по ста вља у кон текст за јед нич ког по ли тич ког пред став ни штва, за-
ко на и истих по ли тич ких уста но ва. (...) Немачкиконцепт, пар ти-
ку ла ри стич ки по свом ка рак те ру (су про тан гра ђан ском прин ци пу 
уни вер за ли за ци је) и органицистички по су шти ни, под ра зу ме вао 
је ра сну, кул тур ну, је зич ку и на род но сну за јед ни цу, као је дан вид 
ет но кул тур ног је дин ства, за о кру жен те ри то ри јал ним и др жав ним 
окви ром.” (Љ. Де спо то вић, 2003, 41.) Пр ви фран цу ски мо дел био 
је ин клу зи ван по свом ка рак те ру, за сно ван на кон цеп ту уни вер-
зал ног гра ђан ства, и др жа вљан ства, док је дру ги не мач ки, по свом 
ка рак те ру био екс клу зи ван, и ис кљу чу ју ћи, ба зи ран на ор ган ском 
је дин ству за јед нич ког ра сног по ре кла, је зи ка, тра ди ци је и ње го ве 
те ри то ри јал не од ре ђе но сти. „По ђи мо од до бро по зна те су прот но-
сти из ме ђу гра ђан ског и ет нич ког пој ма на ци ја, при че му пр во под-
ра зу ме ва укљу чи ва ње а дру го ис кљу чи ва ње. Др жа вља ни, или Sta-
at sbu er ger (нем. др жа вља нин) у сми слу ci toyen (фран. гра ђа нин), 
тре ба ло би да се соп стве ном во љом кон сти ту и шу као по ли тич ко 
удру же ње сло бод них и рав но прав них осо ба. Ова сво је вољ на на ци-
ја др жа вља на ге не ри ше де мо крат ску ле ги ти ма ци ју, док на сле ђе на 
на ци ја оних ко ји су у њој ро ђе ни обез бе ђу је дру штве ну ин те гра ци-
ју прет по ли тич ке вр сте”. (Ј. Ха бер мас, 2002, 149.)

Концепт-моделсинтетичкихнација не што је спе ци фич ни-
ји и вре мен ски се си ту и ра пре све га у два де се ти век, и то углав ном 
на про сто ри ма сред ње е вроп ских а на ро чи то бал кан ских на ро да и 
др жа ва. За раз ли ку од на ве де на два мо де ла ко ји су као сво ју прет-
ход ни цу има ли и сна жан про цес протонационалне самоиденти-
фикације и мо де ли ра ња, код мо де ла синтетичкихнација, глав ни 
на ци о нал ни кон сти ту ен си би ли су сме ште ни у ре ли гиј ско -кон фе-
си о нал ну и лин гви стич ку сфе ру, као и стра не, спољ но по ли тич ке 
фак то ре - ка та ли за то ре. Фор ми ра ње но вих син те тич ких на ци о нал-
них иден ти те та ком би на ци ја је ауто ном них те жњи на ци о нал но још 
увек не до вољ но из ди фе рен ци ра них ент ни ци те та са ових про сто ра, 
и по ли тич ких про је ка та ве ли ких ге о по ли тич ких фак то ра ко ји су 
у сво је екс пан зи о ни стич ке пла но ве укљу чи ва ли и ства ра ње но вих 
на ци о нал них др жа ва игра ју ћи на кар ту ре ги о нал них раз ли ка, кон-
фе си о нал не не тр пе љи во сти и оно га што је С. Фројд у пси хо ло-
шком сми слу озна ча вао као „нар ци зам ма лих раз ли ка”.
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За раз ли ку од суверенихнација ко је су се ства ра ле на при-
ро дан на чин то ком ду жег вре мен ског пе ри о да и на ет нич ким те-
ри то ри јал ним це ли на ма на ко ји ма су ве ко ви ма оби та ва ле, као и 
на осно ва ма ја сног је зич ког кон ти ну и те та,ет нич ког иден ти те та, 
за јед нич ке кул ту ре, на ци о нал не све сти, и на ци о нал не др жа ве као 
из ра за ње не пу не су ве ре но сти, синтетичкенације су стваранепод
пресудном улогом псеудонационалних елита окупљањем етније,
деловаразличитихнарода,илиразличитихверскихидентитета
истог народа,на једном простору, стварајући и градећи синте-
тичкусвестоприпадањуједнојполитичкојзаједници,ињенојно-
воформиранојдржавнојјединици. „Бит на раз ли ка из ме ђу су ве ре не 
и син те тич ке на ци је је у то ме што се ова по след ња мо же из ми сли-
ти и у крат ком по ли тич ком по ступ ку уве сти у жи вот, а су ве ре на 
на ци ја је ства ра на не све сним со ци јал ним про це си ма ко ји су тра-
ја ли ви ше ве ко ва.” (М. Ек ме чић,2002,52.) Та квих про це са је би ло 
на про сто ри ма Сред ње Евро пе, а на ро чи то на про сто ру Бал ка на. 
Сред ње-европ ски кон текст вре ме ном је ево лу и рао од сво је пр во-
бит не пан гер ман ске иде је на два под јед на ко за ни мљи ва кон цеп та, 
је дан ко ји је и да ље за др жао не мач ку Мitteleuropsku оп ти ку и дру-
ги кон цепт Сред ње Евро пе на ро да ко ји се на ла зе ис точ ни је а чи ји 
је ге о по ли тич ки код до ми нант но Ма ђар ски обо јен. Са вре ме ни то-
ко ви европскерегионализације та ко ђе су на тра гу ства ра ња син те-
тич ких на ци ја, фор си ра ју ћи фор ми ра ње ма лих др жа ви ца, на ба зи 
регионалних идентитета, осо би то у зе мља ма за хва ће ним тран-
зи ци јом. „Не сра змер но ра ди кал ни је не го што Ва шинг тон ми сли, 
не мач ки про грам ци ља на то тал но уки да ње гра ни ца из ме ђу европ-
ских др жа ва ко је се ко ма да ју у се це си о ни стич ким ра то ви ма, усит-
њу ју и ко је тре ба по ко ри ти у ста њу сла бо сти.” (В. Ф. Гол ден дах, 
Х-Р Ми нов,2003,10.) „Не сум њи во ова два ин те гра циј ска пла на чи-
не пр ву ета пу сред њо е вроп ске за ми сли у мо дер ној исто ри ји, ко ја је 
на су прот тре нут ном ге о по ли тич ком по љу си ла из гра ђи ва ња на ци-
је...” (И. Па ска, 2000,62) Ова кав тренд у по љу ре ал по ли ти ке пре ти 
да ство ри ефе кат тзв. ге о по ли ти ке ха о са, ко ји је пре све га усме рен 
на те ри то ри јал ну де струк ци ју мо дер них на ци о нал них др жа ва, ко ји 
би уко ли ко се от ме кон тро ли цен три ма мо ћи ан тлан ти стич ког За-
па да мо гао да про из ве де истин ски ха ос у ме ђу на род ним од но си ма 
и ре ал ну рат ну кри зу. „Кад би сва ка об у хва та ју ћа ет нич ка или кул-
тур на за јед ни ца има ла пра во на др жав ност, та ко да се по ли тич ке 
и кул тур не гра ни це по ду да ре, мо ра ли би смо да се су о чи мо са ка-
ко ем пи риј ски та ко и функ ци о нал ним про бле ми ма. По сто ји пр во 
чи ње ни ца да ве ћи ни ус по ста вље них по ли тич ких за јед ни ца мањ ка 
ет нич ка и кул тур на хо мо ге ност ко ју прет по ста вља прин цип на ци-
о нал но сти. Ка да би смо на те зе мље ипак при ме ни ли тај прин цип 
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хе те ро ген са став њи хо вог ста нов ни штва су о чио би нас са не из бе-
жном по сле ди цом ства ра ња но вих и но вих ма њи на кад год у би ло 
ком прав цу по ме ри мо гра ни це”. (Ј. Ха бер мас, 2002, 154.)

Тран сцен ди ра ње гра ни ца по сто је ћих др жа ва, и ре ги о нал-
но по ве зи ва ње не ма за циљ са мо еко ном ско укруп ња ва ње и бо љу 
цир ку ла ци ју ро ба, љу ди и ка пи та ла, већ је пра ће но сна жним про-
це си ма де те ри то ри ја ли за ци је и де су ве ре ни за ци је по сто је ћих на-
ци о нал них др жа ва, чи не ћи гра ни це по ро зним и про ме њи вим, док 
јед ног да на не бу ду за ме ње не но вим ко је тре ба да од сли ка ју не ке 
но ве ге о по ли тич ке тво ре ви не. На при мер: „Про је кат ДКМТ (Ду-
нав-Криш-Мо риш-Ти са, на по ме на Љ. Д.) ве зу је се у не ким аспек-
ти ма за сла бље ње на ци о нал них су ве ре ни те та...украт ко, ис тра жу ју 
се тран свер зал не над на ци о нал не ве зе.” (А. Труд. 2007.16.) Та ко би 
АП Вој во ди на на при мер, тре ба ла да по сте пе но пре ра сте у но ву 
- ста ру пред три а нон ско по ли тич ко-др жав ну струк ту ру уз сна жне 
про це се из град ње вој во ђан ске иден ти тет ске под ло ге. „У да на-
шњим про јек ти ма ства ра ње ује ди ње не Евро пе ре ги ја, а не Евро-
пе су ве ре них на ци ја, оства ри ће се на нај бо љи на чин иде о ло ги ја 
син те ти зо ва ња ве штач ких на ци ја.” (М. Ек ме чић. 2002, 53.) То је 
у ства ри на ста вак ста рог про јек та ства ра ња син те тич ких на ци ја у 
но вом кон тек сту. Ис тра жи ва ње бу гар ске исто ри чар ке Т. Т. То до ре-
ве, о пре суд ној уло зи Аустро-Угар ске мо нар хи је у ства ра њу ал бан-
ске на ци је на Бал ка ну с кра ја де вет на е стог и по чет ка два де се тог 
ве ка, још је дан су од но вих али и су штин ских ар гу ме на та - до ка за 
ко ји нај ди рект ни је по твр ђу ју ве ро до стој ност кон цеп та ства ра ња 
син те тич ких на ци ја. (Т. Т. То до ро ва; 2008)

Екс пе ри мент са ства ра њем син те тич ких на ци ја на про сто ру 
бив ше СФРЈ, пре ти да по ста не уни вер за лан мо дел бу ду ћег те ри то-
ри јал ног пре ком по но ва ња Евро пе и све та.У том кон тек сту са гле-
дан теоријскимоделсинтетичкихнацијау се би са жи ма не ко ли ко 
ва жних мо ме на та - ди мен зи ја: 

а)темпорална димензија - тре ба да ука же на дво стру ки 
вре мен ски ка рак тер фор ми ра ња син те тич ких на ци ја, је-
дан ко ји тај про цес си ту и ра у два де се ти век (за ка сне ла 
фа за фор ми ра ња на ци ја) а дру ги на крат ко тра јан вре мен-
ски ин тер вал у ко ме су те на ци је ство ре не. С об зи ром на 
чи ње ни цу да се ра ди ло о не до вољ но из ди фе рен ци ра ним 
ет нич ким кон гло ме ра ти ма, ко ји хи ља ду и ви ше го ди на 
у на зад ни су има ли ни ка кав об лик вла сти те др жав но сти 
(Хр ва ти, Бо шња ци, Ма ке дон ци, Сло вен ци...) осим ако се 
не ра ди о ва зал ном од но су у окви ри ма ви ше ве ков не оку-
па ци је тих те ри  то ри ја, че сто сум њи во озна ча ва ни кон-
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цеп том по ли тич ког на ро да. Реч је о убр за ном (ак це ли ра-
ном) про це су ства ра ња но вих на ци о нал них иден ти те та, 
чи ја је нај те мељ ни ја фа за би ла у Ти то вој Ју го сла ви ји, 
а за вр шни чин њи хо вог кон сти ту и са ња као не за ви сних 
на ци о нал них др жа ва де сио се у тра гич ним и кр ва вим 
про це си ма раз би ја ња бив ше СФРЈ. 

б)спољно-политичкадимензија - ука зу је на сна жан уплив 
спољ но по ли тич ког фак то ра у фор ми ра њу син те тич ких 
на ци ја, ко је не са мо да пла ни ра ју не го и мак си мал но 
убр за ва ју овај про цес. Без од лу чу ју ћег ути ца ја и по др-
шке ко ји је до шао са стра не ве ли ких си ла и њи хо ве ди-
рект не ин тер вен ци је на стра ни се це си о ни стич ких ре пу-
бли ка, оне још за ду го не би би ле у ста њу да за о кру же 
сво је др жав но прав но, и на ци о нал но кон сти ту и са ње. 
Пре суд на по др шка до шла је са стра не САД, Не мач ке и 
Ве ли ке Бри та ни је, а у ре ги о нал ном сми слу де ло ва ле су 
Тур ска, Аустри ја, Ита ли ја, Ма ђар ска и др.

в)просторно-географскадимензија- ука зу је на чи ње ни цу 
да су се про це си ства ра ња син те тич ких на ци ја од и гра-
ва ли на про сто ру Бал ка на и Сред ње Евро пе. Пре ци зни је 
те ри то ри јал но од ре ђе но они су пре све га би ли до ми нан-
та ни на про сто ру бив ше СФРЈ, док је ши ри про стор Бал-
ка на и Сред ње Евро пе био пр ви кон цен трич ни круг ко ји 
је ка ко у ди ја хро ниј ском та ко и у син хро ниј ском де лу 
ових про це са оства ри вао зна чај не ре ги о нал не ути ца је.

г) геополитичка димензија - да је укуп ну кон тек сту ал ну 
струк ту ру про це са фор ми ра ња син те тич ких на ци ја, ука-
зу ју ћи на ши ри ци ви ли за циј ско-кул ту ро ло шки су коб ко-
ји се на ла зио у за та мње ној по за ди ни ових про це са .Он 
је имао и сво ју ви ше де це ниј ску пред и гру, али је сво је 
нај ма лиг ни је ути ца је оства рио у пе ри о ду пост бло ков-
ске по ли ти ке - уни ла те ра ли зма и агре сив ног за по се да ња 
упра жње ног про сто ра, на ста лог по вла че њем Со вјет ског 
Са ве за са про сто ра Бал ка на и Сред ње Евро пе. Но во на-
ста ла на тов ска до ми на ци ја по жу ри ла је да слич но мо-
де лу на ци стич ког рас пар ча ва ња Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
што бр же и што бо ље на пла ти сво ју пре власт. У фор ми 
за кљу ча ка Ба ден те ро ве ко ми си је, ле га ли зо ва на је те ри-
то ри јал на пљач ка срп ског на ци о нал ног кор пу са ко ји је 
го то во пет де це ни ја пре то га из вр ши ла Бро зо ва бољ ше-
вич ка са мо во ља.
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д) религијско-конфесионалнадимензија- ука зу је на до ми-
нант но ре ли ги о зно-кон фе си о нал ну ком по нен ту иден ти-
тет ске струк ту ре син те тич ких на ци ја као је дан од нај-
ва жни јих сег ме на та ње ног фор ми ра ња.Она се мо же пре 
све га си ту и ра ти у на гла ше ну про зе ли ти стич ку по ли ти ку 
Ва ти ка на на стра ни Хр ва та, као и де лат ност ислам ског 
фак то ра у под у пи ра њу и сна же њу бо шњач ке се па ра ци је.
Та вр ста по др шке би ла је нео за о би ла зан фак тор укуп них 
на по ра оста лих мен то ра но во на ста лих на ци о нал них др-
жа ва, да за о кру же сво је иден ти тет ске апе ти те, ба зи ра не 
пре све га на де мо граф ском и те ри то ри јал ном сло му срп-
ске на ци је. При сут на је ве ков на тен ден ци ја да се бал-
кан ски на ро ди аси ми лу ју са сво јим ре ли ги ја ма-кон фе-
си ја ма, и да ус по ста ве пот пу но иден ти тет ско по кла па ње 
из ме ђу вер ског и на ци о нал ног са др жа ја. Мно ги од њих 
то су у сво јој но ви јој исто ри ји ус пе ли у ве ли кој ме ри и 
да оства ре.

ђ) етатолошка димензија - на гла ша ва др жав но - на ци о-
нал ни ка рак тер но вих иден ти те та син те тич ких на ци ја, а 
по себ но из ра же ну уло гу но во фор ми ра них др жа ва у про-
па ги ра њу и кон со ли да ци ји но вих на ци о нал но- иден ти те-
т ски са др жа ја. Реч је за пра во о сна жном иден ти тет ском 
ин же ње рин гу ко ји држава вр ши пре ко ме ди ја, обра зо ва-
ња,кул ту ре,спор та, вој ске, по ли ци је, др жав них сим бо ла, 
по ли тич ке со ци ја ли за ци је и сл. Без сна жне и агре сив не 
де лат но сти но во фор ми ра них др жа ва, про це си уз бр за не 
кон со ли да ци је но ви син те тич ких иден ти те та не би мо гли 
оства ри ти та кав учи нак и сна жну на ци о нал ну хо мо ге ни-
за ци ју, ко ја се че сто гра ни чи ла са па то ло шким фор ма ма 
шо ви ни стич ке хи сте ри је и оба ве зне ан ти срп ске про па-
ган де. Др жа ва је пре ко свих рас по ло жи вих сред ста ва 
во ди ла це лу ак тив ност на овом по љу и без ње них ин-
сти ту ци о нал них ка па ци те та, овај про цес би те као знат-
но спо ри је, и са бла жим ин те нзи те том. Ми ле ни јум ски 
из о ста нак вла сти те на ци о нал не др жа ве имао се са да на-
док на ди ти гро зни ча вим и пре на гла ше ним учин ком но-
ве др жа ве. На де лу је у ства ри сво је вр сна етнократија 
сна жно по др жа на ин сти ту ци о нал ним ка па ци те ти ма др-
жа ве.

е) идентитетско-консолидациона димензија - по ка зу је 
по тре бу ин тен зив не иден ти тет ске кон со ли да ци је и по-
ли тич ког ре ди зај на но во фор ми ра ног син те тич ког иден-
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ти те та. Он се пре вас ход но гра ди на про то на ци о нал ној 
тра ди ци ји, и број ним при ме ри ма исто риј ских фал си-
фи ка та, ко ји су ну жни не би ли се ду бин ски уко ре ни ло 
тра ја ње ет ни је и мак си мал но раз ву као на тег ну ти исто-
риј ски кон ти ну и тет. Све то би тре ба ло да обез бе ди си-
му ла ци ју и по пу ну не до ста ју ће др жав но-на ци о нал не 
исто ри је, а за тај “све ти” по сао ан га жо ва ни су сви рас-
по ло жи ви ин те лек ту ал ни и на уч ни ка па ци те ти. Реч је у 
ства ри о озбиљ ном на кнад ном ра ду на ства ра њу на ци о-
нал ног пам ће ња. То пам ће ње по ста је зва нич на вер зи ја 
ре ди зај ни ра не на ци о нал не исто ри је, ко ја се има учи ти 
у шко ла ма и уни вер зи те ти ма, и ко ји по ста је оба ве зу ју-
ћи стан дард у јав ној ко му ни ка ци ји, ка ко уну тар те за јед-
ни це та ко и пре ма спо ља.За ње го ву убр за ну ди фу зи ју и 
усва ја ње по себ но су би ли за ду же ни ме ди ји и ин те лек ту-
ал на ели та.

ж)језичко-лингвистичкадимензија - ука зу је на по тре бу пре-
и ме но ва ња је зи ка, ње го ву но ву стан дар ди за ци ју и лек-
сич ко „обо га ће ње”. У пи та њу је кла сич на кра ђа срп ског 
је зи ка, јер европ ска лин гвин стич ка тра ди ци ја не по зна-
је дру ги је зик на овим под руч ји ма осим срп ског, о че му 
све до че број не је зич ке сту ди је са кра ја осам на е стог и по-
чет ка де вет на е стог ве ка. Срп ски је зик се бу квал но кра де 
и оти ма пре ко илир ског по кре та, пре и ме ну је у хр ват ски 
уз јед ну ме ђу-фа зу у ко јој се на зи ва хр ват ско-срп ски, и 
на кра ју се вр ши ње го ва но ва и на сил на стан дар ди за ци-
ја при ла го ђе на по тре ба ма но вог иден ти те та. По себ но је 
за ним љив про цес ње го вог лек сич ког „обо га ће ња” но вим 
ко ва ни ца ма или ста рим ту ђи ца ма ре ги о нал ног и оку па-
ци о ног по ре кла, ко је се пре у зи ма ју као вла сти то је зич ко 
на сле ђе. Слич ни про це си би ће по но вље ни и у при ме ри-
ма бо шњач ког и цр но гор ског ре ди зај на срп ског је зи ка, 
са мо што је та фа за тра ја ла мно го кра ће од хр ват ског 
при ме ра.

и) цивилно-грађанска димензија - ис ти че уло гу упо тре бе 
ци вил ног дру штва ри мо ка то лич ке про ве ни јен ци је и дру-
гих об ли ка ци вил ног ор га ни зо ва ња и де ло ва ња у ци љу 
ре ли гиј ско-кон фе си о нал не и на ци о нал не хо мо ге ни за-
ци је. Фи нан си ра не ка ко са стра не стра них на ло го да ва ца 
та ко и јед ним де лом од са мих но во фор ми ра них др жа ва, 
тзв. ци вил ни сек тор та ко ђе пре у зи ма ва жну функ ци ју 
на ци о нал не кон со ли да ци је. Он ве о ма успе шно си му ли ра 
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гра ђан ски ак ти ви зам, ко ји је на рав но у пот пу ном са гла-
сју са на ци о нал ним ци ље ви ма и за да ци ма.

ј) регионално-етничкадимензија - на гла ша ва ва жност ре-
ги о нал них иден ти тет ских осо бе но сти и ет нич ко-кон фе-
си о нал них спе ци фич но сти као ба зе за фор ми ра ње но вих 
син те тич ких на ци ја. Ма ле ре ги о нал не спе ци фич но сти 
се пре на гла ша ва ју, по себ но мар ки ра ју и слу же као на-
вод ни до каз ет нич ко- на ци о нал не по себ но сти и осо-
бе но сти но во фор ми ра них син те тич ких иден ти те та. У 
пи та њу је нај ма ње дво ве ков на по ли ти ка се па ра ци је и 
ра за ра ња срп ског на ци о нал ног кор пу са да би се на мар-
ги на ма ње го вих ре ги о нал них спе ци фич но сти, гра дио 
ка пи тал бу дућих на ци о нал них по де ла. По след њи у ни зу 
та квих сце на ри ја је и по ку шај из гра ђи ва ња цр но гор ске 
на ци је, и све агре сив ни ји ин же ње ринг тзв. вој во ђан ског 
иден ти те та.

По ну ђе ни екс пли ка тив ни мо дел син те ти тич ких на ци ја, је 
наш пр ви те о риј ски по ку шај да се овај зна ча јан иден ти тет ски и 
ге о по ли тич ки фе но мен са гле да у сво јој сло же но сти и зна ча ју. Не 
по сто ји пре тен зи ја ауто ра да је то до вр шен мо дел ко ји ни је мо гу ће 
ме ња ти и до ра ђи ва ти. Уто ли ко ви ше, што по скром ном са зна њу у 
на шој дру штве ној на у ци до са да ни је би ло озбиљ ни јих по ку ша ја 
да се овај фе но ме но ло шки склоп те о риј ски уоб ли чи и учи ни ме то-
до ло шки пла у зи бил ним.

СИНТЕТИЧКЕНАЦИЈЕ,ВАТИКАНИХРВАТСКА

Концептсинтетичкихнација у јед ној од сво јих пр вих вер-
зи ја, на стао је као ко ла те рал ни про је кат јед ног дру гог пла на на ци-
о нал ног пре у ре ђе ња бал кан ско-сло вен ских про сто ра, ка да се 1844. 
го ди не у Фран цу ској по ја вио спис „НадеИталије”, ита ли јан ског 
исто ри ча ра и ри мо ка то лич ког ге о по ли ти ча ра Чезара Балбоа ко-
ји је у се би са др жа вао план ве ли ког ује ди ње ња Ита ли је. Та да је у 
скло пу пла на као те ри то ри јал на на док на да за усту пље не те ри то ри-
је но вој Ита ли ји (Лом бар ди ја и Ве не ци ја), Аустро у гар ска тре ба ла 
да до би је те ри то ри јал но про ши ре ње на Бал ка ну. У том пла ну са др-
жа но је ви ше ге о по ли тич ких аспе ка та, а за наш рад је нај ва жни ји 
онај ко ји предвиђастварањемалихсловенскихдржавицаподгер-
манскомиримокатоличкомдоминацијом, којебитребалеисто-
временодабудуодвојенеодмогућегверскогиполитичкогутицаја
Русије.Ауто ри пла на сма тра ли су да су сло вен ски на ро ди на ни жем 
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ци ви ли за циј ском ступ њу, и да је сто га оправ да но ста ви ти их под 
ци ви ли за циј ски, кон фе си о нал ни али и др жав но по ли тич ки над зор, 
спре ча ва ју ћи исто вре ме но не же ље ни ру ско-пра во слав ни про дор 
на Бал кан.Слич ни ар гу мен ти ће се по те за ти сва ки пут у исто ри ји 
ка да је по треб но ства ри пре ло ми ти на стра ну срп ских про тив ни ка.
УтомећекаопоправилуРимокатоличкацрквабитињиховнај-
већиипоуздансавезник. Та ко је би ло и при ли ком раз би ја ња Кра-
ље ви не Ју го сла ви је, али и при дра ма тич ним до га ђа ји ма сре ди ном 
1943 го ди не ка да се ло ми ла са ве знич ка по др шка на ра ти шту Ју го-
сла ви је, осо би то она ко ја је тре ба ла да при кри је стра вич не зло чи не 
НДХ и хр ват ској стра ни по мог не да без ве ћих по те шко ћа пре ђе на 
стра ну по бед ни ка.

На ве де ни про је кат сна жно је по др жан од стра не Ри мо ка то-
лич ке цр кве и ње ног по ли тич ког вођ ства у Ва ти ка ну. „Ва ти кан ни 
да нас ни је од у стао од свог ци ља да ство ри је дин ствен ка то лич-
ки по ре дак у све ту.” (С. Авра мов 1998, 119.) Он ће се на стр пљив 
на чин на до гра ђи ва ти све до на ших да на али је нај те же по сле ди-
це имао у дру гом свет ском ра ту и де ве де се тих го ди на при ли ком 
гра ђан ског ра та у Ју го сла ви ји. Са др жај овог про јек та чи ни ло је и 
чи ни, ви ше об ли ка по ли тич ко кон фе си о нал ног де ло ва ња.Одпод-
стицањалингвистичкеотимачинеипреваре,перфидногделовања
уоквируконцептатзв.католичкогцивилногдруштва,прозелити-
зма,унијаћења,паиотворенеподршкезлочиначкимакцијамахр-
ватскихусташаудругомсветскомратуиТуђмановомрежиму
почеткомдеведесетих.Осо би то је за ни мљи ва она де лат ност Ри-
мо ка то лич ке цр кве ко ја је би ла за о де ну та фор мом ци вил ног дру-
штва. Под на зи вом Католичкаакција, ор га ни зо ван је кон ти ну и ран 
рад у сег мен ти ма ства ра ња но вог син те тич ког иден ти те та.Умре жа-
ва ју се го то во сви со ци јал ни сло је ви дру штва у мре жу ка то лич ких 
ор га ни за ци ја и по кре та, а све у ци љу на ци о нал не и вер ске хо мо ге-
ни за ци је као при пре ме за ко на чан об ра чун. Ова де лат ност Рим ске 
цр кве осо би то је би ла из ра же на у окри љу оних зе ма ља ко је ни су 
до жи вља ва не као ка то лич ке. Та квом се сма тра ла и Кра ље ви на Ју-
го сла ви ја. Цр кве на ор га ни за ци ја - католичка акција је у окви ру 
сва ког ри мо ка то лич ког на ро да пред ста вља ла зна чај ни ји по ли тич ки 
фак тор не го би ло ко ја по ли тич ка стран ка у ње му. 

По ли ти ка ства ра ња син те тич ких на ци ја прак ти ко ва ла се и у 
Бо сни и Хер це го ви ни. Ра зно ро дан, вер ски и ет нич ки из де љен, без 
ја сне и чвр сте иден ти тет ске осно ве, овај про стор био је као ство-
рен за екс пе ри мен те in vi vo и ства ра ње син те тич ких на ци о нал них 
иден ти те та.По ли ти ка хаб збур шке им пе ри јал не све сти не дво сми-
сле но је на ме та ла је по тре бу при па ја ња ових про сто ра ца ре ви-
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ни. То је нај лак ше би ло оства ри ти ства ра њем но вих син те тич ких 
иден ти те та, не пре за ју ћи при том од ко ри шће ња свих рас по ло жи-
вих сред ста ва: исто риј ски фал си фи ка ти, на сил на со ци ја ли за ци ја, 
по вр шна еду ка ци ја, на мет ну та кон фе си ја, анек си ја те ри то ри ја, за-
бра не, хап ше ња и сл. „У овим оп штим на по ри ма да оку пи ра не зе-
мље на ђу сво је ме сто у хаб збур шкој Сред њој Евро пи на ла зи се и 
по ли ти ка ства ра ња син те тич ких на ци ја.На ци о нал ни по кре ти су од 
1882 до 1902. би ли за бра ње ни и це ло дру штво ста вље но у шко лу 
да на у чи бо сан ски ет нич ки иден ти тет.” (М. Ек ме чић, 2002,152.) 

Удругомсветскомратуовесусеполитикекондензовалеу
најцрњимсценаријимакојисузапоследицуималистравичнерат-
незлочине,ипокољестановништва.Сукобиновихјошнедовољно
укорењенихсинтетичкихидентитетабићетакођеосновазлочи-
напочињенихидеведесетихгодинаубившојСФРЈ. За по след њи 
је дан век, му сли ман ско ста нов ни штво у Бо сни и Хер це го ви ни ме-
ња ло је на зи ве свог иден ти те та ви ше од де вет пу та. „Од ли чан по-
зна ва лац срп ског је зи ка и пи сац књи ге Историјасрпскогнарода, 
Бе ња мин Ка лај је на пу стио сво је ра ни је ста во ве о срп ском ка рак те-
ру БиХ и раз вио те зу о по сто ја њу по себ ног бо шњач ког на ро да као 
но си о ца кон ти ну и те та бо сан ске др жав но сти.” (М. Су бо тић, 2012, 
80.)

Ис тра јан унамеридапроширииучврстисвојконфесионал-
ниалиигеополитичкиутицајВатиканјеучиниосведасенапро-
сторураскомаданеКраљевинеЈугославијеформираНезависнадр-
жаваХрватска,каофашистичкатворевина,која јетребалада
заокружииучврстикакоудржавно-правномиполитичкомтако
иурелигијско-конфесионалномсмислудоминацијуримокатоли-
цизманапросторимаЗападногБалкана. „Глав ни раз лог за по бу ну 
(ми сли се на Ср бе у Бо сни и Хер це го ви ни, прим. Љ. Д.) 1941 је-
сте по ку шај ка то лич ке цр кве да на ре ци Дри ни учвр сти гра ни цу 
сво је ци ви ли за ци је (...) Та хр ват ска по ли тич ко- ре ли ги о зна бор ба 
по при ма истин ски ди вље аспек те, по то ме што се уста ше упу шта-
ју у осве те и ре пре са ли је ко је се мо гу упо ре ди ти са мо са нај оп-
скур ни јим вре ме ни ма сред њег ве ка. Ни су си ле осо ви не ство ри ле 
хр ват ску др жа ву 1941. не го ка то лич ка цр ква пре ко њих.” (исто, 
377-378.) „Ка да је 1941. про гла ше но ства ра ње Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске, на њу је би ло утро ше но ви ше исто риј ске енер ги је сред-
ње е вроп ског ка то ли чан ства, не го на по ра хр ват ског на ро да ко ји је 
мо гао по ну ди ти за та ко ве ли ки за да так са мо огра ни че не уло ге. Та 
је др жа ва ства ра на по стра те шким на че ли ма ка то лич ке иде о ло ги је 
у раз до бљу из ме ђу оку па ци је 1878. и из би ја ња ра та 1914. Че ти ри 
бит на фак то ра су ан га жо ва на у из град њи те др жа ве - ка то лич ка цр-
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ква, не мач ки на ци зам, ита ли јан ски фа ши зам и хр ват ски ка то лич ки 
по крет. Овај по след њи је био јед на вр ста европ ског фа ши зма, ко ји 
је стр чао у оп штој ти по ло ги ји фа ши зма по то ме што је по чи вао 
ви ше на уче њу ка то лич ке иде о ло ги је, не го фа ши стич ких те о ри ја.” 
(М. Ек ме чић,2002, 383.)  Не мач ка а осо би то ита ли јан ска вој на пре-
пи ска и до ку мен та ци ја пре пу на је кон ста та ци ја ко је по твр ђу ју го-
ре на ве де не оце не и ста во ве.Утимвојнимдокументимајасносе
препознајесуштинаукојојјенаглашенанамераостварањуједне
новесинтетичкенацијеињојпримеренедржавно-конфесионал-
нецелине,којајеималазациљверскоинационалноистребљење
српскогстановништва.„У це лој ита ли јан ској пре пи сци про ве ја ва 
убе ђе ње да је ство ре на јед на ка то лич ка хр ват ска др жа ва, ко ја од 
по чет ка же ли да ста би ли зу је сво је по сто ја ње пу тем до след не по-
ли ти ке ис тре бље ња пра во слав не хри шћан ске за јед ни це и Је вре ја.” 
(исто,391.).

Без по ли тич ког и ор га ни за ци о ног де ло ва ња тзв. чистекато-
личкеакције ни је мо гу ће об ја сни ти та ко же сто ко и ду бо ко уко ре-
њи ва ње фа ши зма у хр ват ском на ро ду. Не мач ки на уч ник Алек сан-
дар Ја кир је на при ме ру ана ли зе ра да ове ор га ни за ци је у Сплит ској 
ди ја це зи, на вр ло тран спа рен тан на чин по ка зао ње но де ло ва ње. 
Прекодеведесетпетпостостановништвакојејепокривалаова
бискупијабилојеумреженоуразнеформетзв.католичкогцивил-
ногорганизовањаиделовања.Јакаверска,националнаиполитич-
капропагандазаоденутајеуневинуформуцивилногорганизова-
ња.На стотине верских удружењаи организација покривало је
свеслојевестановништваактивногаусмеравајућикаодабраним
циљевимаделовања.„Ако би се узе ло у об зир са мо дру штве но ак-
тив но од ра сло ста нов ни штво, он да се мо ра за кљу чи ти да је ту био 
увр шћен без ма ло це ли на род. Ста ре шин ство Ка то лич ке ак ци је чи-
ни ви ша и ни жа је рар хи ја.Иако она има у Ри му је дан сре ди шњи 
од бор са ге не рал ним се кре та ром, ста ре ши на је сам рим ски па па.” 
(исто, 393) Вер ско-кон фе си о нал ни фа на ти зам за о де нут у на ци о-
нал но ру хо пу стио је ду бо ко ко ре ње, и фа на ти зо вао тзв. обич ни 
свет до те ме ре да се он већ на пр ви миг сво јих ду хов них па сти-
ра упу стио у кр ва ви пир пред у хи трив ши у сво јим из ли ви ма зло-
чи нач ке мр жње и вој не фор ма ци је тек фор ми ра не НДХ. „Ге но цид 
1941. не вр ше љу ди у уни фор ма ма, не го ком ши је у сво јим вер ским 
удру же њи ма. Они ће тек ка сни је пре ла зи ти у до бро во љач ке уста-
шке је ди ни це.” (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 уњеном



ЉубишаМ.Деспотовић Синтетичкенацијекаомоделзакаснеле...

177

спровођењуниједовођенаупитањеничињеницомдајезареали-
зацијуњенихциљеватребалопочинитизлочинегеноцидаиетно-
циданадчитавимнародима (Срби, ЈеврејииРоми). „Не за ви сну 
др жа ву Хр ват ску при хва ти ла је ап со лут на ве ћи на хр ват ског на ро да 
и ри мо ка то лич ко све штен ство пред во ђе но над би ску пи ма и би ску-
пи ма. Над би скуп за гре бач ки Алој зи је Сте пи нац по ру чио је свом 
под ре ђе ном све штен ству да се спрем но ода зо ве „уз ви ше ном ра ду 
око чу ва ња и уна пре ђе ња Не за ви сне др жа ве Хр ват ске”. Ње го ве ин-
струк ци је нај бо ље је об ја снио све ште ник Ма то Мо гуш из Уд би не 
ри је чи ма ка ко је све штен ство до тих да на ра ди ло за ри мо ка то ли-
чан ство мо ли тве ни ком и кр стом а од та да пу шком и ре вол ве ром. 
За вјет над би ску пов је из вр ша ва ло ви ше од 1000. ри мо ка то лич ких 
све ште ни ка на раз не на чи не, од обич них ко ља ча до ко ман да на та 
кон цен тра ци о них ло го ра. Та ко је Ри мо ка то лич ка цр ква ди рект но 
од го вор на за оно што се де ша ва ло у хр ват ској др жа ви. Оп ту жба 
до би ја на зна ча ју ка да се зна да ни је дан ри мо ка то лич ки све ште ник 
за све вре ме ра та ни је јав но про те сто вао про тив зло чи на над Ср би-
ма и Је вре ји ма.” (В. Ћ. Ми ши на, 2002.167.)

СудбинаСрбадеведесетихгодинапонављасе.ПрвојеТуђ-
манов режимизвршиопотпуну деконституционализацијуњихо-
вогуставногположаја.Дабинаконсрпскепобунепротивтаквог
стањаалиистрахадамусенепоноверанијастрадања,српски
народдоживеопотпуниегзодусибиопротерансасвојихвеков-
нихогњишта. „Срп ска стра на је ру тин ски ука зи ва ла да се про гла-
ша ва ње но вог Уста ва ре пу бли ке Хр ват ске у де цем бру 1990, ме ђу 
Ср би ма ство рио страх да би се са да мо гле по но ви ти пат ње ко ји ма 
су би ли под врг ну ти то ком уста шког ре жи ма 1941-1945. Они су се 
про ти ви ли фор му ла ци ји Уста ва по ко јој се хр ват ски Ср би ли ша-
ва ју ста ту са кон сти ту ци о налног на ро да и сво де на ста тус ма њи не, 
и из ра зи ли бри гу због екс трем не на ци о на ли стич ке по ли ти ке но ве 
вла да ју ће пар ти је - Хр ват ске Де мо крат ске За јед ни це (ХДЗ).” (Љ. 
Де спо то вић, Д Га ври ло вић, 2007,20.) „Ср би су чи ни ли 12% по пу-
ла ци је Хр ват ске пре две хр ват ске офан зи ве 1995; да нас их је са мо 
4,5%, (...) а не ки су чак под при ти ском мо ра ли да иза бе ру хр ват-
ску на ци о нал ност.” (А. Труд, 2007, 106.) „Чи ње нич но ста ње, сви 
су из гле ди, не од го ва ра Евро пи, јер је она, за јед но са Сје ди ње ним 
Др жа ва ма, уче ство ва ла у ге но ци ду над Ср би ма на раз не на чи не. И 
то пр во по ма жу ћи Хр ва те (не ди рект но као Сје ди ње не Др жа ве) да 
про те ра ју, са мо у ле то 1995, бли зу 250 хи ља да Ср ба из Хр ват ске. 
То ће ет нич ко чи шће ње Хр ват ске за Ри чар да Хол бру ка, ви ди ци-
ни зма, „мо гло схва ти ти бла жим об ли ком ет нич ког чи шће ња””. (С. 
Ву ко вић, 2007.153.)
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Иако је САД јед но вре ме одо ле ва ла при ти сци ма Ва ти ка на да 
се иде са оп ци јом раз би ја ња СФРЈ, тај при ти сак је на по кон уз по-
сред нич ку по моћ Три ла те рал не ко ми си је уро дио пло дом. По чет-
ком де ве де се тих смо се на шли пред за вр шним чи ном ре а ли за ци је 
Ва ти кан ске ге о по ли тич ке игре. Уосновитогпланалежалајеидеја
разбијањаЈугославије,ииздвајањеизњеримокатоличкихделова,
узстварањеновихдржавица,ипризнањаунутрашњихБрозових
границакаомеђународних,акаоосновазатопослужиојеконцет-
моделсинтетичкихнација. „Ду хов на” при пре ма ових ак ци ја из вр-
ше на је још осам де се тих го ди на у пап ским ен ци кли ка ма „Laborem
Exercens” и „CentisimusAnus”, у ко ји ма је у пр вој по но вље на оце на 
да је нај ве ћи про тив ник ка то ли чан ству, со ци ја ли зам, а у дру гој ко ја 
је та ко ђе би ла на ме ње на ис точ но е вроп ским зе мља ма, ис ти ца на по-
тре ба др жав не де ре гу ла ци је, убр за не при ва ти за ци је и сви оста лих 
за ла ди вље и не кон тро ли са не тран зи ци је. „Ва ти кан је зах те вао и 
не што ви ше од то га, зах те вао је из два ја ње из Ју го сла ви је ка то лич-
ких де ло ва, од но сно ра за ра ње зе мље, у ко јој је де це ни ја ма ви део 
глав ну пре пре ку сво јим про зе лит ским ци ље ви ма. Са фа на тич ном 
од луч но шћу на ста вио је офан зи ву у том прав цу, а Три ла те ра ла и 
САД су све ви ше то ну ле у ва ти кан ске во де, пре би ја ју ћи сво ју ра-
чу ни цу у Ла тин ској Аме ри ци на ра чун Ју го сла ви је (...) Дру га фор-
му ла по ла зи од те зе да ве ков на по де ла на рим ску и ви зан тиј ску 
Евро пу ни је пре ва зи ђе на. То зна чи, на гла ша ва ју из ве сти о ци, да би 
се Евро па парт нер ства са Три ла те ра лом за вр ша ва ла на ис точ ним 
гра ни ца ма Пољ ске. Пољ ска би евен ту ал но мо гла би ти при мље на 
за чла на; то исто ва жи за Ма ђар ску, Че хо сло вач ку и евен ту ал но 
за Сло ве ни ју и Хр ват ску, али са мо ако се из дво је из Ју го сла ви је.” 
(С. Авра мов, 1998,111-113) Ка сни ји по ли тич ки до га ђа ји по твр ди ће 
ове на ме ре и пла но ве, уз не знат не из ме не у по ли ти ци и ди на ми ци 
при је ма но вих чла ни ца у Европ ску Уни ју. Јед но је са свим си гур но, 
СФР Ју го сла ви ја ви ше не по сто ји баш као и Кра ље ви на Ју го сла ви-
ја. Иједнаидругаземљабилесуосуђененауморство,јерсупоред
осталихунутрашњихпроблемаипротивречностибилепрепрека
зареализацију геополитичкихплановаВатиканаунамеридадо
крајаосвојииконфесионалноприпојипросторЗападногБалкана
иСредњеЕвропе. У том на у му Ва ти кан ни је жа лио ни вре ме на ни 
енер ги је, ко ри сте ћи сва рас по ло жи ва сред ства укљу чу ју ћи и раза-
рањедржава,стварањеновихсинтетичкихнационалнихиденти-
тета,насилнопокрштавање,ратнезлочине,геноцидиетноцид, 
за оства ре ње сво јих кон фе си о нал них ци ље ва. Та ве ли ка црква-др-
жава, ми ли тант на и без о се ћај на ка да је у пи та њу оства ре ње соп-
стве них ин те ре са, чи ни ла је у по след ња два ве ка оно што је чи ни ла 
и чи тав ми ле ни јум пре то га. Моделстварањасинтетичкихнација
биојесамоједноодмногобројнихсредставадасенаисторијској



ЉубишаМ.Деспотовић Синтетичкенацијекаомоделзакаснеле...

179

позорнициСредњеЕвропеиБалканаубрзајупроцесиверско-кон-
фесионалнедоминацијеВатикана,алиидругихгеополитичкихси-
лакојесуудруженеилисамосталноконтинуираноистрајавалена
реализацијусвојихспољнополитичкихприоритета.

Јасно је наравно, да је за реализацију ових геополитичких
циљеваснагасамогВатиканабиланедовољна,алијетакођејасно
дасусенатеренуреалполитикеувекпроналазилисавезнициулику
државаинацијакојесубилеједнакозаинтересованезаостварење
наведенихциљева. Кон цепт ства ра ња син те тич ких на ци ја, екс пли-
ци ран у овом ра ду на при ме ру хр ват ске на ци је и Ва ти ка на, на пот-
пу но ја сан на чин ука зу је и на све дру ге про це се ко ји су те кли па-
ра лел но са њим, као што је и да нас на жа лост ак ту е лан на при ме ру 
убр за не иден ти тет ске се па ра ци је ка ко у Цр ној Го ри та ко и на про-
сто ру се вер не срп ске по кра ји не Вој во ди не.Те шко нам је оте ти се 
ути ску да и они мо гу да скли зну у јед ну но ву тра ге ди ју. Наш страх 
ле жи у чи ње ни ци да ни јед на на ци о нал на за јед ни ца (Ср би, Хр ва-
ти, Бо шња ци, Ал бан ци, Ма ке дон ци ...) на овим про сто ри ма ни је 
до кра ја за до вољ на тре нут ним на ци о нал ним по ло жа јем, а осо би то 
по сто је ћим те ри то ри јал ним ре ше њи ма. У том по гле ду ра сту те ри-
то ри јал ни апе ти ти и раз ра да мо гу ћих ге о по ли тич ких сце на ри ја за 
њи хо во за до во ље ње.

При ви ди ко ји се ства ра ју на вод ним ин те гра ци о ним про це си-
ма и при бли жа ва њу ЕУ са мо још ви ше за ма гљу ју су ро ву чи ње ни цу 
да про стор бив ше Ју го сла ви је укљу чу ју ћи и ње го во ши ре ре ги о-
нал но окру же ње про сто кљу ча од го ми ле не ре ше них на ци о нал них 
пи та ња. Сти цај ло ших ме ђу на род них окол но сти мо гао би по но во 
(би ло на мер но или слу чај но) да гур не цео ре ги он у јед ну но ву рат-
ну аван ту ру чи је би тра гич не по сле ди це мо гле по мно го че му у 
сво јој де струк ци ји да пре ва зи ђу сво ово што смо до са да гле да ли 
и пре жи ве ли. Са мо нео ба ве ште ни мо гу на ив но да ве ру ју да ће нас 
не ка то бо жња За пад на ра ци о нал ност спа си ти од но вог кр во про-
ли ћа. ВисокикоауторскидоприносиЗападанашимдосадашњим
ратнимдевастацијаманеможеседоводитиупитање. Ма ко ли-
ко се ма ни пу ли са ло се лек тив ном ха шком прав дом и срам ним са-
слу же њем ло кал них по ли тич ких ели та, њи хо ва од го вор ност оста-
ће не у пит на.Чак ни да нас ка да је ве ћем де лу објек тив не ака дем ске 
и ме ђу на род не по ли тич ке јав но сти пот пу но ја сно да су прет ход ни 
по ку ша ји ства ра ња син те тич ких на ци ја и њи хо вих др жа ва у ве ли-
кој ме ри про па ли јер се ра ди ло о тзв. неуспешнимдржавама, ко је 
без оби ла те вој не и еко ном ске по мо ћи За па да не би мо гле да обез-
бе де еле мен тар ни оп ста нак а ка мо ли да пру же нео п ход ни ми ни мум 
де мо крат ске и еко ном ске си гу рно сти сво јим гра ђа ни ма, слу ча је ви 
БИХ, Ма ке до ни је, Цр не Го ре и Ко со ва су  до вољ но ја са ни и по уч-
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ни при ме ри. Чак ни да нас да кле, атлан ти стич ки За пад не од у ста је 
од ове по губ не и не у спе шне по ли ти ке.О то ме на вр ло екс пли ци тан 
на чин све до чи и Ф. Фу ку ја ма, „Ов де би им пе ри ја ли стич ко ис ку-
ство из 1990их из Со ма ли је, Хaитија, Кам бо џе, Бо сне, Ко со ва и 
Ис точ ног Ти мо ра мо гло да бу де вр ло по уч но. Ни Сје ди ње не Др жа-
ве ни ме ђу на род на за јед ни ца ни су мно го уз на пре до ва ле у ства ра-
њу са мо стал них др жа ва у би ло ко јој од зе ма ља ко је су по ку ша ле да 
по но во из гра де.” (Ф. Фу ку ја ма, 2007,116.) Ство ри ли су са мо но ве 
зо не ге о по ли тич ке не ста бил но сти, ко је озбиљ но пре те да угро зе 
и она ко крх ке ме ђу др жав не и ме ђу на ци о нал не од но се у ре ги о ну. 
Је ди но чи ње ни ца њи хо вог не по сред ног мен тор ског при су ства као 
и по ли ти ка при ти са ка да се убр за ју тзв. про це си по ми ре ња ства ра 
при вид да је ста ње до бро и да се иде ка трај ни јим ре ше њи ма ме ђу-
на ци о нал них кон фли ка та.
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Resume
A mo del of synthe tic na tion cre a tion in the sta te-law gro und of 

for mer Yugo sla via will ex pe ri en ce its in ten si fi ca tion in the very first 
days of bre ak down of SFRY with re cog ni tion of for mer Yugo slav re pu-
blics’ sta te in de pen dency.We will espe ci ally en de a vo ur in our work to 
con ce i ve ex pla na tory mo del of synthe tic na ti ons which isn’t the o re ti-
cally sha ped eno ugh.We will al so en de a vo ur  to ex pla ne the exam ple of 
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Chro a tian na ti o nal iden tity for ma tion, both di ac hro nic and synchro nic 
di men sion and fac tors of its cre a tion.
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iden tity en gi ne e ring, Yugo sla via
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ИСЛАМСКАПОЛИТИЧКАТЕОРИЈА:
ТЕОЕКОНОМИЈАУПОКУШАЈУ*

Сажетак
Есеј ис тра жу је по ку шај исла ми стич ких ауто ра да за сну ју 

еко но ми ју под име ном исламска као ал тер на ти ву гло бал ној тр жи-
шној еко но ми ји и европ ској ли бе рал ној еко ном ској те о ри ји. Пред-
мет ис тра жи ва ња су на че ла, пој мо ви и опе ра тив на ре ше ња при ме-
ње на у еко ном ској прак си ислам ских по слов них кру го ва и у прак си 
др жа ва ко је се по зи ва ју на Ко ран и Ше ри јат као из во ра еко ном ског 
си сте ма и по ли ти ке. Део сту ди је се од но си на ана ли зу исла ми стич-
ких при го во ра се ку лар ној и ху ма ни стич кој ети ци људ ских пра ва у 
Евро пи и оспо ра ва ње за сно ва но сти тих при го во ра. Есеј при ка зу је 
ра зно род ност де фи ни ци ја ислам ске еко но ми је ко ју су из не ли исла-
ми стич ки те о ре ти ча ри и ука зу је да су оне при лог до ка зи ва њу да 
„ислам ска еко но ми ја“ не по сто ји.
Кључнеречи: те о е ко но ми ја1), ислам ска еко но ми ја, циљ ислам ске еко но-

ми је, те о е тич ке за мер ке ли бе рал ној еко ном ској те о ри ји, 
ха лал и ха рам по сло ви, де фи ни ци ја ислам ске еко но ми је.

* Овај рад је део про јект ног за дат ка Фа кул те та по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду, под на зи вом ПолитичкиидентитетСрбијеулокалномиглобалномконтексту, 
ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке вла де Ре пу бли ке Ср би је, еви ден ци о ни 
број 179076. У вер зи ји на ен гле ском је зи ку он је об ја вљен под на зи вом IslamicPolitical
Theory:AnAttemptatTheo-Economics, The Re vi ew of In ter na ti o nal Af fa irs, Bel gra de, Vol. 
LXIV, No. 1149, Ja nu ary-March 2013.

1)  Из раз теоекономија сам са овим есе јом ис ко вао ја и уно сим га од овог ра да у еко ном-
ски реч ник са сле де ћим зна че њем: То су еко ном ска иде о ло ги ја, еко ном ски си стем и еко-
ном ска по ли ти ка за шти ће ни ре ли гиј ском ети ком и ре ли гиј ским си сте мом. Јед но став но 
ре че но, то је еко но ми ја ко ју за го ва ра ве ра.
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РАЗЛОГИСТРАЖИВАЊА

Са вре ме ни успон „ислам ске еко но ми је“ у му сли ман ским 
зе мља ма и оку пља ње му сли ма на на ду ху нео ко ран ске иде о ло ги је 
за у зе ло је део при вред не и по ли тич ке струк ту ре не са мо у тим зе-
мља ма, већ и ван њих. За ни ма ње за раз у ме ва ње по ли тич ке еко но-
ми је исла ма је рас ту ће и у Ср би ји, што је схва тљи во с об зи ром на 
по ло жај му сли ман ског ста нов ни штва у зе мљи, као и на чи ње ни цу 
да ислам ска по пу ла ци ја у бли ском по ли тич ком под руч ју на шем - у 
Бо сни и Хер це го ви ни, у Бу гар ској, на Ко со ву и Ме то хи ји, у Ал ба-
ни ји и Ма ке до ни ји, отва ра пи та ња ко ја се про жи ма ју са бли ски ма у 
Ср би ји. Ислам ско пи та ње у европ ским зе мља ма, по себ но у Фран-
цу ској, Не мач кој, Ује ди ње ном кра љев ству, Ита ли ји, Швај цар ској, 
у скан ди нав ском под руч ју, у Ру си ји, и дру гим зе мља ма, ства ра мо-
де ле свог ре ша ва ња ко ја за Ср би ју мо гу би ти, ако не у це ло сти, он-
да сва ка ко део стан дар да у по ли ти ци људ ских пра ва, по ли тич ком 
и еко ном ском уре ђе њу, у кул тур ном раз во ју и ин тер на ци о нал ним 
од но си ма. Ср би ја одр жа ва по ли тич ке и ди пло мат ске ве зе у раз ли-
чи тим фор ма ма са не ма ње од 57 др жа ва у ко ји ма је ислам би ло 
те жи шна ре ли ги ја, би ло да је део но се ће ре ли гиј ске струк ту ре у 
њи ма. Ср би ја има по себ не исто риј ске и са вре ме не од но се са Тур-
ском ко ји су не за ви сно од те ку ћих по ли тич ких и еко ном ских од-
но са, ево лу и ра ли и у по себ не кул тур не об ли ке и про жи ма ња, ко ји 
чи не и ду бо ки со ци јал ни и пси хо ло шки ко ло рит. Успон исла ма у 
Тур ској има већ ви дљи ве им пли ка ци је на ислам ско пи та ње не са мо 
у Ср би ји, већ и у ју го сло вен ском про сто ру. Из ово га про ис ти че да 
и ло кал на и гло бал на по зи ци ја Ср би је зах те ва ју ак ти ван при ступ 
ислам ској па ра диг ми. Њен део се од но си на те о риј ску и опе ра тив-
ну са др жи ну син таг ме исламскаекономија.

РАНИКОРАЦИ

Иако је уоб ли ча ва ње ислам ских еко ном ских ста во ва по че-
ло у пр вој по ло ви ни XX ве ка, тек су од 1960-тих го ди на на о ва мо 
убр за но раз ви ја на на че ла „ислам ске еко но ми је“. Њих су фор ми-
ра ли те о ло зи бли ски ислам ском фун да мен та ли зму. На опе ра тив-
ном спро во ђе њу тих на че ла ин си сти ра ју по је ди не вла да ју ће ели те 
у му сли ман ским др жа ва ма и исла ми сти у ва ни слам ским спољ ним 
сре ди на ма. Иако та ква си стем ска на че ла у исто ри ји исла ма ни ка да 
ни су по сто ја ла до XX ве ка, њих се да нас при др жа ва рас ту ћи број 
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му сли ма на, осо би то у на чи ну про из вод ње, бан кар ству, фи нан си ја-
ма и тр го ви ни. Та на че ла су ис пр ва, од 1925. го ди не, на ста ја ла под 
ду хов ним па тро на том Муслиманскебраће као део по ли тич ког от-
по ра гра ђан ској и ко му ни стич кој иде о ло ги ји евро а ме рич ке сфе ре, 
рас про стр те на свим кон ти нен ти ма, да би убр зо по ста ла чи ни лац 
на вод но исти ни тог му сли ман ског еко ном ског иден ти те та и „фун-
да мен тал ног“ му сли ма на. Ме ђу тим, да ле ко пре о вла ђу ју ћи об лик 
еко ном ског жи во та у ислам ским зе мља ма се не од ви ја у скла ду са 
тим пра ви ли ма, већ у скла ду са прин ци пи ма европ ске еко но ми је 
пра ће не ње ним уста но ва ма и за ко ни ма ко ји их шти те, као и ви тал-
ним ло кал ним тр жи шним ин сти ту ци ја ма. Као ку ри о зи тет, мо же се 
ука за ти да је ислам ска еко но ми ја и за бра ње на, упра во у ислам ској 
зе мљи, у Ома ну. 

Ако се по ђе од ми шље ња ути цај ног са у диј ског еко но ми сте 
Му ха ме да Ома ра Ча пре да је „ пред ислам ском еко но ми јом још дуг 
пут да по ста не за себ на еко ном ска ди сци пли на“2), он да је ра зу мљи-
во то што се о њој да ле ко ви ше го во ри као о про јект ном за дат ку ре-
ли ги о зних и по ли тич ких кру го ва, а да ле ко ма ње као о но вој прак си 
у еко ном ском си сте му и по ли ти ци. Ча пра је ово ка зао још 2001. 
го ди не, иако је 23 го ди не пре, у 1989. го ди ни, при мио две на гра де 
у Са у диј ској Ара би ји (од ме ђу на род не Исламскебанкезаразвој, 
као и „НаградуКраљ Фејсал“) упра во за на по ре да кон стру и ше 
но ву на у ку и но во еко ном ско-фи нан сиј ско по сло ва ње. До да нас се 
у су нит ском вер ском окру же њу на ста вља по тра га за кон сти ту и са-
њем ислам ске еко но ми је. При то ме, па жљи во се ана ли зи ра ју и до-
стиг ну ћа ши ит ских по став ки у Ира ну, од Хо ме и ни је вог пре о кре-
та по сле 1979. го ди не, ма да она, због др жав ног про тек ци о ни зма, 
обил них суб вен ци ја вла де и цен трал ног пла ни ра ња, не од го ва ра ју 
пре о вла ђу ју ћим иде ја ма код су ни та.

ГЛАВНИЦИЉ

Во де ћа за ми сао код иде о ло га ислам ске еко но ми је је да по ве-
ћа ју пред у зет нич ку са мо стал ност по је ди нач ног ин ве сти то ра пре ко 
гра ни ца ауто но ми је по сто је ћих пред у зет ни ка у европ ској еко но ми-
ји, а да сма ње ко рек тив ну ин тер вен ци ју и пла ни ра ње европ ске др-
жа ве, би ло да је или ка пи та ли стич ка или со ци ја ли стич ка. Њи хов 
циљ је ово: Ви ше етич ног по је дин ца, а ма ње етич ке др жа ве од по-

2) Dr. Mu ham mad Umar Cha pra: “What is Isla mic Eco nomy”, Isla mic De ve lop ment Bank, Isla-
mic Re se arch and Tra i ning In sti tu te, str. 48, Jad dah, 2001. Ово је Ча при на про це на: „Isla mic 
eco no mics thus has a long way to go be fo re it may be able to be co me a dis tinct eco no mic 
di sci pli ne“.
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сто је ће прак се у са вре ме ној гло бал ној ка пи та ли стич кој еко но ми ји, 
при че му ће му сли ман ски по је ди нац би ти ви ше про жет ин ве сти ци-
о ном и ди стри бу тив ном прав дом од евро пља ни на. Оту да би он био 
од ве ћег сте пе на апри ор ног дру штве ног по на ша ња од евро пља ни-
на, због че га би ислам ска др жа ва би ла и ма ња од европ ске. 

Ислам ски те о ло зи обра зла жу да му сли ман ска еко ном ска 
ин ди ви дуа мо ра би ти ма њег оп се га деј ства од европ ске. То ни-
је, ис ти чу они, ни ка кав еко ном ски не до ста так и он не опо вр га ва 
ислам ску те жњу ка сло бод ни јем ин ве сти то ру од европ ског, јер се 
му сли ман ска ин ди ви дуа из гру пе етич ких осо би на на вод ног евро-
пља ни на, ли ша ва ње го вих не га тив них ка рак те ри сти ка ко је оп те ре-
ћу ју еко но ми ју – као што су грам зи вост, се бич ност, ис кљу чи вост, 
са мо жи вост, пре вар ност, сви ре пост, рас ка ла шност, скло ност ка 
екс пло а та ци ји љу ди, не мар пре ма при ро ди. Али је за то пре о ста-
ли, по зи тив ни део му сли ман ске еко ном ске етич ке струк ту ре, го то-
во уро ђен у му сли ман ском еко но ми сти и ти ме је ви ше дру штве но 
син хро ни зо ван. Му сли ман је ма ње етич ке и опе ра тив не сло бо де од 
евро пља ни на, али је за то ње го ва сло бо да очи шће на од европ ских 
за ла пот пу но са мо стал на у од но су на европ ску етич ку струк ту ру. 
Оту да се ислам ски еко но ми сти но се иде а лом да за ми сле ма њу раз-
ли ку из ме ђу ми кро и ма кро еко но ми је од оне у европ ској при вре ди 
и ње ном др жав ном ин тер вен ци о ни зму, јер се на да ју да мо гу ство-
ри ти ма њи јаз из ме ђу лич ног и дру штве ног по на ша ња пред у зет ни-
ка и рад не сна ге. 

Крат ко ре че но, му сли ман ски пред у зет ник је и ма њег ин ве-
сти ци о ног оп се га од евро пља ни на и ма ње је тех нич ке по слов не 
сло бо де од евро пља ни на, али је уну тар свог по слов ног оп се га у 
ве ћој са гла сно сти са ети ком ко лек тив ног ин те ре са од ње га. Он је у 
ма њем су ко бу са дру штвом од евро пља ни на, из че га ће про ис ти ца-
ти и ма ња ин тер вент на му сли ман ска др жа ва од европ ске. Али, она 
за то, цео про стор из ван по је ди нач не сло бо де му сли ман ског ин ве-
сти то ра мо ра или да во ди са ма пре ко вла де, или да за бра ни да ти 
по сло ви уоп ште по сто ји – то су сви харам3) по сло ви. 

Ис так ну ти циљ се не по сти же опо вр га ва њем до стиг ну ћа 
европ ске еко но ми је ко ју исла ми сти, исто као и евро пља ни, схва-
та ју као „ кла сич ну“, од но сно, „ кон вен ци о нал ну“4), већ ње ним 

3) Код Ара па се реч харам пи ше на два на чи на и раз ли чи то се из го ва ра, и сто га има бар 
два зна че ња: Јед но да зна чи или гре шно, по роч но и за бра ње но да се учи ни, или дру го, 
да озна ча ва све то ме сто, не под ло жно на си љу и скр на вље њу сво је чи сто те. Реч је, ина че, 
се мит ског по ре кла, и лин гви сти на по ми њу да су је Ара пи из гле да пре у зе ли од Је вре ја.

4) Dr. Asad Za man:IslamicEconomics:ProblemsandProspects, DG, IITE, In ter na ti o nal Isla-
mic Uni ver sity of Isla ma bad, без озна ке го ди не из да ња, стр. 1.
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опле ме њи ва њем за из нос му сли ман ске при вред не ети ке, из че га 
ће про ис те ћи до ра ђе ни хомооецономицус као исламицус5). Глав ни 
из во ри ове те о е ти ке се на ла зе у Ко ра ну из VII ве ка, прав ној прак си 
Му ха ме да и му сли ма на при ка за ној у Ше ри ја ту из X ве ка, Му ха ме-
до вом по на ша њу и су до ва њу опи са них у му сли ман ским „ је ван-
ђе љи ма“ по зна тим као хадисима из VI II и IX ве ка, и у исто риј ски 
при хва ће ној еко ном ској прак си на свим ислам ским ло ка ли те ти ма 
пу тем ме ђу соб ног са ве то ва ња и са гла сно сти за јед ни ца и по што-
ва њем њи хо вих за себ них оби ча ја – кроз шуру, иџму иурф, све до 
да нас. Му сли ман ски еко ном ски иде о ло зи при хва та ју и прак су не-
му сли ман ских за јед ни ца кад год утвр де да је она у скла ду са њи-
хо вим схва та њем ети ке. Они сле де на вод но Му ха ме до во упут ство 
ко је гла си: „Тра жи зна ње ма кар оно би ло и у Ки ни, јер је по тра га за 
зна њем ду жност му сли ма на“ 6). 

Ислам ски те о ре ти ча ри не гу ју уве ре ње да у му сли ман ској ве-
ри и исто риј ској при вред ној прак си му сли ма на, ле же бо љи вред-
но сни су до ви за еко ном ско по на ша ње по је дин ца од европ ских хри-
шћан ских, ху ма ни стич ких и се ку лар них, и да ће се му сли ман, са 
гроссомодо про жи ма њем тим су до ви ма, по на ша ти “дру штве ни је“ 
од евро пља ни на. Ти ме ће се сма њи ти на пе тост из ме ђу ин ди ви ду-
ал них и оп штих ци ље ва раз во ја дру штва, би ће ма ње спо ро ва и со-
ци јал них су ко ба, а др жа ва ће по ста ти ко рек тор ма њег зна ча ја не го 
у Евро пи. Му сли ман ће да ле ко ма ње ин си сти ра ти на свом ин ди ви-
ду а ли те ту од европ ског гра ђа ни на и по мо ћу ислам ских над моћ них 
етич ких су до ва ру ко во ди ће се до бро би ти дру штва а не сво јим лич-
ним до бром као при о ри те том. Он ће се та ко по на ша ти и по це ну 
сма њи ва ња свог лич ног про фи та и до бро би ти ка ко не би угро зио 
ин те гри тет дру штва. Он ће при ста ти на ово не због прав не при ну де 
др жа ве, иако ће она сво јим за ко ни ма де фи ни са ти по јам дру штве-
но сти, већ због бо жи је на гра де у ра ју, под прет њом па кла. 

При влач ност по смрт не на гра де, и страх од по смрт не ка зне 
су основ ни јем ци при ме не ислам ске еко ном ске ети ке, а не ње на 
са мо стал на убе дљи вост и кон ку рент ска одр жи вост, иако је она, 
ми сле ислам ски те о ре ти ча ри, сва ка ко и ту бо ља од европ ске се-
ку лар не и ху ма ни стич ке ети ке (и од хри шћан ске), и сва ка ко је у 
са гла сно сти са бо жи јим упут стви ма. И већ са мим тим, она је но-
си лац трај ног исто риј ског и нео спор ног еко ном ског ле ги ти ми те та. 
Иза ислам ске еко но ми је сто ји сам бог, при че му је ди но оста је да 
ње го ве за по ве сти да нас пра во ва ља но схва ти мо и при бли жи мо их 

5) За ман ка же да му сли ман ски еко но ми сти ни су пру жи ли до каз да чо ве ка у еко но ми ји по-
кре ће ишта ви ше од соп стве ног ин те ре са. Исто, стр. 3.

6) Chapra, исто, стр. 35, фуз-нота 36.
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су шти ни ко ран ских од ред би, она ко ка ко су у да ле кој пра во вер ној, 
„ра ши дун ској“, и на кнад ној про шло сти, то чи ни ли Му ха мед, ома-
јад ски, аба сид ски, мо гул ски, фа ти мид ски, осман ски и дру ги ка ли-
фа ти, и ти ме про не ли сла ву исла ма по свим за хва ће ним по кра ји на-
ма и кон ти нен ти ма. Та да је, ми сле ислам ски те о ре ти ча ри, по сто јао 
ве ћи иден ти тет те о ло ги је и дру штва не го да нас. 

Пр во по зва ни да ту ма че Ко ран, Ше ри јат7) и сми сао ислам-
ских “је ван ђе ља“ су ислам ски прав ни ци, муф ти је(у ра зним зва-
њи ма), што им оси гу ра ва тра јан ауто ри та тив ни ста тус у др жа ви 
и дру штве ној за јед ни ци. С об зи ром да са бо жи јим на зо ри ма не ма 
рас пра ве, и да је сва ко опо зи ва ње зна ча ја ислам ске ре ли ги је зло чин 
про тив бо га и трај них исти на, он да је се ку лар на и не му сли ман ска 
де мо кра ти ја ис кљу че на, чи ме се оси гу ра ва те о крат ска и јед но ре-
ли гиј ска дик та ту ра. Ислам ска др жа ва је не спо ји ва са гра ђан ском, 
мул ти на ци о нал ном и мул ти ре ли гиј ском иде јом рав но прав но сти, 
од но сно, европ ским де мо крат ским си сте мом кон ку рен ци је иде ја.

Прватеоетичказамерка

Глав ни при го вор исла ми ста европ ској еко но ми ји је он то ло-
шке при ро де и упу ћен је етич ки го лој ин ди ви дуи. Евро пља нин је 
на вод но чо век ли шен мо ра ла јер се одво јио од ре ли ги је и об ја вио 
се ку лар ну др жа ву, ко ја сле ди ху ма ни стич ку и гра ђан ску ети ку без 
осла ња ња на бо га. Не ма ети ке без бо га, чо век је по сво јој при ро ди 
етич ки ну ди ста, и вред но сне су до ве му је од Ада ма до Му ха ме да 
дао Алах, без ко јих би чо век био на сте пе ну ни жих би ћа. Ипак, 
европ ски чо век ни је из гу био сва ку ве зу са етич ким си сте мом, бу-
ду ћи да ин ди ви ду ал не кон флик те у еко но ми ји и из ван ње, убла жа-
ва огром ном др жа вом „бла го ста ња“, чи ме од су ство бо жан ске ети ке 
на ни воу по је дин ца ко ри гу је ети ком ху ма ни зма на ни воу дру штва. 
Али, и то ми ло ср ђе, прав да, со ли дар ност, до бро твор ство, по ма га-
ње, бри га за дру ге и за јед ни цу је из ну ђе но и дру го ра зред но ста ње 
ду ха евро пља ни на и ви ше је иза зва но се бич ним по ли тич ким ра чу-
ном да се из бег не слом и су коб у дру штву, не го етич ким си сте мом 
ко јим се уна пред не по сред но ру ко во ди по је ди нац. 

7) Ше ри јат је ве ли ка ко лек ци ја прав них пра ви ла ко је уста но вља ва Ко ран и дру ге ре ли ги-
о зне књи ге ко је му сли ма ни при хва та ју, за тим пра ви ла и пре су да ко је је из ри цао Му ха-
мед, ње го ви ве ли ки след бе ни ци и ислам ски прав ни ци – муф ти је. Пи сан је у X ве ку. По 
са др жа ју, он је спој прав них пра ви ла, ка зни и пре су да, при че му пре су де слу же и као 
углед ни при мер за до но ше ње но вих пре су да у слич ним си ту а ци ја ма прет ход ни ма, што 
се од ви ја ана ло ги јом. Сли чан је ен гле ском на че лу су ђе ња за сно ва ном на CommonLаw. 
Су нит ски Ше ри јат је ко на чан, и у до стиг ну том је об ли ку из X ве ка, док је код ши и та 
ве ћи, јер га они не пре кид но уве ћа ва ју но вим пра ви ли ма и при ме ри ма из суд ске прак се, 
што мо гу на ста ви ти све док се из окул та ци ја не вра ти у са да шњост не ста ли два на е сти 
имам и об ја ви крај ово га све та.



ДраганВеселинов Исламскаполитичкатеорија:теоекономијау...

189

Ка ко је то мо гу ће – да евро пља нин, као по је ди нац, уоп ште 
ни је ни ети чан, али да му је се ку лар на др жа ва ипак етич но ко рек-
тив на, ергоипсо ипак бо жан ска, мно ги ислам ски те о ре ти ча ри, за 
са да, не обра зла жу. Они на ла зе да се евро пља нин са те ту ра њем 
вра ћа не бе ској ети ци тек у ма кро е ко но ми ји, јер у ми кро е ко но ми ји 
за па да у кри зу и збр ку због bellumonniumcontraomnes, где па ци-
фи ка тор ски ре а гу је тек пре ко вла де и та да ре ша ва пи та ња сте пе на 
про тек ци о ни зма, еко ло шка пи та ња, бу џет ско фи нан си ра ње де ба-
лан си ра них и фа во ри зо ва них еко ном ских гра на, раз вој на пи та ња 
по кра ји на, мо не тар на пи та ња, за јед нич ко шко ло ва ње, на род но 
здра вље, а по том фи нан си ра ње од бра не и дру га оп шта еко ном ска 
пи та ња. 

Ислам ски еко но ми сти ми сле да је европ ска ма кро е ко но ми ја 
про из вод остат ка бо жан ске ети ке у љу ди ма, све ви шње ети ке ко ју 
они још ни су сти гли да ис ко ре не ху ма ни змом, и да због то га она 
успе ва да бар де ли мич но ко ри гу је ис кри вље ног ре не сан сног гра-
ђа ни на. Евро пља ни се спа са ва ју остат ком бо га у др жа ви. А ни је 
не мо гу ће и да ми сле да ху ма ни зам, сам, иако је на ка ра дан у од но су 
на бож ји етич ки си стем дат у на ред ба ма у Ста ром за ве ту и Ко ра ну, 
до при но си убла жа ва њу пред у зет нич ких су ко ба и кри за у зе мљи, 
јер је ипак ка кав-та кав етич ки си стем, ма да ма ње де ло твор но сти 
од ислам ског. Ме ђу тим, они ово из ри чи то не на во де. 

Исла ми сти не го во ре да је европ ска ми кро е ко но ми ја (по је-
ди нац као ула гач и на јам ник, пред у зе ће, ло кал на са мо у пра ва) део 
по ли тич ко-еко ном ског си сте ма и да су пра ви ла пред у зет нич ког и 
тр го вач ког по на ша ња, стан дар ди, под руч ја ула га ња, рад но вре ме 
и пра зни ци, си стем ло кал них так си и опо ре зи ва ња, пра ви ла син-
ди кал ног и ко мор ског удру жи ва ња, ти по ви и ор га ни за ци ја фир ми, 
до бри по слов ни оби ча ји, рад но-прав ни спо ро ви, рад на рав но прав-
ност же не, при вред но пра во и тр го вач ки су до ви – про ис те кли из 
прак се и еко ном ске ети ке то тал не дру штве не за јед ни це ко ја об у-
хва та и ло кал ни раз вој, али и свет ско-исто риј ски „ло гос“ и ње му 
за себ ни етич ки до при нос Евро пе. Чак је део тог ло го са Евро па 
пре у зе ла упра во и из исла ма, ре ци мо: Ли бе рал ну при вре ду и тр-
го ви ну, књи го вод ство, ра чу но вод ство са тр го вач ком арит ме ти ком, 
ин диј ско-арап ске бро је ве, це си ју, иден ти тет при ват не сво ји не и 
сло бо де, пра во на ро да на по бу ну, уни вер зи тет, и дру га до стиг ну ћа. 

Исла ми сти ма је стра но да ми сле да не ма фун да мен тал не 
етич ке раз ли ке из ме ђу ми кро и ма кро еко но ми је, јер они ова два 
ана ли тич ка де ла еко но ми је по сма тра ју као две пот пу но ма те ри јал-
но раз дво је не еко но ми је, а не као це ли ну. Због то га што су европ-
ски еко но ми сти у XX ве ку ра ди лак шег во ђе ња еко ном ске по ли-
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ти ке ме тод ски раз вр ста ли под руч ја при вре де на два оп шта де ла 
– ма кро и ми кро део, му сли ман ски те о ре ти ча ри су за кљу чи ли да 
су они за сно ва ни и на два раз дво је на етич ка си сте ма. Са њи хо вог 
ста но ви шта оба су ло ша, јер су се ку лар на и ху ма ни стич ка, али је 
ми кро етич ки си стем то ли ко на ка ра дан због пре ши ро ке до зво ле 
ин ди ви дуи да на вод но бу де без оч но ин ве сти ци о но се бич на – да 
ко ри сте ћи се не мо ра лом ула же са мо у оно што је од ње ног ин те-
ре са, да тај си стем тра жи спа са у дра ма тич ној ан ти кри зној ма кро-
по ли ти ци др жа ве као на ди да се мо же спа сти ин ди ви ду а ли зо ва на 
при вре да за сно ва на на из да ји бо га. На рав но, има ислам ских ауто ра 
ко ји су све сни да су европ ске дру штве не на у ке за сно ва не на ети ци 
али да при то ме те на у ке са мо „скри ва ју етич ка и со ци јал на стре-
мље ња ка се ку лар ним по гле ди ма ко ји се су ко бља ва ју са ислам ским 
по гле ди ма“.8)

Исла ми сти ми сле да европ ска ан ти кри зна по ли ти ка др жа ве 
не про ис ти че из са мог би ћа роб не еко но ми је не за ви сно од ти па 
ре ли ги је у зе мљи, не про ис ти че из ин хе рент не не спо соб но сти љу-
ди да тр жи штем склад но рас по де ле све дру штве не ре сур се, већ из 
от пад ни штва од бо жи јих на ло га ка ко се ва ља по на ша ти у ко мер ци-
јал ном жи во ту. За то је по вра так Ала ху из лаз из кри зе.

Другатеоетичказамерка

На ред ни при го вор исла ми ста про ис ти че из кри ти ке се ку-
лар ног етич ког ста ња евро пља ни на и од но си се на ци ље ве ње го-
вог еко ном ског по на ша ња ко је је под врг ну то се бич ним про фи тер-
ством и пра ву на амо рал но ши ро ку сло бо ду ула га ња. Исла ми сти 
при го ва ра ју европ ском пред у зет ни ку и за по сле ном ста нов ни штву 
да су „по зи ти ви стич ке“ при ро де, од но сно, да у еко но ми ји не ма ју 
из гра ђен нор ма тив ни си стем и да их то до во ди до асо ци јал ног од-
но са јед них пре ма дру ги ма ко ји се ис по ља ва у са мо жи во сти и идо-
ла три ји ин ди ви ду а ли зма. 

Они схва та ју европ ску ли бе рал ну те о ри ју као аетич ну, и то 
не за то што је не по зна ју, већ за то што им од го ва ра да ис ти чу са мо 
оне евро а ме рич ке ин тер пре та то ре ко ји и са ми за бо ра вља ју да је 
ли бе рал на те о ри ја иде о ло ги ја инспе и го во ре да је ли бе рал на ин-
ди ви дуа ин кар на ци ја чо ве ко вог веч ног при род ног ста ња, а не ис-

8) Dr. Asad Za man: Lec tu res on Isla mic Eco no mics, 15 lec tu res, Lec tu re 2 – Ori gins of We stern 
So cial Sci en ces, Fe bru ary-March, 2011, III Fa culty, https://si tes.go o gle.com/si te/asad za man/. 
За ман из ри чи то твр ди да су ислам ски ауто ри при хва ти ли европ ску об ма ну да су дру-
штве не на у ке от кри ле за ко не људ ског по на ша ња, и да су “по зи тив не”, да су од раз при-
род ног ста ња, али да та квих за ко на, у ства ри, не ма. По сто је са мо бож ји за ко ни.
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ход јед ног ду гач ког и бол ног исто риј ског ло го са. Чо ве ко во при род-
ног ста ње је те о риј ски мо дел а не и ње гов не пре кид ни и исто вр сни 
жи вот кроз ми ле ни ју ме, и исла ми сти то зна ју – јер је ли бе ра ли зам 
и њи хо вог ко ре на. Му ха мед је био сна жни за го вор ник сло бод не 
тр жи шне при вре де и ан ти про тек ци о ни зма, а ли бе рал на еко но ми-
ја арап ско-пер сиј ских ка ли фа та, Мо гу ла и Тур ске, је евро пља ни ма 
до бро по зна та. Ipsofacto, Му ха мед опо вр га ва ко ри сност не тр жи-
шних об ли ка при вре да ко је су по сто ја ле или по сто је исто вре ме но 
са ан тич ким ка пи та ли змом ње го вог вре ме на. Он је, у од но су на 
Ису сов на ту рал ни за дру жни кон цепт жи во та код Је вре ја, ко га су 
ци о ни сти и вул гар ни изра ел ски со ци ја ли сти пре ко кибуца не за ви-
сно од ње га по ку ша ли да раз ви ју у XX ве ку, и у од но су на Ису со во 
од ба ци ва ње при ват не сво ји не - да ле ко ис пред ње га. Му ха мед је чи-
сти за го вор ник „све то сти“ при ват не сво ји не и тр жи шне еко но ми је, 
он је апо ло ге та тр жи шта без мо но по ла и про тек ци о ни стич ке по ли-
ти ке. Он је ра ни Адам Смит, но не са мо као пр ви иде о лог мо дер-
ног ли бе ра ли зма, већ је и пр ви др жав ник ко ји је по ди гао за ста ву 
сло бод не тр го ви не - три на ест ве ко ва пре фран цу ских фи зи о кра та 
и ен гле ских ли бе ра ла, од но сно, Ен гле ске у XIX ве ку.

Али, исла ми сти, због же ље да опо врг ну се ку лар ни и ху ма-
ни стич ки мо дел европ ског пред у зет ни ка и европ ску др жа ву бла го-
ста ња, при пи су ју по је дин цу да је без об зир ни и са мо жи ви ула гач, 
док је др жа ва су ви ше ве ли ка и ску па бу ду ћи да због кон фликт ног 
су да ра ња по је ди на ца тро ши ви ше бу џет ског нов ца на ин тер вен-
ци је од ну жно сти. Европ ска еко но ми ја је за њих по доп ти мал на и 
са ста но ви шта ми кро е ко но ми је и ма кро е ко но ми је. Кри ти ку ју ћи 
кри зе, бан ке, на чин ре ша ва ња европ ских еко ном ских кон фли ка та, 
тр го вач ка удру же ња и мо но по ле, гло бал ну рас по де лу при вред них 
мо ћи, де мо кра ти ју и иде о ло шке сло бо де, и дру ге чи ни о це са вре ме-
не по лит-еко но ми је, они све сла бо сти гло бал не еко но ми је сва љу ју 
на иде о ло шку ис пра зност евро а ме рич ке сфе ре ко ја је не ми но ва с 
об зи ром на одво је ност по ли ти ке и прав де од бо га. 

То што исла ми сти oдбацују европ ски мо дел ху ма ни те та и се-
ку лар но сти, за њих је са мо увер ти ра да уне су у по ли тич ку аре ну 
но ву иде о ло ги ју, на вод но бож ју, ко ја са мим тим и ни је ствар из бо-
ра, већ на ред бе, и да пре ко ши ре ња исла ма из ве ду пре ком по зи ци ју 
свет ске при вре де и рас по де ле по ли тич ке и еко ном ске мо ћи. Ме ђу-
тим, исла ми сти, за са да, не мо гу да се сло же и фор му ли шу шта би 
то би ла ислам ска еко но ми ја и ка ко би тре ба ло да ислам ски „гра-
ђа нин“, про на ђе ни бож ји по је ди нац, бу де ви ше ин ве сти ци о но со-
ци ја лан од Нор ве жа на, Да на ца, Ен гле за, Ја па на ца, Аме ри ка на ца и 
дру гих, што ће сма њи ти са вре ме ну сна гу и ти по ве кри за, и вра ти ти 
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му сли ма не у окри ље пра вед не и со ци јал не бож је др жа ве. Про блем 
исла ми ста је то што не мо гу да фор му ли шу ни ефи ка сну те о риј-
ску кри ти ку се ку ла ри зма, ли бе ра ли зма и де мо крат ског по ли тич ког 
си сте ма, као што не мо гу да кон стру и шу ни опе ра тив ни мо дел но-
ве ал тер на ти ве гло бал ном тр жи шном дру штву. То не зна чи да им 
је сва ка кри ти ка без у спе шна и ли ше на дру штве ног сми сла. Они 
не при хва та ју ни јед ну бив шу ни те ку ћу европ ску те о риј ско-по ли-
тич ку кри ти ку ко мер ци јал ног дру штва и свет ске рас по де ле мо ћи 
(со ци ја ли зам, фа ши зам, пе ро ни стич ки кор по ра ти ви зам, на ци зам, 
ко му ни зам, фе ми ни зам, нео ли бе ра ли зам, со ци јал де мо кра ти ју и др 
- сва ка ко и са мно го при хва тљи вих раз ло га за то), и го во ре ћи о 
ислам ској па ра диг ми, они се на да ју да ће она бле сну ти са но вим 
од го во ри ма. 

Не ки ме ђу њи ма од ба цу ју по ку ша је да се кон стру и ше и 
арап ски, од но сно, ислам ски со ци ја ли зам, ка ко се то по ку ша ва ло 
од 50-70 го ди на XX ве ка (Ма греб, Па ки стан до Зи је ул Ха ка), јер 
је он био ве зан за со вјет ску и ки не ску со ци ја ли стич ку сфе ру мо ћи. 
Ате и зам ко му ни ста је ту исла ми сти ма па ра ван да зах те ва ју но во 
струк ту и ра ње си сте ма мо ћи. Аја то лах Та ле га ни у Ира ну ка же: „ 
Ислам ска еко но ми ја се не за сни ва ни на нео гра ни че ном сло бод ном 
ин ди ви ду ал ном вла сни штву ко је ре зул ту је у раз у зда ном ка пи та ли-
зму, ни ти на јав ном вла сни штву ко је во ди у пот пу но по ни шта ва ње 
ин ди ви ду ал не сло бо де“ 9). А опет, не ким ислам ским ми сли о ци ма 
се баш до па да иде ја со ци ја ли зма, до ду ше, не и са ате и змом у се би, 
што је на про марк си стич кој мак си ми о ко му ни зму ја сно ис та као 
пред сед ник Ислам ске Ре пу бли ке Ира на Абул Ха сан Ба ни Са др у 
сво јој књи зи „ Ислам ска еко но ми ја“ ка да је ка зао: „Про из во ди ти 
у скла ду са ин ди ви ду ал ним мо гућ но сти ма, а тро ши ти у скла ду са 
вр ли на ма“ 10).

НАЧЕЛА

Са вре ме ни исла ми сти, по себ но деобанди и вехабисти, ин си-
сти ра ју на два на че ла у фи нан сиј ском по сло ва њу ко ја се раз ли ку ју 
од кон вен ци о нал них. Јед но се од но си на за бра ну ис пла те ка ма те 
на штед њу, кре ди те и не ке вред но сне хар ти је – оно се зо ве риба, 
док се дру го од но си на за бра ње не про из вод ње и услу ге (харам), 
по ве ћа ва ње прав де при рас по де ли гу би та ка и сма ње ње ри зи ка од 
бр зо пле тих ин ве сти ци ја у фи нан сиј ском по сло ва њу – и зо ве се гха-
рар. Ни јед но по ме ну то пра ви ло ни је ис црп но по ре клом ислам ско, 

9) Saeed Mortazavi, PoliticalEconomyofIslam, Humboldt State University, 2003, стр.79.

10) Mor ta za vi, исто, стр. 81.
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већ им је ко рен у ју да и зму, Ста ром и Но вом за ве ту, грч ко-рим ској 
прак си, као и у кла сич ној грч кој фи ло зо фи ји ари сто те ли јан ске и 
пла тон ске ори јен та ци је, у хин ду и зму и бу ди зму. Ислам је та на че ла 
пре у зео и да нас их кроз ре чи фун да мен та ли ста ре ин тер пре ти ра у 
скла ду са но вим об ли ци ма еко ном ског по на ша ња. Он то по себ но 
чи ни од 1940. го ди не, ка да је Па ки ста нац, Ма у ла на Абул Ала Ма у-
ду ди, отац мо дер ног екс трем ног исла ми зма, по чео да кон стру и ше 
пра ви ла ислам ске еко но ми је.

На че ло за бра не на пла те ка ма те у фи нан сиј ској исто ри ји му-
сли ма на ни ка да ни је стрикт но и без кон тра вер зи схва та но, не за-
ви сно од, чи ни се, ја сног ста ва Ко ра на (су ра Ал Ба ка ра, 2: 275, 2: 
276, 2: 278, су ра Али Имран, 3: 130, и дру ге), јер је опо вр га ва но и 
фа тва ма ре ис ул уле ма. Та ко је у Тур ској у XVI ве ку, за вре ме Су-
леј ма на Ве ли чан стве ног, ње гов вр хов ни муф ти ја, ше ик ул ислам, 
Ебу суд Ефен ди, до нео фа тву ко јом је оправ дао за во ђе ње ка ма те, 
го то во исто вре ме но ка да је на За па ду, у Шпа ни ји, до ми ни ка нац 
Фран ци ско де Ви то ри ја на уни вер зи те ту у Са ла ман ки учи нио то 
исто, док је у са вре ме ном до бу то учи нио еги пат ски ве ли ки имам 
џа ми је Ал Аз хар у Ка и ру, Ше ик Му ха мед Са јед Тан та ви. Он је 
1989. го ди не оправ дао не ке об ли ке ка ма ти (на др жав не об ве зни це, 
на сукук). Због дво сми сле но сти арап ске ре чи риба, ко ја озна ча ва и 
зе ле на штво и ка ма ту, за ступ ни ци ка ма та но сног ка пи та ла го во ре да 
је Му ха мед био са мо про тив зе ле на ше ња, ко је је код пре и слам ских 
Ара бља на би ло ве о ма ра ши ре но. 

Мо жда ни је ла ко раз у ме ти због че га би Му ха мед, као успе-
шан тр го вац и за го вор ник ве о ма пра вед ног тр го вач ког пра ва, мо-
гао у на че лу би ти про тив ник про фи та на кре дит ни ка пи тал и да 
пи сци Ко ра на по сле ње го ве смр ти ни су схва та ли да је он је ди но 
био про тив зе ле на штва. Но, то је те шко до ка зи ва ти. Ње га на из глед 
ви ше по ја шња ва кре дит на исто ри ја ислам ске хе мис фе ре у ко јој 
је ука ма ћи ва ње ду го ва би ла ре до ван по сту пак у по ве ри лач ко-ду-
жнич ким од но си ма, али то не би сме ло без по го во ра да се схва ти 
као пра во ту ма че ње по слов них кру го ва ње го вих ста во ва. Мо жда 
је ука ма ћи ва ње пре би ло твр до кор ни по сту пак ко ји се одр жа вао 
ин хе рен ци јом са ме хи ља ду го ди шње при ро де кре ди та, не за ви сно 
од ислам ске мр зо во ље пре ма ка ма ти. Због то га се у исла му ука ма-
ћи ва ње ка пи та ла свр ста ва у че твр ти смрт ни грех, од се дам њих, 
од мах иза не ве ри це у бо га, ода ва ња ча роб ња штву и нео прав да ном 
уби ству. То сва ка ко по сред но го во ри о рас про стра ње но сти ука ма-
ћи ва ња упр кос ко ран ским за бра на ма, али не до ка зу је да је Му ха-
мед био по гре шно схва ћен. Ка ко и ра на хри шћан ска те о е ко но ми ја 
за бра њу је ка ма ту све до да ле ко у Сред њи век, ка да тек од ен гле ског 
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кра ља Хен ри ја VI II у XVI ве ку би ва прав но до зво ље на, то го во ри 
да је еко ном ско раз у ме ва ње Тал му да, То ре, Мих не, Но вог за ве та и 
дру гих спи са и код хри шћа на и му сли ма на би ло под јед на ко. Ни је 
се раз ли ко ва ла нор мал на це на ка пи та ла, „нор мал на ка ма та“, од зе-
ле на шке, ни ти се ка ма та на чел но до зво ља ва ла.

Па ипак, хри шћан ство је до зво ља ва ло по зајм љи ва ње нов ца 
на ка ма ту не хри шћа ни ма. Уоста лом, као и ју да и зам пре ње га. Ра-
но хри шћан ство је до зво ља ва ло и узи ма ње кре ди та на ка ма ту од 
не вер ни ка, по себ но Је вре ја, као што су и Је вре ји узи ма ли ка ма то-
но сне кре ди те од не је вре ја. Са вре ме ни кре дит ни од нос се про би-
јао кроз ин тер ре ли гиј ску ко о пе ра ци ју. Евро пља ни су под ути ца јем 
ита ли јан ских Је вре ја, ко ји су жи ве ли у Лом бар ди ји и би ли за ла га-
о ни ча ри, за бра ну ука ми ћа ва ња за о би ла зи ли и по ступ ком по зна тим 
као con trac tum tri ni us све док ни су пре шли на ди рект но ука ма ћи-
ва ње. Овај по сту пак, con trac tum tri ni us, се сво дио на то да се ду-
жник оба ве же да ће про фит од кре ди та узе ти тек по што прет ход но 
ис пла ти цео про фит по ве ри о цу ко ји је за ра дио до од ре ђе не ве ли-
чи не, и да ду жник по ве ри о цу мо ра уна пред и бес по врат но пла ти ти 
обе ште ће ње за слу чај сво је про па сти, иако се она не мо ра до го ди-
ти. Јем че ње по вра ћа ја кре ди та се од ви ја ло и по мо ћу за ло же них не-
крет ни на – ово су по себ но раз ви ли Тем пла ри. Цр ква је одо бра ва ла 
con trac tum tri ni us и у ве зи са њим по др жа ва ла и на сил ну на пла ту 
кре ди та не крет ни на ма, јер је ова кво по сло ва ње би ло слич но оном 
тра ди ци о нал ном пред хри шћан ском бан кар ству на Бли ском ис то ку 
про тив ко јег Исус ни је устао. Цр ква ни је има ла ни шта про тив за-
ла га о ни ца, иако оне им пли цит но по слу ју на на че лу ка ма те бу ду ћи 
да кли јен ту да ју но вац на за јам ко ји је ис под вред но сти ње го вог 
пред ме та ко ји је дао у јем ство, а ка да кли јент хо ће да га от ку пи, 
мо ра да ти ви ше нов ца не го што је до био на за јам11).

Ово да нас на сли чан на чин по на вља ју му сли ман ске бан ке. 
Оне не ће ште ди ша ма ис пла ти ти ка ма ту на њи хо ве уло ге и не ће на-
пла ти ти ка ма ту сво јим кре дит ним ду жни ци ма, али ће то ипак ура-
ди ти на за о би ла зан на чин, по мо ћу по сту па ка ко ји се зо ву му ра ба ха 
и му да ра ба. Ште ди ша ће до би ти на гра ду за вер ност бан ци - што 
је исто што и па сив на ка ма та, док ће кре дит ни ду жни ци пла ти ти 
бан ци про фит што је она уме сто њих ку пи ла ро бу ко ју они же ле да 
ку пе - што је исто што и ак тив на ка ма та. При овим по сло ви ма бан-
ке на пла ћу ју ка ма те ко је су че сто да ле ко ве ће од кон вен ци о нал них 

11) У Евро пи је ка ма то но сни ка пи тал у пот пу но сти оправ дан у ра до ви ма хо ланд ског кал ви-
ни сте Кло да Со ме за (Cla u de Sa u ma i se, ла ти ни зо ва но Cla u di us Sal ma si us, 1588-1653), по-
чев од тек ста Deusurisliber из 1630. ко ји је раз ра ђи ван све до 1645. Али, ре ха би ли та ци-
ја ка ма те је за по че та ра ни је, по себ но од шпан ског до ми ни кан ца Фран ци ска де Ви то ри је 
на уни вер зи те ту у Са ла ман ки, у XVI ве ку. На то ме су упо ре до ра ди ли и пор ту гал ски 
до ми ни кан ци на уни вер зи те ту у Ко им бри.
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и иду на зе ле на шке ви си не. Ислам ски бан кар ка же: „ Це на да одеш 
у рај је око 50 од сто“.12) Осим то га, бан ке тра же да по ве ри лац јем-
чи вра ћа ње кре ди та не по крет ном имо ви ном, а мо же и др жав ним 
об ве зни ца ма ко је се зо ву су кук и ко је до но се фик си ра ну ка ма ту – 
јер су оне, упр кос Ко ра ну, про гла ше не за ха лал, до зво љен по сао.13) 
Ове др жав не об ве зни це су 100% по кри ве не не ка квом не крет ни ном 
у јав ном вла сни штву, чи ме др жа ва јем чи да ће куп ци ма ових па-
пи ра вра ти ти но вац у слу ча ју про па сти свог ин ве сти ци о ног ци ља.

Те о е ко ном ска на че ла исла ма се сво де на ха лал и ха рам, на 
до зво ље но и за бра ње но. По сто ји из ме ђу ова два на че ла и ма крух, 
што озна ча ва не што што је прав но до зво ље но ма да је етич ки не по-
жељ но (код не ких пу ше ње, не у ме ре но ри ту ал но тро ше ње во де), и 
овај прин цип се за сни ва на етич кој де дук ци ји вер ских спи са, а не 
и на њи хо вим из рав ним на ред ба ма. Та на че ла ни су го то во ни ка-
ква но вост за ве ли ке пре ди слам ске ре ли ги је, јер се ра су то на ла зе у 
њи ма – по себ но у ју да и зму, бра ма ни зму, бу ди зму, зо ро а стра ни зму, 
хри шћан ству и дру гим. Она су, ка да је у пи та њу ис хра на, хи ги је-
на и рас по ла га ње во дом, упа дљи во ве за не за кли мат ски по јас свог 
по ре кла и ме ди цин ска до стиг ну ћа Ста рог ве ка, али про ис ти чу и из 
не по жељ них учи на ка до та да шње еко ном ске прак се. 

Ислам ски фун да мен та ли сти ожи во тво ру ју ста ре еко ном ске 
за бра не та ко што за го ва ра ју њи хо ву до слов ну при ме ну не са мо у 
тра ди ци о нал ном об ли ку, већ сми сао ре ли гиј ских за бра на про ши-
ру ју и на но ве об ли ке про из вод ње и фи нан си ја, као и на ко мер ци-
јал не об ли ке кул ту ре и за ба ве. То је са мо део њи хо вог на сто ја ња да 
из гра де ислам ски си стем и у по ли тич ком уре ђе њу, оп штој кул ту ри 
и обра зо ва њу, по ро дич ном пра ву, со ци јал ној по ли ти ци, си сте му 
ка зни и у дру гим под руч ји ма жи во та. Они су ехо но вог со ци јал ног 
ин же ње рин га по сле не у спе ха европ ских фа ши ста, на ци ста и ко му-
ни ста да ство ре но ва дру штва, али и не сла га ња са мно гим кул тур-
ним вред но сти ма европ ског ли бе рал ног све та. Но, у еко но ми ји, где 
се ула жу из у зет ни на по ри да се фор ми ра ал тер на тив на тр жи шна 
еко но ми ја на те о на че ли ма, ислам ски фун да мен та ли сти, у ства ри, 
ни су ра ши ри ли ве ли ки ма не вар ски про стор. За са да, они у обла сти 
по тро шње углав ном по на вља ју ста ро за вет на би блиј ска огра ни че-
ња у ис хра ни љу ди, а у про из вод но-фи нан сиј ској сфе ри усред сре-
ђу ју се на за бра њи ва њу из ве сних про из вод њи и услу га ве за них за 

12) Ric hard Mo ra is: „ Don’t Call it In te rest“, Forbes, 07.23.07, на вео Ale xa der R. Ale xi ev: „The 
Wa ges of Ex tre mism“, The Hud son In sti tu te, 2011, стр. 101.

13) У мар ту 2008.го ди не је Ше ик Му ха мед Та ки Осма ни (Shi ekh Mu ham mad Ta qi Usma ni), 
у свој ству чла на Ра чу но вод стве не и ре ви зор ске ор га ни за ци је за ислам ске фи нан сиј ске 
уста но ве у Ба хре и ну (the Ac co un ting and Audi ting Or ga ni za tion for Isla mic Fi nan ce In sti-
tu tion – AAOIFI), ка зао да је 85% ислам ских др жав них об ве зни ца у ства ри не и слам ско. 
Пре ма: news. bbc.co.uk od 11.de cem bra, 2009.
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не по жељ не ме сар ске про из во де, коц кар ске и ла сцив не услу ге, и 
за бра ну јем че ња не ких уна пред фик си ра них до хо да ка – јер их сма-
тра ју не пра вед ним, ма да не и еко ном ски не у чин ко ви тим. 

Прак тич но, њи хо ва ин тер вен ци ја се сво ди на из бе га ва ње ка-
ма те и на утвр ђи ва ње по де ле од го вор но сти по ве ри ла ца и ду жни ка 
код ко мер ци јал них бан кар ских кре ди та. Ка ма та на др жав не кре ди-
те је из о ста вље на од за бра на, као и све рен те на не крет ни не. Оне 
су до зво ље не, оне су халал. То је су ви ше ма ло да би се ство ри ла 
чи та ва но ва тр жи шна еко но ми ја. А по тро шач ка огра ни че ња, на ко-
ји ма упли ћу за ко не др жа ве – као код ал ко хо ла, код за бра не ис хра не 
кр ва вим жи во тињ ским ме сом (не и ри бе), код за бра не по тро шње 
сви ње ти не, зе че ти не и др, они ви ше по ку ша ва ју да у име бо га об-
но ве вер ску ди сци пли ну и кон тро лу ста нов ни штва ра ди вла сти, 
не го што у са вре ме ној гло бал ној по тро шач кој прак си мо гу про на-
ћи оправ да ња за при др жа ва ње ста рих за бра на из Ста рог ве ка. Ни 
на сто ја ње да исла ми сти уста но ве вид но дру га чи је од евро пља на 
еко ном ско по и ма ње ре чи правда, умереност, из бе га ва ње загађе-
ностиприроде и дародавство, још ни је сти гло до ма њих со ци јал-
них раз ли ка у ста нов ни штву од европ ских, ни ти се при бли жи ло 
европ ским ре зул та ти ма у еко ло ги ји и бри зи за не моћ не и де при ви-
ле го ва не. Ги ни ин декс дис тру бу ци о не прав де евро пља на је да ле ко 
по вољ ни ји не го у зе мља ма ислам ске про ве ни јен ци је не за ви сно од 
бо гат ства њи хо вих вла да ју ћих ели та, би ло да су то на след ни ше и-
ка ти, кра љев ства, вој не дик та ту ре или из бор не вла де.

Но, то, бар за са да, још не обес хра бру је исла ми сте да од ба-
цу ју прак су евро а ме рич ке хе мис фе ре у ко јој се уста но ва др жа ве 
ви ше не ко ри сти за на ме та ње за кон ске вер ске ди сци пли не, што је 
у скла ду са пре ба ци ва њем ре ли ги је у при ват но пра во ин ди ви дуе, 
док је „кон ку рен ци ја“ ре ли ги ја у Евро пи за ко ном за га ран то ва на 
(ма да по сто је и др жав не ре ли ги је – Нор ве шка, Ен гле ска) све док 
се она не зло у по тре би ра ди оспо ра ва ња ста ту са ли бе рал не и се ку-
лар не др жа ве. Не ма сум ње да ће исла ми сти на ста ви ти са по тра гом 
за од го во ром да ли су мо гу ће си стем ски дру га чи је фи нан си је и еко-
но ми ја од европ ских не за ви сно од не по вољ них на ла за по пут Ма-
џи до вље ве ко ја ка же14): „ Ис ход по ка зу је да ислам ске бан ке има ју 
ве ће тро шко ве и сма ње не ре зул та те у по ре ђе њу са кон вен ци о нал-
ним бан ка ма“.

14) Ma ri a ni Ab dul Ma jid, TheEfficiencyofIslamicandConventionalBanks, Aston Uni ver sity, 
стр 2, 2008. Она ка же: „The re sults show that Isla mic banks ha ve hig her costs and re du ced 
out puts re la ti ve to con ven ti o nal banks“.
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ДЕФИНИЦИЈЕ

Исла ми сти су још увек да ле ко од ме ђу соб не са гла сно сти око 
то га шта је ислам ска еко но ми ја. Го то во да сва ки аутор има сво ју 
од ред бу о том пред ме ту, што од ра жа ва огром не те шко ће да се отрг-
ну од са вре ме не тр жи шне еко но ми је и уста но ва ци вил не др жа ве, 
али и ука зу је на старт ну ра зно род ност њи хо вог раз у ме ва ња опе ра-
тив ног пре во ђе ња еко ном ске иде о ло ги је Ко ра на у мо де ран еко ном-
ски си стем и по ли ти ку. Сам Му ха мед Ча пра је из нео ове раз ли ке 
на во де ћи за себ на схва та ња му сли ман ских ауто ра15):

● Ислам ска еко но ми ја је зна ње и при ме на ше ри јат ских за-
бра на и пра ви ла ко ја спре ча ва ју не прав де у сти ца њу и 
рас по де ли ма те ри јал них до ба ра да би се оси гу ра ло за до-
вољ ство људ ских би ћа и омо гу ћи ло им да се при др жа-
ва ју оба ве за пред Ала хом и дру штвом – С. М. Ха са нуз 
За ман.

● Ислам ска еко но ми ја је дру штве на на у ка ко ја ис тра жу је 
еко ном ске про бле ме љу ди та ко што је про же та ислам-
ским вред но сти ма – М. А. Ма ман.

● Ислам ска еко но ми ја је си сте мат ски на пор да се раз у ме 
еко ном ски про блем и чо ве ко во по на ша ње у ве зи са њим 
из ислам ске пер спек ти ве – Кхур шид Ах мад.

● Ислам ска еко но ми ја је од го вор му сли ман ских ми сли-
ла ца на еко ном ске иза зо ве свог вре ме на. У том по гле ду 
њи ма по ма жу Ко ран и су не, као и ра зум и ис ку ство – М. 
Не џу да лах Си ди ки.

● Ислам ска еко но ми ја те жи ис тра жи ва њу о људ ској до-
бро би ти по стиг ну тој на ор га ни зо ва њу зе маљ ских ре сур-
са на осно ву са рад ње и са-уче шћа – М. Акрам Кан.

● Ислам ска еко но ми ја је пред став ник му сли ман ског по на-
ша ња у ти пич ном му сли ман ском дру штву – Са јед На ваб 
Хај дер На кви.

Овим де фи ни ци ја ма при до да је мо и ону, ко ју је лан си рао Ма-
су дул Алам Ку ду ри у 1974. го ди ни, ка да је твр дио да је он, ујед но, и 
пр ви ко ји је уста но вио по ли тич ку еко но ми ју исла ма као на у ку16): „ 
Ислам ска по ли тич ка еко но ми ја је сту ди ја о ме ђу соб ним од но си ма 

15) Cha pra, исто, стр. 33, фуз-но та 32.

16) Dr. Ma su dul Alam Cho u du ri, IslamicPoliticalEconomy, In tro du cing Isla mic Po li ti cal Eco-
nomy, http://fa culty.uccb.ns.ca/mcho u dury/pe.htm, на вео Дра ган Ве се ли нов, Мухамедна
Исусовомкрсту политичкаекономијаислама, Чи го ја штам па, Бе о град, 2009, стр.19.
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по ли тич ког уре ђе ња (шу ра) и еко ло шког уре ђе ња у чи ји под си стем 
спа да тр жи ште“.

Де фи ни ци ја ислам ске еко но ми је има још, али њи хо во на-
бра ја ње не би раз ја сни ло шта се под њом под ра зу ме ва, већ би са-
мо по ја ча ло уве ре ње да је она про из вод иде о ло шке не ја сно ће из 
XX ве ка ко ју је за по чео већ по ме ну ти Ма у ла ма Абул Ала Ма у ду ди 
(1903-79), и ко ја се до да нас не раш чи шћа ва. Она је да ле ко ви ше 
би ла по зив на от пор европ ском ко ло ни ја ли зму и мно гим европ-
ским кул тур ним и по ли тич ким вред но сти ма. За са да, она има ви ше 
по ли тич ку не го би ло ко ју дру гу вред ност, и слу жи као па ро ла за 
оку пља ње му сли ман ског ста нов ни штва ра ди ре ди стри бу ци је свет-
ских од но са мо ћи, ма да слу жи и као на чин за од бра ну по је ди них 
твр дих кла но ва на вла сти ко ји на спољ њем не при ја те љу, про тив ни-
ци ма Ала ха, гра де оправ да ње за уну тра шњу до ми на ци ју. За нос око 
из град ње ислам ске еко но ми је, раз у ме се, по себ но не гу ју муф ти је и 
те о ло зи ста ре иде је о бож јој др жа ви на зе мљи, јер то ја ча њи хо ву 
„ка сту“ пра во вер них ту ма ча бо га пред вер ни ци ма. Али, исто ри ја 
Евро пе их че сто оне спо ко ја ва, јер је она у му ка ма уста но ви ла да не 
вре ди не го ва ти по ли тич ку при ви ле ги ју на трај ни иде о ло шки мо но-
пол ужи од ли бе рал ног кон цеп та гра ђан ске, а не де и стич ке, и би ло 
ко је дру ге др жа ве у ин ду стриј ском дру штву. Ислам ске др жа ве су 
још увек на пу ту ка мо дер ној еко но ми ји и са вре ме ним тр жи шним 
уста но ва ма – укљу чу ју ћи и обра зо ва ње син ди ка та, про фе си о нал-
них удру же ња, при вред них ко мо ра, удру же ња по тро ша ча, и дру гих 
уста но ва дру штве не еко ном ске ко му ни ка ци је и со ци јал не рав но-
прав но сти, и че ка ју их још ве ћи иза зо ви од по сто је ћих при по ку-
ша ју да их про жму исла ми стич ком ин тер пре та ци јом ве ре.

За са да, не по сто ји ислам ска тр жи шна еко но ми ја. Не ки му-
сли ман ски еко но ми сти го во ре да ни у са вре ме ном фи нан сиј ском 
си сте му за ко ји се твр ди да је у скла ду са Ше ри ја том ни је до шло ни 
до ка квих адап ти ра ња. Асад За ман ка же: „ Ка да се го во ри о то ме 
да ислам ске фи нан сиј ске уста но ве пред ста вља ју пре о бли ко ва ни 
ислам ски за кон у скла ду са зах те ви ма са вре ме но сти, оне пре пред-
ста вља ју про ма шај не го успех ислам ске еко но ми је“.17) Оно што би 
мо гло да оп ста не као „ислам ско“, осим не ко ли ко зах те ва у ве зи 
кре дит них од но са и тр го вач ке си гур но сти, је су са мо спе ци фич ни 
бу џет ски зах те ви у ре ди стри бу ци ји де ла на ци о нал ног до хот ка по 
по тро шач ким ци ље ви ма ко ји су у скла ду са ло кал ним кул тур ним 
фор му ла ма и обра сци ма у тра ди ци о нал ном по на ша њу. Ма кро е-

17) Dr. Asad Za man: IslamicEconomics:ProblemsandProspects,DG, IITE, In ter na ti o nal Uni-
ver sity of Isla ma bad, str. 1. Ње гов став је овај: „To the ex tent that isla mic fi nan cial in sti tu-
ti ons re pre sent the res ha ping of Isla mic Laws in ac cor dan ce with the de mands of mo der nity, 
the se re pre sent the fa i lu re rat her than suc csess of Isla mic Eco no mics“.
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ко ном ска прав да мо же би ти у ислам ским зе мља ма од при ли ке до 
при ли ке раз ли чи та од европ ских мо де ла бу џет ске по тро шње, но то 
не ства ра ислам ску еко но ми ју, већ је део „ на ци о нал ног“ ко ло ри та 
те ри то ри је у пи та њу. Али у си сте му ало ка ци је зе мље, ра да и ка пи-
та ла, и у по зи ци ји пред у зет ни ка, не ма из дво је не ислам ске еко но-
ми је у од но су на гло бал но, свет ско тр жи ште. Исла ми стич ка ети ка, 
за са да, ни је за го спо да ри ла еко но ми јом.

***

Па ра диг ма о ислам ској еко но ми ји ко ја је на ста ла у пр вој 
по ло ви ни XX ве ка пред ста вља ла је део че тво ро стру ког на по ра 
исла ми стич ких те о ло га да об ли ку ју сво је дру штве не за јед ни це у 
скла ду са сво јим ту ма че њем исла ма. Ти на по ри су се усред сре ди-
ли на ово: Пр во, на осло ба ђа ње му сли ман ске сфе ре од европ ског 
ко ло ни ја ли зма; Дру го, да бу ду при лог но вом со ци јал ном ин же-
ње рин гу из ван европ ске сфе ре ко ји је ис ку ша ван у до бу на стан ка 
исла ми зма по сле Пр вог свет ског ра та - со ци ја ли зам, фа ши зам, на-
ци зам - по ку ша јем ства ра ња но вог, па ни слам ског ка ли фа та. Еле-
ме нат тог ин же ње рин га је по ку шај одва ја ња му сли ман ског све та 
од европ ске се ку лар не и гра ђан ске ети ке ци вил ног дру штва са кри-
ти ком ли бе рал ног и со ци јал-де мо крат ског уре ђе ња; Тре ће, да кон-
стру и са њем не за ви сне по ли тич ке еко но ми је од европ ске об но ве и 
по ја ча ју при мат ре ли гиј ске иде о ло ги је о дру штву и ти ме спре че 
рав но прав ну кон ку рен ци ју иде о ло ги ја и ве ра у ли бе рал ном де мо-
крат ском окру же њу. Циљ исла ми стич ких те о ло га је да оправ да ју 
јед но вер ску дик та ту ру и те о крат ски си стем; Че твр то, као де ри ват 
ко ји не ми нов но про ис ти че из прет ход них по ку ша ја, да оси гу ра ју 
трај ну иде о ло шку и по ли тич ку су пре ма ти ју муф тиј ске „кла се“ над 
му сли ман ским ста нов ни штвом. 

По ме ну ти ци ље ви су за јед нич ки и су нит ским и ши ит ским 
исла ми сти ма.

Исла ми стич ки по ку шај да из исла ма из дво је но ву еко ном ску 
иде о ло ги ју и на њој за сну ју но ве еко ном ске уста но ве и во де еко-
ном ску по ли ти ку, аутор је име но вао теоекономијом.

Ислам ски еко но ми сти упо зо ра ва ју да до са да у му сли ман-
ским др жа ва ма, као и из ван њих, ни је ство ре на но ва тр жи шна 
еко но ми ја у од но су на са вре ме ну европ ску еко но ми ју. По је ди нач-
не исла ми стич ке ин тер вен ци је су се по нај ви ше зби ле око не ких 
по сту па ка у кре дит но-бан кар ском и фи нан сиј ском си сте му. То 
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се, пре све га, од но си на из бе га ва ње об ра чу на ва ња про фи та бан ке 
под име ном „ка ма та“, иако се она на за о би ла зан на чин ура чу на ва 
као це на ка пи та ла. Оста ле ин тер вен ци је су у еми то ва њу др жав-
ним об ве зни ца ма, оси гу ра њу, и у ства ра њу спи ска до зво ље них и 
за бра ње них про из вод њи и вр ста тр го ви не. Бу џет ска по тро шња у 
му сли ман ским зе мља ма је део струк ту ре со ци јал-де мо крат ске др-
жа ве не за ви сно од ин ди ви ду ал них раз ли ка ме ђу њи ма. Уку пан 
оп сег ин тер вен ци ја ко је се по зи ва ју на ислам ску ори ги нал ност је 
за не мар љив, иако су по је ди ни по ступ ци исто риј ски ори ги нал ни, 
али и по ред то га, он је сна жно кри ти ко ван од са мих ислам ских 
ауто ра. Но, у до ме ну сма њи ва ња еко ном ских раз ли ка у по тро шњи 
ста нов ни штва, исла ми сти ма и да ље сто је на рас по ла га њу број не 
тра ди ци о нал не фор ме пре ра спо де ле дру штве не имо ви не за ко је 
не ки ис тра жи ва чи твр де18): „ Ислам ну ди бо га ти оп сег сред ста ва и 
не кон вен ци о нал них по сту па ка ко ји, ако се ис ко ри сте у свом ду ху, 
мо гу во ди ти до сма ње ног си ро ма штва и не јед на ко сти у му сли ман-
ским зе мља ма обо ле лих од ма сов не не ма шти не“.

Ислам ски ауто ри до са да ни су за сно ва ли оп ште при хва ће ну 
де фи ни ци ју ислам ске еко но ми је. Де фи ни ци ја ислам ске еко но ми је 
има још, али њи хо во на бра ја ње не раз ја шња ва шта се под њом под-
ра зу ме ва, већ са мо по ја ча ва уве ре ње да је она про из вод иде о ло шке 
не ја сно ће из XX ве ка ко ју је за по чео Ма у ла ма Абул Ала Ма у ду ди 
(1903-79), и ко ја се до да нас не раш чи шћа ва. Она је да ле ко ви ше 
би ла по зив на от пор европ ском ко ло ни ја ли зму и мно гим европ-
ским кул тур ним и по ли тич ким вред но сти ма. За са да, она има ви ше 
по ли тич ку не го би ло ко ју дру гу вред ност, и слу жи као па ро ла за 
оку пља ње му сли ман ског ста нов ни штва ра ди ре ди стри бу ци је свет-
ских од но са мо ћи, ма да слу жи и као на чин за од бра ну по је ди них 
твр дих кла но ва на вла сти ко ји на спољ њем не при ја те љу, про тив ни-
ци ма Ала ха, гра де оправ да ње за уну тра шњу до ми на ци ју. За нос око 
из град ње ислам ске еко но ми је, раз у ме се, по себ но не гу ју муф ти је и 
те о ло зи ста ре иде је о бож јој др жа ви на зе мљи, јер то ја ча њи хо ву 
„ка сту“ пра во вер них ту ма ча бо га пред вер ни ци ма. Али, исто ри ја 
Евро пе их че сто оне спо ко ја ва, јер је она у му ка ма уста но ви ла да не 
вре ди не го ва ти по ли тич ку при ви ле ги ју на трај ни иде о ло шки мо но-
пол ужи од ли бе рал ног кон цеп та гра ђан ске, а не де и стич ке, и би ло 
ко је дру ге др жа ве у ин ду стриј ском дру штву. Ислам ске др жа ве су 

18) Mah moud Mo hi el din, Za mir Iq bal, Ah med Ro ston, Xi a oc hen Fu, TheRroleof IslamicFi-
nanceinEnhancingFinancialInclusioninOrganizationofIslamicCooperation(OIC)Co-
untries, The World Bank, Isla mic Eco no mics and Fi nan ce Gro up, De cem ber 2011, Ab stract. 
Они ка жу: “Islam of fers a rich set of in stru ments and un con ven ti o nal ap pro ac hes, which, if 
im ple men ted in true spi rit, can lead to re du ced po verty and ine qu a lity in Mu slim co un tri es 
pla gued by mas si ve po verty”.
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још увек на пу ту ка мо дер ној еко но ми ји и са вре ме ним тр жи шним 
уста но ва ма – укљу чу ју ћи и обра зо ва ње син ди ка та, про фе си о нал-
них удру же ња, при вред них ко мо ра, удру же ња по тро ша ча, и дру гих 
уста но ва дру штве не еко ном ске ко му ни ка ци је и со ци јал не рав но-
прав но сти, и че ка ју их још ве ћи иза зо ви од по сто је ћих при по ку-
ша ју да их про жму исла ми стич ком ин тер пре та ци јом ве ре.
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DraganVeselinov

ISLAMICECONOMY-THEOCONOMYINАTTEMPT

Resume
This es say de als with the the o re ti cal at tempt of isla mic aut hors to 

ba se eco nomy na med Islamic Economy. This one sho uld be esta blis hed 
as an al ter na ti ve to glo bal mar ket eco nomy and Euro pean li be ral eco no-
mic the ory, as well as se cu lar sta te and hu ma ni stic et hics. The su bject of 
re se arch of this pa per is re la ted to re li gi o us prin ci ples, sci en ti fic no ti ons 
and eco no mic po li ci es ap plied by Isla mic sta tes and bu si ness com pa ni-
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es. The es say ends by qu o ting isla mic aut hors ex pres sing the ir dif fe rent 
wi evs of the es sen ce of the Isla mic eco nomy and the ir as ser ta ti ons of 
non-exi sten ce of the Isla mic eco nomy yet. 
Key words: the o e co no mics; isla mic eco nomy; goal of isla mic eco nomy; the o-

et hi cal re marks to li be ral eco no mic the ory; ha lal and ha ram bu si-
ness; de fi ni ti ons of the isla mic eco no mics.

* Овај рад је примљен 15. октобра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 05. децембра 2013. године.
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Сажетак
У Ср би ји по сто је три ислам ске за јед ни це (ИЗ): „Ислам ска 

за јед ни ца Ср би је”, „Ислам ска за јед ни ца у Ср би ји” и „Ислам ска за-
јед ни ца Ко со ва”. Све оне има ју по ли тич ке ста во ве пре ма Изра е лу 
и Па ле сти ни уоп ште. Ислам ска за јед ни ца Ср би је се на ла зи на те-
ри то ри ји Ср би је и по треб но је да има до бру са рад њу са др жа вом. 
За то јој је циљ да не да је из ја ве ко је би се раз ли ко ва ле од зва нич не 
по ли ти ке Ср би је. Зва нич на по ли ти ка Ср би је је да Изра ел има сво-
је пра во на по сто ја ње у окви ру без бед них гра ни ца. ИЗ у Ср би ји 
пре ма Изра е лу има исти од нос као ИЗ Бо сне и Хер це го ви не. Ка ква 
је та по зи ци ја ви ди се из чи ње ни це да БиХ има ста тус по сма тра-
ча у ОИС (Ор га ни за ци ји ислам ске са рад ње). И ко нач но Ислам ска 
за јед ни ца Ко со ва ко ја је ва ха би зи ра на и као та ква има исти од нос 
пре ма Изра е лу ка кав има ју сви ва ха би ти.
Кључ не ре чи: ислам ске за јед ни це, Изра ел, ста во ви, ва ха би ти, Ср би ја

У ре пу бли ци Ср би ји у овом мо мен ту по сто је три, јед на од 
дру ге не за ви сне ислам ске за јед ни ца: Ислам ска за јед ни ца Ср би је 
(ИЗС)1); Ислам ска за јед ни ца у Ср би ји (ИЗ у С)2) и Ислам ска за јед-
ни ца Ко со ва и Ме то хи је (ИЗ КИМ)3). Ове три ислам ске за јед ни-
це се по зи ва ју на је дин стве ну дог му4). Све три не гу ју ха не фит ску 

* Овај рад је настао као резултата рада на пројекту бр. 179008 који финансира Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

1) http://www.ri ja set.rs/news.php (До ступ но 21.6.20113.)

2) http://islam ska za jed ni ca.org (До ступ но 21.6.20113.)

3) http://bi sla me.net (До ступ но 21.6.20113.)

4) Ну хић Мех ме да ли ја, „Кон цеп ци ја ислам ског по гле да на рје ша ва ње кон фли ка та у но вој 
ар хи тек ту ри бал кан ског ре ги о на”, Националниинтерес, 1/2010.
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шко лу су нит ског исла ма као сво је уче ње. Са те тач ке гле ди шта у 
прин ци пу има ју иден тич не ста во ве по свим пи та њи ма ко ја су ве-
за на за са му ислам ску дог му. Али се у од но су пре ма по ли тич ком 
жи во ту Ср би је ви де ја сне раз ли ке код сва ке од ове три за јед ни це. 
Та ко је ИЗС срп ска за јед ни ца, не у ет нич ком не го у сми слу да је 
фор ми ра на у ре пу бли ци Ср би ји, да свој цен тар има у Ср би ји и да 
сво ју суд би ну ве зу је за срп ску др жа ву. За раз ли ку од то га ИЗу С 
је за јед ни ца ко ја је ве за на за ИЗ БИХ. Пре ма уста ву ИЗ БИХ члан 
1”Ислам ска за јед ни ца у Бо сни и Хер це го ви ни је јед на и је дин стве-
на за јед ни ца му сли ма на у Бо сни и Хер це го ви ни, Бо шња ка из ван 
до мо ви не и дру гих му сли ма на ко ји је при хва та ју као сво ју. Ме ши-
хат Ислам ске за јед ни це Сан џа ка, Ме ши хат Ислам ске за јед ни це у 
Хр ват ској и Ме ши хат Ислам ске за јед ни це у Сло ве ни ји, са став ни 
су дио Ислам ске за јед ни це у Бо сни и Хер це го ви ни.”5). Ова чи ње-
ни ца је по твр ђе на нај ви шим прав ним ак том ИЗу С, Уста вом. Та мо 
у чла ну 72 сто ји „ПредсједникМешихатапредлажереису-л-уле-
мииздавањемураселемуфтијама”6). Пре ма то ме ИЗ у С има свој 
ду хов ни и ад ми ни стра тив ни цен тар у не за ви сној др жа ви БИХ. Са 
дру ге стра не ИЗ КИМ де лу је на те ри то ри ји Ср би је ко ја се про тив-
прав но от це пи ла и про гла си ла не за ви сност те те ри то ри је под име-
ном Ко со во. Са те тач ке гле ди шта ви дљи во је да ове три ислам ске 
вер ске за јед ни це за јед ни це де лу ју у друк чи јим по ли тич ким окол-
но сти ма. Са те тач ке гле ди шта у овом тек сту ће мо по ку ша ти да 
по ка же мо ка ко се три по сто је ће ислам ске за јед ни це по на ша ју пре-
ма Изра е лу. Да кле по ћи ће мо од то га да се све три по зи ва ју на на 
чи ње ни цу да су у део укуп не ислам ске за јед ни це- уме. За тим ће-
мо пред ста ви ти ка кав је ге не рал ни став свет ске ислам ске уме и на 
кра ју ана ли зи ра ти да ли се у по на ша њу ове три за јед ни це пре ма 
Изра е лу ви де раз ли ке у од но су на оп шти ислам ски став. Ка ко се 
ви ди пред мет но се ова ана ли за слу ча ја свр ста ва у про у ча ва ње од-
но са ре ли ги је и по ли ти ке, ко јим се ба ви по ли ти ко ло ги ја ре ли ги је.7)

Што се ти че оп штег ислам ског ста ва он про из и ла зи из ислам-
ске кон цеп ци је ме ђу на род них од но са. Та кон цеп ци ја под ра зу ме ва 
да сви му сли ма ни чи не јед ну за јед ни цу8). За тим да се ислам из ра-
жа ва кроз ислам ско пра во ко је је пер со нал но, да кле мо ра се при-
ме њи ва ти на сва ког му сли ма на ма где жи вео. Са мим тим при ме на 

5) УставИсламскезеједницеБИХ, Са ра је во, 1997.

6) http://mesihat.org/index.php?option=com_ezine&task=read&page=2&category=13&artic
le=24

7) Ми ро љуб Јев тић, „Po li ti cal Sci en ce and Re li gion”, Политикологијарелигије, 1/2007.

8) Јев тић Ми ро љуб, „Ара би за ци ја не рап ских му сли ма на и ан тро пло шка про ме на Ара па”, 
Политичкаревија, 1/2013.
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ислам ског пра ва на сва ком де лу пла не те, а му сли ма на има сву да , 
зна чи уки да ње сва ког дру гог прав ног по рет ка у име је дин стве ног 
ислам ског по рет ка , ко ји тре ба да об у хва ти цео свет. Или из у зи ма-
ње му сли ма на од прав ног по рет ка не и слам ске др жа ве у ко јој жи ви. 
А то је ло гич но не мо гу ће. Са те тач ке гле ди шта Изра ел не ма пра во 
на по сто ја ње, као ни јед на дру га др жа ва у ко јој се не при ме њу је 
ислам ско пра во9).

Ова оп шта чи ње ни ца је на шла сво ју кон крет ну при ме ну и по-
ли ти ци Ор га ни за ци је ислам ске са рад ње (ОИС). Ова ор га ни за ци ја 
оку пља све му сли ман ске зе мље. У ње ној ре зо лу ци ји, број 5/3-P(IS) 
са тре ћег са ми та одр жа ног у Ме ки у Са у диј ској Ара би ји, по све ће-
ној џи ха ду сто ји „...по сле дич но то ме од лу чу ју јед но гла сно(зе мље 
чла ни це. прим М. Ј) да је све ти џи хад за да так на ло жен свим му сли-
ма ни ма и му сли ман ка ма у скла ду са ше ри ја том и ислам ском тра-
ди ци јом. Сви му сли ма ни би ло да жи ве у ислам ским зе мља ма или 
из ван њих су по зва ни да из вр ше тај за да так, сва ко пре ма сво јим 
спо соб но сти ма, да ис пу не оба ве зе ко је им дик ти ра чи ње ни ца да 
су сви му сли ма ни бра ћа и оба ве зу да ре а ли зу ју пра во пре ма про-
пи си ма све мо гу ћег Бо га. Му сли ман ске зе мље про гла ша ва ју ћи свој 
све ти џи хад чи ји је циљ спа ша ва ње Ал Куд са (Је ру са ли ма), по бе да 
па ле стин ског на ро да и осло бо ђе ње оку пи ра них арап ских те ри то-
ри ја, же ле да ка жу чи та вом све ту да ислам ска кон цеп ци ја све тог 
џи ха да не сме да бу де ни ло ше об ја шње ња ни ти ло ше схва ће на и 
да су сви прак тич ни ко ра ци ко је он зах те ва пред у зе ти у скла ду са 
ислам ским про пи си ма и на осно ву не пре кид них до го во ра ме ђу му-
сли ман ским др жа ва ма”10).

На осно ву ове из ја ве ви ди се да је, ре зо лу ци јом нај зна чај ни је 
ме ђу на род не ин сти ту ци је ислам ског све та, свим му сли ма ни ма и 
му сли ман ка ма ма где да жи ве на ре ђе но да узму уче шће у џи ха ду 
чи ји је циљ осло ба ђа ње Је ру са ли ма, али и по вла че ње Изра е ла са 
свих оку пи ра них арап ских те ри то ри ја, та ко их му сли ма ни ви де. А 
то је пре ма ислам ској кон цеп ци ји чи та ва те ри то ри ја Изра е ла. 

Са про то ком вре ме на и ин тен зи ви ра њем пре го во ра из ме ђу 
Изра е ла и Ара па уоп ште, а за тим Изра е ла ца и Па ле сти на ца, до-
шло је до из ве сног убла жа ва ња овог ста ва. Па се по не ким ак ти ма 
мо же за кљу чи ти да део му сли ма на фор мал но од у ста је од то тал ног 
уни ште ња Изра е ла, али се што се Је ру са ли ма ти че, по себ но де ла у 
ко ме су све та ме ста, ни шта ни је променилo. Зна чи вер ски за да так 
свих му сли ма на пре ма ми шље њу ОИС је сте про те ри ва ње Изра е ла 

9) Ми ро љуб Јев тић, „Џи хад у са вре ме ним ме ђу на род ним од но си ма”, Теме,4/2007.

10) http://www.oic-oci.org/en glish/conf/is/3/3rd-is-sum%28po li ti cal%29.htm#05
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из Је ру са ли ма ко ји би по за ми сли ОИС тре ба ло да бу де глав ни град 
бу ду ће па ле стин ске др жа ве. Пре ма чла ну 21 По ве ље ОИС” Се ди-
ште ор га ни за ци је ће би ти у гра ду Џе ди до осло бо ђе ња Ал Куд са 
(Је ру са ли ма) ко ји ће по ста ти стал но се ди ште ор га ни за ци је”11)

Оно што је ве о ма ва жно је сте да ОИС ни је ха ли фат, да кле 
ни је оно што је би ла је дин стве на ислам ска др жа ва. Она је са мо 
су ро гат прет по ста вље не ислам ске је дин стве не др жа ве. Да кле ње-
на ре зо лу ци ја по пи та њу Је ру са ли ма не ма ка рак тер фе тве (вер ско-
прав но ми шље ње ко је из да је вер ско прав ни ауто ри тет ко ја се мо ра 
из вр ши ти). Али са об зи ром на чи ње ни цу да су у зе мља ма ОИС 
све ислам ске ин сти ту ци је: све та ме ста, нај зна чај ни ји уни вер зи те-
ти, он да је ја сно да све те ин сти ту ци је сто је иза ре зо лу ци је о Је-
ру са ли му и сви му сли ма ни то та ко схва та ју. Дру га је ствар шта о 
то ме хо ће да отво ре но ка жу. За нас је ве о ма ва жно да је Ал ба ни ја 
пу но прав ни члан ОИС12), са мим тим при хва та ње не ре зо лу ци је па 
и ову о Је ру са ли му. Са дру ге стра не Бо сна и Хер це го ви на има ста-
тус по сма тра ча и ни је у пу но прав ном члан ству са мо за то што то не 
до зво ља ва ју Ре пу бли ка Срп ска и хр ват ски део Фе де ра ци је Бо сне и 
Хер це го ви не13).

Ка да смо та ко пред ста ви ли си ту а ци ју са да ће мо по гле да ти 
ка ко oве ИЗ тре ти ра ју про блем Па ле сти не кроз сво је кон крет не ак-
те и из ја ве.

Kао по ла зна осно ва за схва та ње ка кав је став ИЗС пре ма пи-
та њу Је ру са ли ма тре ба ци ти ра ти Устав ИЗС где сто ји у чла ну 4 
„Ислам ска за јед ни ца Ср би је нео дво ји ви је део ислам ско га ум ме-
та”14). Са мим ти ме ви ди се да у оп штем сми слу ИЗС при хва та све 
ста во ве свет ске ислам ске за јед ни це као сво је. А пи та ње Је ру са ли-
ма је јед но од нај ва жни јих пи та ња ислам ске уме. Ме ђу тим оно што 
је ва жно је сте чи ње ни ца да је ИЗС ве о ма ра њи ва ор га ни за ци ја. Она 
је сла би ја од ИЗу С јер је изо ло ва на од ИЗ БИХ. А ка ко је ИЗ БИХ 
глав ни пред став ник му сли ма на са про сто ра бив ше Ју го сла ви је, то 
све ислам ске зе мље слу ша ју шта ИЗ БИХ ми сли о би ло ко ме, ко 
по ку ша ва да пред ста вља му сли ма не са ових прoстора. Због ути ца-
ја ИЗ БИХ на Тур ску ИЗС је изо ло ва на на на шим про сто ри ма. О 
то ме отво ре но го во ри ре ис ул уле ма(по гла вар) ИЗС Адем Зил кић. 
Он ка же да је бли скост из ме ђу Тур ске и ње го ве за јед ни це пре ста ла, 
због ути ца ја бив шег по гла ва ра ИЗ БИХ Му ста фе Це ри ћа, исто та ко 

11) http://www.oic-oci.org/pa ge_de tail.asp?p_id=53

12) http://www.oic-oci.org/mem ber_sta tes.asp

13) http://www.oic-oci.org/pa ge_de tail.asp?p_id=179

14) http://www.ri ja set.rs/ar tic les.php?ar tic le_id=1
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до да је да су са мим тим од но си ње го ве за јед ни це и ИЗ БИХ ни ка-
кви15). Та ко по ста је ја сно да је ИЗС сла би ја од ИЗу С. Ако је та ко 
изо ло ва на од бо сан ских му сли ма на, ко ји су њи хо ва ма ти ца, ја сно 
ко ли ко им је ле ги ти ми тет сла би ји. Због све га то га та за јед ни ца мо-
ра да се осла ња на др жав не вла сти у Ср би ји и да сле ди по ли ти ку 
др жа ве Ср би је. А по ли ти ка др жа ве Ср би је пре ма Изра е лу је при ја-
тељ ска. Због све га то га ИЗС је оп те ре ће на сво јим про бле ми ма и не 
мо же мно го да се ба ви пи та њи ма ислам ске уме. Ни ти то сме, ако 
се по ли ти ка ислам ске уме раз ли ку је од зва нич не по ли ти ке др жа ве 
Ср би је. За то је те шко у ње ним офи ци јел ним ста во ви ма тра жи ти 
ка кав је став пре ма та ко осе тљи вом пи та њу ка кво је пи та ње Је ру-
са ли ма и Изра е ла. Али оп шти ислам ски став је ја сан. По ме ну том 
ре зо лу ци јом ОИС Изра е лу је об ја вљен џи хад. И ИЗС не мо же би ти 
про тив ње га. Јер би у су прот ном би ла на опа сном пу ту да бу де оп-
ту же на за на пу шта ње исла ма. За шта је већ оп ту жи ва на због си ту а-
ци је у зе мљи. Бив ши по гла вар ИЗ БИХ Му ста фа Це рић је по во дом 
то га из дао фе тву ко јом је по звао му сли ма не да од би ју по слу шност 
Аде му Зил ки ћу16).

За то се ста во ви ИЗС мо ра ју тра жи ти ин ди рект но. Ка кво је 
ми шље ње о Изра е лу по сред но се мо же ви де ти по во дом до га ђа ја 
ве за ног за брод „Ма ви Мар ма ра” ко ји је из Тур ске кре нуо у Га зу да 
до де ли по моћ та мо шњем ста нов ни штву у ма ју 2010. го ди не. До бро 
је по зна то да је до шло до ин ци ден та у ко ме је би ло жр та ва. По во-
дом то га Ста ре шин ство ИЗС је из да ло са оп ште ње из ко га се мо же 
ви де ти ка ко оно гле да на Изра ел. У са оп ште њу сто ји „Ре и су-л-уле-
ма Ислам ске за јед ни це Ср би је Адем еф. Зил кић из дао је пре по ру ку 
по во дом тра гич не по ги би је тур ских др жа вља на у ме ђу на род ном 
ху ма ни тар ном кон во ју на пу ту за Га зу, да се у свим џа ми ја ма у 
Ср би ји на кон да на шње оба ве зне пет ков не мо ли тве – џу ма на ма за, 
оба ви спе ци јал на мо ли тва за умр ле – џе на за на маз у од су ству, те да 
се на та кав на чин ода последњапочастовимневинимжртвама.17) 
Чи ни нам се, да ако се узму у об зир све чи ње ни це ве за не за тај 
слу чај, чи ње ни це ко је су свет ској јав но сти до бро по зна те, да ни је 
те шко за кљу чи ти ка кав је став ИЗС пре ма Изра е лу.

Дру га ИЗ из Ср би је чи ји нас став пре ма Изра е лу за ни ма је-
сте ИЗу С. По ла зни став ИЗу С пре ма Је ру са ли му мо же се ви де ти 
из хро но ло ги је о Па ле сти ни ко ји ова за јед ни ца штам па. Та мо сто ји 

15) Данас, Бе о град 14.5.2013. стр. 5.

16) http://www.dnev ni-list.ba/in dex.php?op tion=com_con tent&vi ew=ar tic le&id=31839:ce-
ri-pro tiv-zil kia-fe tva-za-no ve-vjer ske-i-po li ti ke-su ko be-po dje le-i-pre vlast&ca tid=1:do ga a-
ji&Ite mid=2(до ступ но 15.5.2013.)

17) http://www.ri ja set.rs/news.php?row start=22 (до ступ но 15.6.2013)
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„638. – Ве ли ки ха ли фа Омер ослобађа Је ру са лем. „а ка да кр ста ши 
до ла зе то се пред ста вља ова ко” 1099. – Уз по моћ кр ста шких ра то ва 
кр шћа ни оку пи ра ју Је ру са лем.” На пи та ње: „Начијојземљијеус-
постављенИзраел?”следиодговор„Кад је 1948. го ди не осно ван 
Изра ел 78% ње го ве по вр ши не је би ло на па ле стин ској зе мљи. Па-
ле стин ци су отје ра ни с те зе мље. Иако су би ли ле гал ни вла сни ци 
сво јих до мо ва, ни кад им се ви ше ни је до зво лио по вра так”18).

Из то га се ја сно ви ди ка кав је по ла зни став ИЗ у С пре ма 
Изра е лу. Он се за то ла ко огле да у пу бли ка ци ја ма ко је му сли ма ни 
ко ји су у ин те лек ту ал ној или фор мал ној ве зи са овом за јед ни цом, 
об ја вљу ју о зби ва њи ма у Па ле сти ни. Та ко је нпр. у ли сту „Глас 
исла ма” из Но вог Па за ра чи ји је је дан од чла но ва ре дак ци је био 
Ре шад ефен ди ја Пло јо вић об ја вљи ва но ви ше ве сти из Па ле сти не 
ко је се от при ли ке сво де на сле де ћу кон ста та ци ју:”... не ду го по сле 
из би ја ња устан ка про тив изра ел ске окупације у За пад ној оба ли и 
по јас Га зе...”19). За што смо ов де спо ме ну ли Ре ша да Пло јо ви ћа. Па 
за то што је он увек био је дан од нај и стак ну ти јих те о ло га ИЗ у С. А 
да нас је пот пред сед ник ме ши ха та (ста ре шин ства ИЗ у С)20). Исто-
вре ме но је дан од глав них љу ди у ИЗ БИХ је и Ме влуд Ду дић, ко ји 
је је та ко ђе је дан од по гла ва ра ИЗу С. Он је пот пред сед ник Са бо ра 
ИЗ БИХ, да кле скуп шти не за јед ни це21). Са мим тим се ви ди ве за из-
ме ђу ових две ју за јед ни ца. То исто вре ме но по ка зу је да је став ИЗу 
С пре ма Изра е лу иден ти чан ста во ви ма ИЗ БИХ.

Та ко се ви ди да ИЗу С не мо же тре ти ра ти друк чи је под руч-
је Па ле сти не, са мим тим и Изра ел, не го као оку пи ра ну зе мљу, на 
чи је осло бо ђе ње му сли ма ни има ју пра во. Ова кав став је за сно ван 
на ислам ској те о ло ги ји. Сва ки дру ги став ни је мо гу ће оче ки ва ти 
од стра не ИЗу Ср би ји јер би то пред ста вља ло кр ше ње ре зо лу ци је 
о Све том џи ха ду ко ји смо го ре ци ти ра ли. А она се ка ко ви ди мо за-
сни ва на ислам ској дог ми.

По себ но је ви дљив став ИЗ у С пре ма Изра е лу на осно ву 
ми шље ња о при зна њу па ле стин ске др жа ве у гра ни ца ма из 1967. 
го ди не. При зна ње Па ле сти не у гра ни ца ма из 1967. го ди не зна чи 
опре де љи ва ње да се Ис точ ни Је ру са лим, где се на ла зе све та ме ста 
ју да и зма и исла ма тре ба да оду зме од Изра е ла. Слу жбе не пу бли ка-

18) http://www.islam ska za jed ni ca.org/in dex.php?op tion=com_ezi ne&task=read&pa ge=2&ca te-
gory=7&ar tic le=2062

19) Гласислама , април 2001, бр.53, Но ви Па зар, стр. 25.

20) http://www.islam ska za jed ni ca.org/in dex.php?op tion=com_ezi ne&Ite mid=780 (До ступ но 
9.5.2013.)

21) исто
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ци је ИЗ у С пом но пра те сва ки акт при зна ња и о то ме оба ве шта ва-
ју сво је чи та тељ ство и ши ру јав ност. Ка рак те ри сти чан став пре ма 
то ме пи та њу из нет је по во дом при зна ња Па ле сти не у гра ни ца ма 
из 1967. од стра не Бра зи ла. Бра зил је у де цем бру 2010. при знао 
Па ле сти ну у по ме ну тим гра ни ца ма. Из ве шта ва ју ћи о то ме ИЗ у С 
ве ли: „Ме ђу на род на за јед ни ца под у пи ре осни ва ње не за ви сне па-
ле стин ске др жа ве на те ри то ри ји Га зе, За пад не оба ле и Ис точ ног 
Је ру за ле ма.”22).

Од нос пре ма Изра е лу мо же се ви де ти и из из ве шта ја ко јим се 
опи су је ста ње у Па ле сти ни. Та ко је нпр. слу жбе ни сајт ИЗ у С ова-
ко опи сао до га ђа ња у Па ле сти ни у де цем бру 2008. го ди не:”Из вр-
шни ко ми тет ПЛО-а по зи ва на рас по ре ђи ва ње ме ђу на род них сна га 
у по ја су Га зе ра ди за шти те ци ви ла од изра ел ских зло чи на - ре као 
је Та јиб Аб дел ра хим, ви со ки са рад ник па ле стин ског пред сјед ни ка 
Мах му да Аба са. Аб дел ра хим је до дао да пред сјед ник Абас ула же 
ин тен зив не на по ре у окви ру ме ђу на род не за јед ни це ‘на за шти ти 
на ро да и за у ста вља њу ма са кра’”23).

По ме ну те ин фор ма ци је се тру де да бу ду не у трал не. Не у трал-
не у сми слу да се не да ју ко мен та ри. Али је очи глед но да су обе 
на ве де не ве сти у при лог Па ле сти на ца. Што је са свим ло гич но, јер 
му сли ма ни ма из Ср би је ни је у ин те ре су да код за пад них зе ма ља 
и Изра е ла бу де осе ћа ња ко ја би за њих би ла не га тив на. Па ра док-
сал но али исти ни то нај ве ћу по моћ за оства ри ва ње сво јих ци ље ва 
му сли ма ни у Ср би ји има ју од хри шћан ских зе ма ља. По моћ ко ју 
до би ја ју од му сли ма на ипак је дру го ра зред на у од но су на по моћ од 
САД и ЕУ. Да кле у нај ду бљем је ин те ре су срп ских му сли ма на да 
се у бор би за сво је ци ље ве пред ста ва ља ју као жр тве. А ка ко је сим-
бол стра да ња Је вре ја сви ма пре по зна тљив ло гич но је да се и они 
по ку ша ва ју до мог ну ти истог ста ту са. Зна чи у то ме сми слу би ло би 
сми сле но да се не опре де љу ју јав но по во дом спо ро ва у Па ле сти ни 
и про тив Изра е ла. Али ислам ска свест и со ли дар ност је код њих 
то ли ко ја ка да ути че да ме ха ни зми кон тро ле, ко ји успо ра ва ју да 
се отво ре но свр ста ва ју на стра ну Па ле стин ца а про тив Изра е ла, 
по не кад по пу сте. Као ре зул тат то га на ста ју ску по ви ка кав је био 
ор га ни зо ван у ме сту Плав на се ве ру Цр не Го ре. Спо ми ња ње Цр не 
Го ре, ко ја је по себ на др жа ва у од но су на Ср би ју не тре ба да збу ни. 
Јер се ра ди и гра нич ном под руч ју Цр не Го ре и Ср би је где гра ни ца 
де ли ет нич ки исте му сли ма не. Му сли ма не ко ји су по ста ли исла ми-
за ци јом, за вре ме осман ске вла сти. Они су ско ро сви не ка да би ли 

22) Сајт ИЗуС 6. де цем бар 2010.

23) http://www.islam ska za jed ni ca.org/in dex.php?op tion=com_ezi ne&task=read&pa ge=2&ca te-
gory=27&ar tic le=2015 (до ступ но 18.5.2013.)
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пра во слав ни Ср би ко ји су при хва ти ли ислам.24). Да кле та др жав-
на гра ни ца де ли исто род не му сли ма не. У ор га ни за циј ском сми слу 
му сли ма ни то га под руч ја Цр не Го ре фор мал но при па да ју ИЗ Цр не 
Го ре. Али исто та ко де лу ју у окви ру ИЗ у С и та се си ту а ци ја то-
ле ри ше, ма да не од го ва ра др жав ним вла сти ма Цр не Го ре ко ји то 
по ку ша ва ју да спре че. Али то им не по ла зи за ру ком у пот пу но сти. 
Да кле ИЗ Сан џа ка, цен трал ног де ла ИЗ у С, је у Пла ву ор га ни зо ва-
ла скуп по др шке му сли ма ни ма Па ле сти не и Га зе. О рас по ло же њу 
ко је је вла да ло на ску пу нај бо ље све до чи из ве штај ко ји је на пи сао 
имам Сул та ни ја џа ми је у Пла ву, а ко ји је об ја вио слу жбе ни сајт 
ИЗ у С. У из ве шта ју сто ји: „Удру же ње Ил ми је Ислам ске За јед ни це 
Сан џа ка уз са рад њу са Од бо ром ИЗ Пла ва, су у по не дје љак ве че, 
19. 01. 2009. г., у са ли До ма Кул ту ре у Пла ву одр жа ли скуп под 
на зи вом „По др шка, по моћ и до ва за му сли ма не Га зе”. И по ред ве-
ли ке хлад но ће ода зив џе ма тли ја и оста лог на ро да је био до бар. У 
про гра му су уче ство ва ли: Се ад еф. Ја са вић, ко ји је скуп от по чео 
уче њем Кур’ана, и ко ји је ка сни је во дио про грам ве че ри. На кон 
увод ног аше ре та и ре ци та ла от по че ла је ви део-про јек ци ја о хи сто-
ри ја ту Па ле сти не и Изра е ла, ко ју су во ди ли Се ад еф. Исла мо вић и 
Се мир Ре бро ња, ко ји су дир ну ли при сут ну ма су љу ди пу шта њем 
од ре ђе них слај до ва и по тре сних сли ка ко је су нам за ма ло при-
бли жи ле ста ње и си ту а ци ју ко ју пре жи вља ва ју нашабраћау Га зи 
и Па ле сти ни. За ни мљи ви су би ли и де та љи ко је је Се ад еф. из нио 
ве за но за ал-Кудс џа ми ју, тре ће све то мје сто Исла ма и му сли ма на. 
На кон ви део-про јек ци је, уче ни це „Га зи Иса-бег” ме дре се из Но вог 
Па за ра су из во ди ле од ре ђе не по зо ри шне ко ма де са па ле стин ско-
ислам ском те ма ти ком при ка зу ју ћи нам ка ко се јед на му сли ман ка 
из Па ле сти не но си са свим не да ћа ма ко је је сна ла зе док на Ал ла-
хо вом пу ту гу би сво је нај бли же. На кон по зо ри шног ко ма да, Не џад 
еф. Ха са но вић, ди рек тор но во па зар ске ме дре се, је одр жао при год-
но пре да ва ње, под сје ћа ју ћи при сут не на то да се Па ле сти на и ум-
мет по ма жу ди рект но али и ин ди рект но – упу ћу ју ћи сво ју дје цу 
на пра ви пут и шко лу ју ћи их по ислам ским шко ла ма и ме дре са ма. 
На кра ју, на кон дер са, ха физ Аб дур рах ман еф. Ку је вић је про у чио 
до ву, мо ле ћи Ал ла ха џ.ш., да олак ша на шој бра ћи ди љем сви је та 
а по го то во у Па ле сти ни. У ор га ни за ци ји Од бо ра Ислам ских За јед-
ни ца Пла ва и Гу си ња је при ку пље на сим бо лич на по моћ у ви си ни 
до 3000 евра ко ји су пре ко Ме ши ха та Под го ри це и Но вог Па за ра 
упу ће не на шој бра ћи у Га зи. Мо ли мо Уз ви ше ног Ал ла ха џ.ш., да 
не из мјер ном на гра дом на гра ди све оне ко ји су на би ло ко ји на чин 
по мо гли нашојбраћииумметуМухаммедас.а.w.с.,уГази и на би-

24) Јев тић Ми ро љуб, „Ислам ско схва та ње др жа ве и пра ва у де лу Иве Ан дри ћа”,Страни
правниживот,2/2012.
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ло ком дру гом мје сту. Амин.”25). Из ве шта ва ју ћи о су ко би ма у Га зи 
сајт ИЗуС о то ме пи ше ова ко:” Изра ел га ђа те ро ри сте, по га ђа ци ви-
ле. Ипак, на пре до ва ње изра ел ске вој ске у Га зи по га ђа углав ном ци-
вил но ста нов ни штво. Хи ља де љу ди је на пу сти ло сво је ку ће, ме ђу 
њи ма су број не же не и дје ца ко ја ни су сти гли ни да обу ку ци пе ле 
при је не го што су по бје гли гла вом без об зи ра. У на па ди ма ави ја-
ци је је по го ђе на и бол ни ца Ал Куд. Из био је по жар. Пред став ник 
па ле стин ске ва тро га сне је ди ни це на во ди ка ко је око 100 па ци је на та 
и ме ди ци на ра би ло у си ту а ци ји опа сној по жи вот. На уда ру гра на та 
се на шло и сје ди ште УН-ове ор га ни за ци је за по моћ из бје гли ца ма. 
Је дан са рад ник УН-а ка же ка ко је на кон екс пло зи је из би ла ва тра 
ко ја се про ши ри ла на скла ди шта хра не. Она су јед но за дру гим је 
ста ја ла у пла ме ну. У по жа ру су из гор је ле све УН-ове за ли хе хра не 
и ме ди цин ског ма те ри ја ла.”26). Или ре ци мо вр ло је ка рак те ри сти-
чан сле де ћи из ве штај” Од по чет ка изра ел ског на па да на По јас Га зе 
уби је но је ви ше од 300 дје це, ви ше од 1.500 их је ра ње но. Дје ца 
и оби те љи су из ло же не не ми ло срд ном на си љу’, на во ди УН ХЦР. 
Изра ел кр ши од ред бе кон вен ци је о пра ви ма дје це”27). Чи ни нам се 
да је овим по да ци ма по ка за но ка кав је став ИзуС пре ма Изра е лу.

За крај ана ли зе оста је да по ка же мо ка кав је став ИЗ Ко со ва 
пре ма је вреј ској др жа ви. Ово је ве о ма ва жна чи ње ни ца за то што се 
све до ско ро о Ал бан ци ма са Ко со ва ни је го во ри ло као о му сли ма-
ни ма28). На про тив стал но се го во ри ло о то ме ка ко су Ал бан ци вер-
ски пот пу но ин ди фе рент ни и да им је на ци ја ва жни ја од ве ре. При 
то ме се ста ло по тен ци рао по да так да су Ал бан ци вер ски по де ље ни 
на ри мо ка то ли ке, пра во слав не и му сли ма не. Та чи ње ни ца је ка да 
се ра ди о Ко со ву ско ро пот пу но не тач на. Из вр ло јед но став ног раз-
ло га што на Ко со ву му сли ма ни ме ђу Ал бан ци ма чи не ско ро 99%. 
Ову чи ње ни цу је из ре као бив ши ал бан ски ри мо-ка то лич ки би скуп 
Марк Со пи, ко ји је нај бо ље знао ко ли ка је ње го ва па ства29). 

Овај ана ли за је по себ но ва жна због то га што Ал бан ци ка да 
го во ре о се би увек го во ре о це ли ни сво га ет нич ког кор пу са, не во-
де ћи ра чу на о гра ни ца ма у ко ји ма тај кор пус жи ви. Да нас Ал бан ци 
жи ве у Ал ба ни ји, на Ко со ву ко је је на сил но от це пље но од Ср би је, у 

25) http://www.islam ska za jed ni ca.org/in dex.php?op tion=com_ezi ne&task=read&pa ge=2&ca te-
gory=27&ar tic le=2066 (До ступ но 18.5.2013)

26) http://www.islam ska za jed ni ca.org/in dex.php?op tion=com_ezi ne&task=read&pa ge=2&ca te-
gory=27&ar tic le=2056 (До ступ но 18.5.2013)

27) Исто

28) Но ва ко вић Дра ган, „Ислам ска за јед ни ца у оста ври ва њу ал бан ских на ци о нал них ин те-
ре са”, Политикологијарелигије, 1/2007.

29) Gu er re et nic he:una fa ta li ta?Un esem pio il Ko so vo,Caritas, 2001, Ви ћен ца, Ита ли ја; Ми ло-
ше вић Зо ран, „Ри мо ка то лич ка цр ква и ислам”, Националниинтерес, 3/2012.



СПМброј4/2013,годинаXX,свеска42. стр.203-219.

212

Ма ке до ни ји, Цр ној Го ри и Грч кој. Али и у не ким де ло ви ма Ср би је 
на гра ни ци са Ма ке до ни јом, ко ји су под кон тро лом Бе о гра да. Го во-
ре ћи о се би Ал бан ци стал но ис ти чу да има ју је дин ствен ин те рес и 
по ли ти ку. Али ка да се ра ди о од но си ма пре ма Је вре ји ма и Изра е лу 
Ал бан ци на сту па ју пот пу но друк чи је. Та чи ње ни ца ни је, ко ли ко 
је на ма по зна то, зна на ни у Изра е лу ни ти у Ср би ји или би ло ко јој 
дру гој зе мљи ко ја има ин те ре са да до бро по зна је ал бан ску по ли ти-
ку. Ево о че му се ра ди. Ка да се спо ме не је вреј ско пи та ње Ал бан ци 
ис ти чу ка ко за вре ме дру гог свет ског ра та у Ал ба ни ји ни је ли кви-
ди ран ни је дан Је вре јин. При то ме ми сле на Ал ба ни ји у са да шњим 
др жав ним гра ни ца ма. Аутор ових ре до ва ни је ис тра жи вао по ло жај 
Је вре ја у Ал ба ни ји, у са да шњим гра ни ца ма , за вре ме Дру гог свет-
ског ра та и не мо же да ка же да ли је тај по да так та чан или ни је. Али 
за то зна мо да је за вре ме то га ра та би ла ство ре на Ве ли ка Ал ба ни-
ја, под итaлијанским про тек то ра том. По сле оку па ци је Ју го сла ви је 
у апри лу 1941. го ди не, нај ве ћи део Ко со ва је при по јен ита ли јан-
ској Ве ли кој Ал ба ни ји. Та ко да се Ко со во и Ал ба ни ја у том пе-
ри о ду мо ра ју тре ти ра ти као јед на ад ми ни стра тив на це ли на. Исто 
се де си ло по сле ка пи ту ла ци је Ита ли је у сеп тем бру 1943. го ди не. 
Ита ли јан ска Ве ли ка Ал ба ни ја је опет би ла под је дин стве ном ад-
ми ни стра ци јом. Овог пу та не мач ком. Да кле у то ме пе ри о ду се ал-
бан ски, про стор Ко со ва и Ал ба ни је мо ра сма тра ти као је дин ствен. 
Исто та ко се мо ра узи ма ти и по ло жај Је вре ја. Не мо же се ре ћи да 
су Је вре ји би ли за шти ће ни у Ал ба ни ји ако то ни су би ли на Ко со ву. 
А ка кав је био по ло жај Је вре ја на Ко со ву ви ди се из по да тка да су 
по ред обич них, ве о ма број них, не мач ких ко ла бо ра ци о ни ста Ал ба-
на ца Нем ци фор ми ра ли и и СС ди ви зи је у чи јем су са ста ву би ли 
број ни ет нич ки Ал бан ци. Сви ма је зна на чи ње ни ца да су есе сов ци 
има ли као нај ва жни ји за да так ис тре бље ње Је вре ја. Са мим тим тај 
за да так су има ли и есе сов ци Ал бан ци. Та ко је фор ми ра на чу ве на 
13 СС Хан џар ди ви зи ја. Она је би ла под ко ман дом Не ма ца и на ци-
стич ке тво ре ви не „Не за ви сне др жа ве Хр ват ске”. У ње ном са ста ву 
био је ве ли ки број Ал ба на ца.30) Нај е лит ни ји ба та љон ове ди ви зи је 
са ста вљен од Ал ба на ца по слу жио је као је згро за ства ра ње но ве 
ал бан ске на ци стич ке ди ви зи је. То је би ла чу ве на 21 СС ди ви зи ја 
Скен дер-бег31). Та је ди ни ца је из ве ла хап ше ње и де пор та ци ју је-
вреј ске за јед ни це у са да глав ном гра ду Ко со ва, При шти ни. Укуп но 
281–ог Је вре ји на ови Ал бан ци су ухап си ли. И ка ко не у трал ни из-
во ри ка жу, упу ти ли их у си гур ну смрт32). Ти ме су Ал бан ци из СС 

30) Le pre, Ge or ge, Himmler’sBosnianDivision:TheWaffen-SSHandscharDivision1943–1945, 
(Atlgen, PA: Schif fer Mi li tary Hi story, 1997) ISBN 0-7643-0134-9, pa ge. 165.

31) исто

32) Исто, ви де ти та ко ђе о Ва вић М, „ Ко сов ски Је вреј за вре ме оку па ци је 1941-1945”, Обе-
лежја, При шти на, бр. 5/1983
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ди ви зи је Скен дер бег уче ство ва ли у уни шта ва њу ско ро чи та ве је-
вреј ске за јед ни це у При шти ни.33)

Пре ма то ме не и сти на је да Ал бан ци ни су уче ство ва ли у хо-
ло ка у сту у ко јем је ли кви ди ра но ви ше ми ли о на љу ди. Тач но је 
упра во су прот но да су Ал бан ци ма сов ном са рад њом са на ци сти ма 
до при не ли да се је дан део Евро пе очи сти од Је вре ја. Тај део Евро пе 
же ли да бу де не за ви сна др жа ва. Ако би се то оства ри ло, мо гло би 
се ре ћи да је део пре да ка ал бан ске на ци је ту по ли тич ку тво ре ви ну 
обе ле жио ис тре бље њем Је вре ја34) 

Ка да се све ове чи ње ни це ста ве у кон текст са да шњих зби ва-
ња на Ко со ву ства ри по ста ју још за ни мљи ви је. Са вре ме не ал бан-
ске вла сти про це њу ју да се број ра ди кал них исла ми ста, спрем них 
на ве о ма ра ди кал не по те зе мо же про це ни ти на око 50.00035). Ако је 
про сеч на СС ди ви зи ја има ла око 20.000 љу ди, он да нам по ста је ја-
сно ко ли ко је то сна га. Ова при ча де лу је пот пу но ре ал но по го то ву 
што ал бан ским вла сти ма, ко је свој ле ги ти ми тет гра де на при чи да 
су Ал бан ци се ку ла ри зо ван на род, она ни ка ко не ого ва ра.36)

По себ но је ва жан по да так да ове ин фор ма ци је да је Ар ба на 
Џа ра, ал бан ска но ви нар ка из При шти не и то на осно ву по да та ка 
ко је до би ја од пред став ни ка ал бан ских вла сти и не вла ди ног сек-
то ра та ко ђе ал бан ског. Да кле ни је у пи та њу ан ти ал бан ска про па-
ган да. Је дан од из во ра ових ин фор ма ци је је Ал ба нац Фу ад Ра ми ћи. 
Он је био је дан од ак ти ви ста ко ји је бро ду Ма ви Мар ма ра до шао у 
су коб са изра ел ски сна га ма без бед но сти37).

Ра ми ћи је осни вач по ли тич ке пар ти је „Ује ди ње ни ислам ски 
по крет”. То је по ли тич ка пар ти ја за ко ју ана ли ти ча ри твр де да не ма 
прет ход ни ка на Бал ка ну. Ана ли ти ча ри ис ти чу да је је дан од ци-
ље ва те пар ти је фор ми ра ње свет ског ислам ског ха ли фа та38). Циљ 
та квог по ли тич ког по кре та је по де фи ни ци ји уни ште ње Изра е ла.

Ал бан ски му сли ма ни са Ко со ва су по ве за ни са нај ра ди кал-
ни јим ислам ским цен три ма у све ту. Та ко „Му сли ман ски фо рум Ко-

33) Га ћи но вић Ра до слав, Ба ја гић Мла ден, „По ли тич ке по сле ди це ал бан ског на си ља на Бал-
ка ну”, СПМ, 3/2012; Јев то вић Зо ран, „Исла ми за ци ја и ал ба ни за ци ја ста ре Ср би је”,По-
литикологијарелигије, 2/2007.

34) Сло вић Ср ђан, „Исто риј ска ге не за и при ро да са вре ме них ет нич ких су ко ба на Ко со ву и 
Ме то хи ји”, Националниинтерес, 2/2011.

35) http://der stan dard.at/1358304927258/Ra di ka ler-Islam-als-tic ken de-Bom be-im-Ko so vo#fo-
rum start (До ступ но 18.5.2013)

36) Упо ре ди са То до ро вић Дра ган, Са вре ме ни те ро ри зам – „Ал Ка и да у ислам ском Ма гре-
бу'', Националниинтерес, 2/2011.

37) исто

38) http://www.we eklystan dard.com/blogs/ko so vo-ra di cal-isla mists-new-po li ti cal-of fen si-
ve_701196.html (До ступ но 18.5.2013) 
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со ва је по ве зан пре ко фун да мен та ли стич ке европ ске му сли ман ске 
мре же, ко ју во ди у ислам ским ме ди ји ма ве о ма сла ван Та рик Ра-
ма дан, са ка тар ским про по вед ни ком мр жње Ју су фом Кар да ви јем. 
Ра ми ћи је уме шан у ан ти-изра ел ски мор ски на пад на Га зу 2010. 
го ди не, и тур ски ме ди ји су пре не ли вест о осни ва њу Ра ми ћи је ве 
но ве исла ми стич ке пар ти је, спо ми њу ћи опет ње го во уче шће у до-
га ђа ји ма у Га зи”39).

За нас је ва жно да са гле да мо ка ко у та квој си ту а ци ји ре а-
гу ју пред став ни ци слу жбе ног исла ма - Ислам ске за јед ни це Ко со-
ва40). Оно што је по себ но ва жно је сте чи ње ни ца да ис тра жи ва чи 
ко сов ског исла ма твр де да је са да шњи по гла вар ове за јед ни це На-
им Тер на ва про ва ха бит ски ори јен ти сан41). О зна ча ју ва ха би зма за 
по ли ти ку на Ко со ву ве о ма је ва жно по гле да ти шта о то ме ка же из-
ра зи то про ал бан ски аутор, ко ји су прот но по ме ну тој ин фор ма ци ји 
ка же да је На им Тер на ва ан ти ва ха бист ки ори јен ти сан. Да кле тај 
аутор го во ре ћи о бу дућ но сти ва ха би зма на Ко со ву ве ли „У овом 
тре нут ку не ма прет ње од њих, би ло иде о ло шки би ло као фи зич-
ке сна ге. Има ју ћи у ви ду да ва ха би ти не ма ју ору жа не сна ге, они 
не пред ста вља ју ди рект ну прет њу за без бед ност Ко со ва. Али као 
иде о ло ги ја они мо гу то по ста ти са вре ме ном ко је до ла зи, али не са-
да”42). Зна чи и овај аутор ко ји ка же да ва ха би зам са да ни је прет ња 
не ис кљу чу је мо гућ ност да се то у бу дућ но сти мо же де си ти. Он је 
то пи сао 2009. ко ли ко је то што је он го во рио би ло не тач но нај бо ље 
се ви ди из су прот них по да тка ко је да је Ар ба на Џа ра, са мо че ти ри 
го ди не ка сни је 2013.

По себ но је ва жан текст ко ји је на пи сао аутор Ал ба нац са Ко-
со ва Реф ки Мо ри на. У тек сту је дан од ње го вих са го вор ни ка ова-
ко опи су је при су ство ва ха би зма у тој по кра ји ни „Опа сност од те 
сек те ле жи у чи ње ни ци да се она на да да ће јед ног да на ство ри ти 
свет ски ха ли фат. Ми ло ше вић је го во рио да сву да где је јед на срп-
ска ку ћа, та мо та ко ђе тре ба да бу де срп ска др жа ва, а они (ва ха би-
ти М. Ј) ми сле да сву да где има и јед ног је ди ног му сли ма на та мо 
тре ба ство ри ти ха ли фат. Оног да на ка да Ко со во по ста не не за ви сно 
они ће уни шти ти ислам на Ко со ву,...”43).Ха ли фат за ко ји се ал бан-

39) исто

40) http://www.bi sla me.net (До ступ но 18.5.2013.) 

41) http://www.we eklystan dard.com/blogs/ko so vo-con ti nu es-fight-aga inst-wah ha bi-in fil tra-
tion_634049.html (До ступ но 18.5.2013)

42) Shi poly, Er doan A. „Is Wah ha bi sme a Se cu rity Chal len ge for Ko so va or not”, EuropeanJour-
nalofEconmicalandPoliticalStudies-2(2)2009. ejeps.fa tih.edu.tr/docs/ar tic les/20.pdf (До-
ступ но18.5.2013)

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 ва ха би ти бо ре, а углед ни ал бан ски аутор Реф ки Мо ри на нам то 
пре но си, ја сно под ра зу ме ва не ста нак др жа ве Изра ел. А ако је го ре 
из не та оце на о про ва ха бит ском опре де ље њу са да шњег по гла ва ра 
ИЗ Ко со ва Не и ма Тер на ве тач на, он да то зна чи да се слу жбе на ИЗ 
Ко со ва за ла же за ва ха би зам. А ва ха би зам је мно го оштри је про тив 
Изра е ла не го ОИС.

Као по себ но ка рак те ри сти чан до каз сна ге ва ха би зма на Ко со-
ву је сте текст Зе ке ри је Идри зи ја. Текст се по ја вио у ве о ма углед ном 
днев ном ли сту из При шти не, ко ји се зо ве Ко ха Ди то ре. Ре дак ци ја 
ауто ра пред ста вља као ислам ског ко мен та то ра. Што нас оба ве зу је 
да обра ти мо па жњу на то што он, као Ал ба нац и струч ни по зна ва-
лац исла ма, ка же о ва ха би зму у јед ном од нај у ти цај ни јих днев них 
ли сто ва на Ко со ву. Идри зи ка же: „Окле вао сам до так нем фе но мен 
на шег ала бан ског ва ха би зма и ва ха би та (ако они мо гу би ти на зва-
ни Ал бан ци ма) ко ји су у про шлих 20 го ди на пу сти ли ко ре ње у на-
ше илир ско-дар дан ске-ал бан ске зе мље. Окле вао сам због про стог 
раз ло га јер сам ми слио да Ва шинг тон, да Бу шо ва ад ми ни стра ци ја, 
об ра ђу ју тај про блем. Али фе но мен ва ха би зма је до био ши ро ке и 
алар ман те раз ме ре у свим ал бан ским зе мља ма и у ал бан ској ди ја-
спо ри на За па ду. Они су ви дљи ви сву да са сво јим екс цен трич ним 
ду гим бра да ма, азиј ским обла че њем, крат ким пан та ло на ма, же на-
ма по кри ве ним цр ни ном (што под се ћа на сло вен ске пра во слав не 
мо на хи ње) и са екс трем но вул гар ним реч ни ком”44) Идри зи је ово 
рекaо пре се дам го ди на. Ако нас да нас 2013. ал бан ски по ли ти ча-
ри са Ко со ва оба ве шта ју да је број ра ди кал них му сли ма на 50.000 
, да кле две и по СС ди ви зи је, он да је ја сно ко ли ко су Идри зи је ва 
упо зо ре ња би ла тач на. Идри зи за тим упо зо ра ва: „Зво на за уз бу ну 
зво не. Ту це џа ми ја у илир ским зе мља ма је узур пи ра но од стра не 
ва ха би та. Бо же ка ко је то ужа сно! Мо ну мен тал на скоп ска џа ми ја 
Ја ја па ша, је па ла у њи хо ве ру ке. Пре ле па но ва џа ми ја у на се љу 
Ди зон по че ла је да за у да ра на ва ха би зам, од да на ка да је отво ре на. 
Има још мно го џа ми ја ко је су истом ста њу”.

И као по себ но ва жну чи ње ни цу Идри зи до да је: „На не сре ћу, 
као ре зул тат те си ту а ци је, зна ча јан број те о ло га и има ма је по стао 
жр тва ва ха би про па ган де. Они при ма ју ве ли ке пла те из ва ха бит-
ских цен та ра у ислам ском све ту да би ши ри ли њи хо ву иде о ло ги ју 
у ал бан ском све ту”45). 

44) Idri zi Ze ke ria, „Dan ger! ‘Wah ha bis’ on the march in the Al ba nian lands”, Koha Dito-
re,15.11.2005. http://www.isla mic plu ra lism.org/896/dan ger-wah ha bis-on-the-march-in-the-
al ba nian-lands (До ступ но 18.5.2013.)

45)  исто; Упо ре ди са Gre gory Co pley R, „Me e ting the Bur den of Sta te hood:Is Ko so vo Ready”, 
Политикологијарелигије, 1/2007.
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То је још јед на по твр да прет ход но из не те ин фор ма ци је о 
про ва ха бит ском опре де ле њу по гла ва ра ИЗ Ко со ва На и ма Тер на ве.

По себ но зна чај ну уло гу у ши ре њу ва ха би зма на Ко со ву 
игра са да шњи ам ба са дор Ко со ва у Са у диј ској Ара би ји Ре џеп Бо-
ја. „Осно ву шко лу је за вр шио у свом род ном ме сту, док је сред њу 
шко лу, фа кул тет и по сле ди плом ске сту ди је за вр шио на Ислам ском 
уни вер зи те ту у Ме ди ни, у кра ље ви ни Са у диј ској Ара би ји. По сле 
док то ра та вра тио се на Ко со во”46).

До бри по зна ва о ци ње го ве би о гра фи је твр де да је то ли ко био 
ара би зо ван, да је ско ро за бо ра вио ма тер њи ал бан ски је зик. Да кле 
он је до шао као док тор ва ха бит ске те о ло ги је. „У 1990 из бран је за 
пред сед ни ка Ислам ске за јед ни це и још је три пу та уза стоп це би-
ран на ту функ ци ју(ви ше од 13 го ди на) Во дио је ту ин сти ту ци ју у 
нај те жим вре ме ни ма кроз ко је је Ко со во про шло од 1990 до 2003. 
У 1992, др Бо ја је иза бран за де ка на Фа кул те та за ислам ске сту ди је 
и на ста вио је да оба вља ту функ ци ју ви ше го ди на.”47).

Да кле исто вре ме но је био по гла вар ИЗ и де кан нај ви ше про-
свет не ин сти ту ци је ко ја шко лу је ислам ске све ште ни ке. Нор мал но 
сво вре ме је фор мал ни про грам шко ле за сно ван на ха не фит ском 
мез хе бу (јед на од вер ско-прав них шко ла су нит ског исла ма), али је 
Бо ја суп тил но фор си рао ва ха би зам. Ре зул тат то га ви ди мо да нас.

И са да ка да су ство ре ни та кви те ме љи фор ми ра на је и по ли-
тич ка пар ти ја „Уједињениисламскипокрет”,коју пред во ди ак ти-
ви ста са бро да Ма ви Мар ма ра Фу ад Ра ми ћи48).

За сам крај тек ста ми сли мо да мо же мо да ка же мо да смо по-
ка за ли ка кав је став три ислам ске за јед ни це из Ср би је пре ма Изра-
е лу. ИЗС је ве за на за власт и као та ква има ве о ма ма ле мо гућ но-
сти да би ло шта чи ни из ван зва нич не др жав не по ли ти ке. ИЗуС са 
дру ге стра не отво ре но по ка зу је да су му сли ма ни из Га зе где вла да 
Ха мас њи хо ва бра ћа. А ИЗ Ко со ва је им прег ни ра на ва ха бит ском 
иде о ло ги јом и њен став пре ма Изра е лу се нај бо ље огле да у ста-
во ви ма чи та вог ва ха би ског по кре та49). Све то је нео дво ји во ве за но 
са срп ским на ци о нал ним иден ти те том и упор ним на сто ја њем да 
КИМ за др жи у окви ри ма Ср би је50)

46)  http://www.am ba sa da-ks.net/ae/?pa ge=2,20

47) исто

48) Пе тро вић Зо ран Пи ро ћа нац, „Ko so vo et Me toc hie - une in tro duc tion a la tra ge die des ter res 
a ha u te ri sque”, Националниинтерес, 2/2011.

49) По те жи ца Оли вер, «Ва ха би ти при до шли це на Бал ка ну”, Политикологија религије, 
1/2007.

50) Ба зић Јо ван, „Уло га ко сов ског ми та у об ли ко ва њу срп ског на ци о нал ног иден ти те та”, 
Српскаполитичкамисао, 4/2012.
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MiroljubJevtic

ATTITUDESOFISLAMICCOMMUNITIES
INSERBIATOWARDISRAEL

Resume
No wa days, the re are three Isla mic com mu ni ti es(IC) on Ser bia’s 

ter ri tory: „Isla mic com mu nity of Ser bia”; „Isla mic Com mu nity in Ser-
bia „and” Isla mic com mu nity of Ko so vo”. All of them ha ve po li ti cal 
at ti tu des to wards im por tant po li ti cal qu e sti ons. From the aspect of Isla-
mic re li gion and world most im por tant po li ti cal is sue is the qu e sti on of 
Pa le sti ne, or Je ru sa lem. The re fo re, this is im por tant qu e sti on for Ser-
bia’s Mu slims too. If we ha ve in mind that the at ti tu de to wards Pa le-
sti ne is dog ma tic one, it is cle ar that the ge ne ral at ti tu de to wards this 
qu e sti on must be ba sed on Isla mic dog ma. And Isla mic dog ma is cle ar 
- Islam must spread on en ti re world. Ho we ver, we can see that spre-
a ding of Islam is con nec ted to spre a ding of Isla mic sta te. The re fo re, 
Isla mic sta te can not ac cept the exi sten ce of Israel as per ma nent fact. It 
me ans that every Isla mic com mu nity is aga inst the exi sten ce of Israel. 
The pro blem is that this fact can not be al ways sta ted in pu blic. The re fo-
re, Isla mic com mu ni ti es in Ser bia try to le vel the ir sta te ments to wards 
the Israel’s fu tu re. We will start with „Isla mic com mu nity of Ser bia”. 
This com mu nity is bo un ded with ter ri tory of Ser bia and it ne eds to ha-
ve good co o pe ra tion with sta te. That’s why it aims to ha ve sta te ments 
which wo uld not be dif fe rent from of fi cial Ser bia’s po li tics. Of fi cial po-
li tics of Ser bia is that Israel sho uld ha ve its right to exi sten ce is sa fe bo-
un da ri es. When we ha ve this fact in mind, it is cle ar that we sho uld ana-
lyze pu blic sta te ments from IC of Ser bia of fi cers, in or der to find how 
the ge ne ral Isla mic vi ew to wards Israel is ex pres sed. On the ot her hand, 
we ha ve” IC in Ser bia”. The cen ter of this com mu nity is in Bo snia and 
Her ze go vi na, in Sa ra je vo, and due to that, this com mu nity can ex press 
its at ti tu de to wards Pa le sti nian qu e sti on mo re freely. Its at ti tu des are in 
ge ne ral the at ti tu des of IC in Bo snia and Her ze go vi na too, but as „ Isla-
mic com mu nity in Ser bia” is ba sed in Ser bia it can be used as a sin gle 
su bject of re se arch. In this work the aut hor will po int out the at ti tu des 
of this com mu nity to wards Israel with re gards on dif fe ren ces bet we en 
the se two com mu ni ti es, „Isla mic com mu nity of Ser bia”and „Isla mic 
Com mu nity in Ser bia „ which are ope ra ting in Cen tral Ser bia. Third 
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Isla mic com mu nity in Ser bia is IC of Ko so vo. It ope ra tes on a part of 
Ser bia’s ter ri tory which dec la red in de pen den ce from Ser bia and tend to 
be fully re cog ni zed sta te. The re fo re, IC of Ko so vo fol lows the aut ho ri-
ti es in Pri sti na. Pris hti na aut ho rity’s main ally is USA. Al so, USA is the 
most im por tant ally of Israel. Due to that, IC of Ko so vo tends to hi de its 
at ti tu de to wards Israel. This com mu nity be li e ves that Israel sho uld be 
eli mi na ted, but on the ot her hand suc cessfully ke ep away from saying 
it openly. This is mo re im por tant if we know the fact that wah ha bism is 
in con stant pro gress in Ko so vo.
Key words: Isla mic com mu ni ti es, at ti tu des, Ser bia, Israel, Wah ha bism, po li to-

logy of re li gion 

* Овај рад је примљен 05. октобра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 05. децембра 2013. године.
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МИЛОВАН МИЛОВАНОВИЋ - ЧОВЕК 
КОЈИ ЈЕ СТВОРИО БАЛКАНСКИ САВЕЗ

Сажетак
У ра ду се ана ли зи ра ју на по ри пр ва ка Ра ди кал не стран ке Ми-

ло ва на Ми ло ва но ви ћа да ус по ста ви Бал кан ски са вез у ко ме би Ср-
би ја и Бу гар ска чи ни ле глав ну осо ви ну. 

Глав ни раз лог за ства ра ње Бал кан ског са ве за би ла је по тре ба 
ује ди ње ња срп ских и бу гар ских вој них ка па ци те та ра ди осло бо-
ђе ња срп ског и дру гих бал кан ских на ро да и те ри то ри ја од тур ске 
вла да ви не.

Иако вр стан ди пло ма та, Ми ло ван Ми ло ва но вић ни ма ло ла-
ко ни је сти гао до свог ци ља јер су му на том пу ту ста ја ле мно ге 
пре пре ке, по чев од бу гар ских, али и срп ских сум њи у ис прав ност 
и свр сис ход ност ње го вих на ме ра, па све до су прот них ин те ре са 
ве ли ких си ла, пре све га Аустро-Угар ске, Тур ске, а за ду го и Ру си је. 
Био је због то га чак и осу ђи ван на смрт од срп ских ул тра-на ци о-
на ли стич ких кру го ва, а по др шку за сво је пла но ве ни је на ла зио ни 
у сво јој стран ци. Тек по став ши пре ми јер срп ске вла де у ју ну 1911. 
Ми ло ва но вић је нај зад био у ста њу да ре а ли зу је сво је ци ље ве уз 
по моћ Ру си је. По ве зи ва њем са Бу гар ском ство рен је са вез ко ји ће 
би ти мо ћан ме ха ни зам сла ма ња Тур ске у рат ном су ко бу 1912. го-
ди не, те се сто га мо же ре ћи да је Ми ло ва но ви ћев ду го го ди шњи 
по ли тич ки ан га жман на том пла ну био је дан од кључ них фак то ра 
успе ха Ср би је у Пр вом бал кан ском ра ту.
Кључ не ре чи: Ми ло ван Ми ло ва но вић, Бал кан ски са вез, Бу гар ска, Ру си-

ја, Аустро-Угар ска, Ни ко ла Па шић, Дра гу тин Ди ми три је-
вић Апис

Да нас пот пу но за бо ра вље ни ве ли ки срп ски др жав ник, ра-
ди кал ски пр вак и ван се риј ски ди пло ма та Ми ло ван Ми ло ва но вић 
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ро ђен је у Бе о гра ду 1863. го ди не у углед ној гра ђан ској по ро ди ци. 
Учи нио је мно го то га ко ри сног по свој на род и др жа ву, али са мо 
већ то што је прак тич но ре а ли зо вао ско ро не мо гу ћи по ду хват ства-
ра ња Бал кан ског са ве за ко ји је Ср би ји до нео зна чај на те ри то ри-
јал на про ши ре ња у Бал кан ским ра то ви ма и сло бо ду ве ли ком бро ју 
при пад ни ка срп ског и дру гих на ро да, за слу жу је да ње го во де ло бу-
де из у ча ва но, а име трај но упам ће но.

Сту ди рао је пра ва у Па ри зу где је и док то ри рао 1888. на Сор-
бо ни, са бри љант ном док тор ском те зом из обла сти ме ђу на род них 
од но са и ме ђу на род ног пра ва („Га рант ни уго во ри у 19. ве ку“), ко ја 
је на гра ђе на злат ном ме да љом.

Те исте го ди не се вра тио у Ср би ју где је са 25 го ди на по-
стао про фе сор др жав ног пра ва и ен ци кло пе ди је на Ве ли кој шко ли, 
а име но ван је и за се кре та ра Устав ног од бо ра. По сло вич но вре дан, 
дао је ве ли ки до при нос у пра вље њу Уста ва и пра те ћих за ко на то-
ком те, 1888. го ди не.

Као чо век ко ји се то ком сту ди ја у Па ри зу, за хва љу ју ћи свом 
по ре клу и оче вим а ка сни је и лич ним ве за ма, не са мо кре тао у 
нај ви шим кру го ви ма, не го у њи ма и сјај но сна шао и по ли тич ки 
по твр дио, Ми ло ван Ми ло ва но вић је по ку шао и да по по врат ку у 
Бе о град, у срп ском по ли тич ком жи во ту на мет не свој „фран цу ски“ 
по ли тич ки стил. 

Али, Ср би ја још ни је би ла спрем на ни за тај стил, па ни за 
ње га. Ме ђу тим, Ми ло ван Ми ло ва но вић је био спре ман за Ср би ју. 
Упу стио се у по ли тич ки жи вот на о ру жан та лен том и иде ја ма, во-
ђен на ме ром да успе, ако не на „фран цу ски“, он да на „бал кан ски“ 
на чин. При шао је Ра ди кал ској стран ци и му ње ви то до спео у ње не 
вр хо ве. Ње го во уме ће ком про ми са пре то че но је у но ви, све до ми-
нант ни ји стил ове из ра зи то по пу ли стич ке и до ју че ре во лу ци о нар-
не пар ти је.

Ма што ви тост, ра фи ни ра ност и ин си сти ра ње на те мељ-
ном спро во ђе њу би ло тај них би ло јав них по ли тич ких до го во ра и 
пла но ва у жи вот, као ка рак те ри сти ке по ли тич ког сти ла Ми ло ва-
на Ми ло ва но ви ћа, ни су му омо гу ћа ва ли да у Ср би ји то га вре ме на 
до би је ве ли ки по ли тич ки про стор ни ти да има ве ли ки број са рад-
ни ка исто вр сних по гле да и ква ли те та. За то је он сву сво ју ка ри је ру 
од и грао на ва жној, али ка мер ној по ли тич кој сце ни и у за чу ђу ју ће 
уском кру гу љу ди, ма ка ко не ки од њих би ли зна чај ни.

Оста ће тај на ка ко је и за што био не у ни штив у по ли ти ци. 
Скло ни смо да би тан раз лог за то ви ди мо не са мо у сти ца ју окол-
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но сти, не го и у ње го вој осо бе ној при ро ди и не спор ном по ли тич ком 
та лен ту.

Уоп ште узев, ње го ви ме то ди по ли тич ког де ла ња су да ле-
ко ви ше би ли за ди пло мат ски не го за уну тра шње по ли тич ки ми-
ље те је Ми ло ван Ми ло ва но вић учи нио пра ви по тез ка да је нај пре 
пре шао у Ми ни стар ство спољ них по сло ва, 1891. го ди не, а по том, 
1894. го ди не и де фи ни тив но окре нуо ле ђа уну тра шњој по ли ти ци и 
сав се по све тио спољ ној по ли ти ци.

Иако „не у ни штив“, ни Ми ло ван Ми ло ва но вић ни је био не-
ра њив. От пу штан је из др жав не слу жбе ви ше пу та, ре ци мо 1892. 
по до ла ску ли бе ра ла на власт и због од бра не А. Ста но је ви ћа у та-
ко зва ној Че бин че вој афе ри, али се увек бр зо вра ћао у њу и увек на 
ви ше ме сто. Био је по сла ник то ком 1893. го ди не, ми ни стар прав де 
од 1896 до 1897. го ди не. Во дио је не у стра ши во али ве о ма ци ви ли-
зо ва но же сто ку кам па њу про тив кра ље вог ауто ри та ри зма и због 
то га 1899. го ди не, по сле Ивањ дан ског атен та та, од Пре ког су да био 
осу ђен у од су ству на две го ди не за тво ра. По сле кра ље ве же нид-
бе 1900. го ди не по ми ло ван је и ре ха би ли то ван, по стао по сла ник 
у Бу ку ре шту, а по том и ми ни стар на род не при вре де у ка би не ти ма 
Алек се Јо ва но ви ћа и Ми ха и ла Ву ји ћа од 1901. до 1902. го ди не. По-
чет ком ма ја 1903. по ста је по сла ник у Ри му, а 1908. ми ни стар спољ-
них по сло ва. На том по ло жа ју оста је до смр ти, чак и ка да је 1911. 
фор ми рао свој ка би нет. 

Сво је те о риј ске по гле де на спољ ну по ли ти ку из ло жио је у 
ра до ви ма ко ји су од 1894. до 1898. об ја вљи ва ни у пре сти жном ча-
со пи су „Де ло“ на чи јим стра ни ца ма је об ја вљи ва ла ели та мла ђе 
срп ске ин те ли ген ци је, ма хом из ре до ва Ра ди кал не стран ке. 

На ро чи то ве ли ки ути цај на кре и ра ње ми шље ња не са мо јав-
ног мње ња већ и др жав ног вр ха о за да ци ма спољ не по ли ти ке Ср-
би је има ла је ње го ва рас пра ва „На ша спољ на по ли ти ка“.

Он из не на ђу је та да шњу јав ност, па и са ме ра ди ка ле као гор-
љи ве ро до љу бе ти ме што на пр во ме сто ста вља за да так „очу ва ња 
др жав не не за ви сно сти“, а тек на дру го „из вр ше ње срп ске на ци о-
нал не ми сли осло бо ђе ња и ује ди ње ња це лог Срп ства“1). Сва ка сум-
ња у Ми ло ва но ви ће ву де фан зив ност у по гле ду оства ри ва ња ве ков-
ног на ци о нал ног ци ља - осло бо ђе ња и ује ди ње ња срп ског на ро да 
- је нео сно ва на. Овај ре до след је био не са мо на уч но за сно ван, не го 
и по ли тич ки ло ги чан у вре ме све ве ћих при ти са ка на Ср би ју.

Он већ у том тек сту, а и ка сни је и пе ром и де лом, по ка зу је да 
је „срећ но или не срећ но ре ше ње то га пи та ња за Ср би ју исто што 

1)  Пре ма: Д. Ђор ђе вић, Ми ло ван Ми ло ва но вић, Бе о град, 1962, стр. 36.
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и пи та ње оп стан ка“.2) Но, оно је сте и „спољ на ну жност“ за то што 
Срп ство ко је жи ви и ван гра ни ца Ср би је че ка на тај чин, а он за ви-
си од ино стра ног фак то ра и уме ћа оп хо ђе ња Ср би је са њим ви ше 
не го од ње не си ле, јер на две ца ре ви не где жи ве Ср би ни ко не мо же 
ла ко уда ри ти, а са ма Ср би ја ни ка ко. 

Тре ћа ца ре ви на, Ру си ја, има ла је, по Ми ло ва ну Ми ло ва но ви-
ћу, сре ћом по Ср би ју са мо ин те рес што ве ће по ли тич ке до ми на ци је 
на Бал ка ну, док су и Аустро-Угар ска и Тур ска те жи ле и те ри то ри-
јал ном по сре до ва њу ре а ли за ци је сво јих ин те ре са.

Оце нив ши спољ но по ли тич ке пла но ве и ин те ре се све три, 
уско ро уми ру ће ца ре ви не, у по је ди ним њи хо вим де ло ви ма као ре-
ал не а у по је ди ним као не ре ал не, Ми ло ван Ми ло ва но вић је тра гао 
не са мо за по ду дар но шћу ин те ре са Ср би је са не ком од њих већ и за 
ре ал ном мо гућ но шћу оства ри ва ња тих ин те ре са. 

Нај ком па ти бил ни ји спољ но-по ли тич ки ин те рес не ке ве ли ке 
си ле ин те ре си ма Ср би је је без сум ње био ин те рес Ру си је да се на 
Бал ка ну фор ми ра ви ше ан ти а у стро у гар ски и ан ти тур ски ори јен ти-
са них др жа ва ко је би би ле до вољ но сло жне да уз по др шку Ру си је 
по сте пе но али са свим по тру ути цај Аустро-Угар ске и Тур ске на 
стра те шка зби ва ња у Ју го и сточ ној Евро пи.

При ре ша ва њу про бле ма ка ко прак тич но по сти ћи тај склад 
и нај зад оства ри ти свој циљ, до ла зи до из ра жа ја Ми ло ва но ви ћев 
по ли тич ки vir tu. Уме сто до та да шњег ско ро јед но ве ков ног упор ног 
на сто ја ња да Ру си ја спољ но-по ли тич ки по др жи Ср би ју као на ци о-
нал но по себ ну и ме ђу на род но не за ви сну др жав ну тво ре ви ну, он је 
це лу ствар окре нуо са гла ве на но ге те зом да Ср би ја на про сто тре-
ба да угра ди „се бе, сво је на пре до ва ње, сво ју на ци о нал ну ми си ју у 
про грам ру ске по ли ти ке“3) , та ко да кад год Ру си ја спро во ди свој 
про грам, ус тва ри увек спро во ди и срп ски.

Да би се то по сти гло, Ср би ја мо ра „да се учи ни нео п ход ном 
за Ру си ју, да утвр ди ка ко се ин те ре си ње зи ни и ци ље ви по кла па ју 
у све му с ру ским ци ље ви ма у Ис точ ном пи та њу“ 4).

Ова кав при ступ на чи ну ма те ри ја ли за ци је спољ но по ли тич-
ких ци ље ва Ср би је, ко ји су Ми ло ва но ви ће ви про тив ни ци на зва ли 
„стра те ги јом ку ка ви чи јег ја је та“, ни ти је био не по штен пре ма Ру-
си ји, јер је у крај њем во дио оства ри ва њу и ру ских ци ље ва, ни ти 
је био не ре а лан, већ је на про сто пред ста вљао је дан вр ло раз ли чит 

2)  Исто, стр. 37.

3)  Исто, стр. 37.

4)  Исто
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при лаз у од но су на до та да шње при сту па ње не са мо глав ном спољ-
но по ли тич ком за дат ку Ср би је, већ и Ис точ ном пи та њу у це ли ни. 

У при лог Ми ло ва но ви ће вих по сту па ка и на ме ра ишло је ви-
ше зна чај них до га ђа ја, у пр вом ре ду скла па ње ру ско-фран цу ског 
са ве за.

Увек ру ко во ђен Ма ки ја ве ли је вим уче њем ко ме се јав но и 
искре но ди вио, Ми ло ва но вић је Ру си ју ви део као „мост на кру жном 
пу ту“. Пре ко Ру си је тре ба по сти ћи по во љан и си гу ран спо разyм са 
ње ним бал кан ским ми ље ни ком Бу гар ском (уме сто да се гу би вре-
ме у по ку ша ји ма да се Бу гар ска опањ ка и по ти сне из рyског ср ца), 
а по том пре ко истог, ру ског мо ста тре ба сти ћи до фран цу ског по ве-
ре ња. Фран цу ска по др шка је уства ри би ла Ми ло ва но ви ћев глав ни 
„спо ред ни“ циљ, а њу ће Ср би ја лак ше за до би ти кад по ка же Фран-
цу ској да има по др шку Ру си је и ста би лан од нос са дру гим бал кан-
ским др жа ва ма. У овом слу ча ју Ми ло ва но ви ће ва ком би на то ри ка 
се ис ка за ла не са мо као ре а ли стич на не го и као про ро чан ска и пло-
до но сна на ду жи рок, бар до кра ја Пр вог свет ског ра та. 

Но, на пу ту тим пла но ви ма ста ја ле су и Тур ска и Аустро-
Угар ска.

Су прот но бор бе ном ста ву ве ћи не срп ских по ли ти ча ра, па и 
соп стве ном мла да лач ком, Ми ло ван Ми ло ва но вић ће вре ме ном све 
ви ше би ти за од ла га ње су ко ба с њи ма, опет пре ма јед ном пре и на-
че ном прин ци пу - „што ка сни је то бо ље“.

Про це њу ју ћи са свим ре ал но да Ср би ји тре ба вре ме на да сво-
је пла но ве оја ча ња са рад ње са Ру си јом и Фран цу ском спро ве де у 
де ло, Ми ло ван Ми ло ва но вић је тра жио на чин да до би је у вре ме ну, 
осе ћа ју ћи да је Аустро-Угар ској прст на оки да чу и да је све не стр-
пљи ви ја да га по ву че и ти ме за поч не „Drаng nach Osten“. След бе-
ник те о ри је ин те ре са као глав ног чи ни о ца по ли ти ке, Ми ло ва но вић 
је сма трао да Аустро-Угар ска не ће од у ста ти од на па да на Ср би ју, 
не из раз ло га што „мр зи Ср би ју“, ка ко су го во ри ли они ко ји су за-
о штра ва ли и она ко за о штре ну ре ла ци ју са цр но-жу том им пе ри јом, 
већ за то што је на то на го не ње ни ин те ре си. Ин те ре си се, до ду ше, 
мо гу и ме ња ти, али не увек већ са мо кад би ва ју по ти сну ти ве ћим, 
а та кве Ми ло ван Ми ло ва но вић ни је ви део на бал кан ском по ли тич-
ком хо ри зон ту. Но, он је знао и не што дру го - да у по ли ти ци ни ма-
ло ла ко ни је тач но про це ни ти шта је то свој ин те рес, и да је још 
те же про це ни ти тре ну так ка да га тре ба ре а ли зо ва ти. 

За то је ње го ва стра те ги ја од но са Ср би је пре ма Аустро-Угар-
ској би ла стра те ги ја од ла га ња ра та пу тем уљуљ ки ва ња Аустро-
Угар ске - да ва њем сит них усту па ка и сер вил но шћу ко ји су код 



СПМ број 4/2013, година XX, свеска 42. стр. 221-254.

226

ње тре ба ли да иза зо ву илу зи ју о срп ском при хва та њу до ми на ци је 
Аустро-Угар ске над Ср би јом или бар уве ре ње да се ства ри кре ћу 
у том прав цу. Зна ју ћи да за Ср би ју ра ди вре ме у до бу ко је ка рак те-
ри ше све ве ћи за мах осло бо ди лач ких ак тив но сти на Бал ка ну, ко је 
су би ле и ја сни знак сла бље ња им пе ри јал не мо ћи не са мо Тур ске 
већ и Аустро-Угар ске, Ми ло ван Ми ло ва но вић је по узо ру на Ми-
ло ша Обре но ви ћа ку по вао то вре ме, чак ни не скри ва ју ћи ни сво је 
на ме ре ни сво је ме то де: „Ср би ја мо ра углав ном она ко ра ди ти ка ко 
је Ми лош ра дио пре ма Тур ци ма: не са мо чу ва ти сво ју ко рект ност у 
ре дов ним од но си ма не го и за до во ља ва ти су је ту и успа вљи ва ти не-
по вер љи вост аустриј ску ма ни фе сто ва њем по што ва ња и по пу стљи-
во шћу у сит ним услу га ма, где ни су бит ни ин те ре си, не го про ла зни 
по ли тич ки и еко ном ски у пи та њу“5). 

Схва тив ши да Аустро-Угар ска не са мо што же ли већ и да 
мо же да бу де мо де ра тор свих су ко ба на Бал ка ну, Ми ло ван Ми ло ва-
но вић је раз ми шљао и о са рад њи са Бе чом. На ту иде ју га је упу-
ћи ва ла чи ње ни ца вр ло по ре ме ће них од но са Ср би је са Бу гар ском, 
а на ро чи то низ прет ход них, и сво јих и ту ђих не у спе лих по ку ша ја 
скла па ња са ве за са њом.

 Ми ло ван Ми ло ва но вић ни је спа дао у по ли ти ча ре ко ји из би-
ло ко је, па и нај го ре си ту а ци је не би из вла чи ли не ку ко рист по др-
жа ву. Све стан да Ср би ја мо же би ти ла ко по ра же на уко ли ко се удру-
же Аустро-Угар ска и Бу гар ска, Ми ло ван Ми ло ва но вић је чак био 
спре ман и на то да се Ср би ја под при ти ском Аустро-Угар ске од рек-
не не за ви сно сти али уз це ну из ла ска та кве за ви сне др жа ве Ср би је 
на мо ре до би ја њем Со лу на. Ње гов ра чун је био мо жда скан да ло зан 
са ста но ви шта ста ре гар де срп ских па три о та, али да је спро ве ден, 
Аустро-Угар ска би сва ка ко има ла ин те ре са да јед ну сво ју са те лит-
ску др жа ву ка ква би по ста ла Ср би ја, про ши ри и на Југ, јер би ти ме 
ши ри ла и сво ју ин те ре сну зо ну.

Што се Бу гар ске ти че био је спре ман да с њом уђе у Ско пље, 
„па шта ко узме“ сход но рат ној сре ћи на ра чун Тур ске. 

Све у све му, Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа ни шта ни је мо гло из-
не на ди ти, а он је сво јим пла но ви ма и ак ци ја ма из не на ђи вао мно ге. 

Као пр ви срп ски ђак но ве, по ли тич ком ем пи ри зму све бли же 
европ ске шко ле, увек је раз ра ђи вао све ва ри јан те на са свим ре ал-
ним прет по став ка ма.

Ни је код ње га би ло ни љу ба ви ни мр жње ко је су на во ди ле 
мно ге срп ске др жав ни ке или да пре це не „љу бав Ру си је“, или да 

5)  Пре ма: Д. Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 38.
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пре бр зо од у ста ју од са ве за са „мр ским Бу га ри ма“ или „ср бо фоб-
ним Гер ма ни ма“.

Он је хлад но ре зо ну ју ћи об ли ко вао иде ју во ди љу сво је „ин-
те ре сне по ли ти ке“: „Др жа ве се као и љу ди удру жу ју искре но са мо 
на два осно ва: пр во по осно ву пре по зна тог за јед нич ког ин те ре са и 
дру го хе ге мо ми за ци јом услед опа сно сти од за јед нич ког не при ја те-
ља, да кле, опет по осно ву ин те ре са“. То што та удру жи ва ња ни су 
ве чи та ни је бри ну ло Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа. Пр во, го во рио је, 
не ма веч них љу ба ви сем у ро ма ни ма, а дру го, ва жно је да по ли тич-
ки са вез тра је док се не ре а ли зу је ин те рес. На кон то га, он и она ко 
по ста је бе сми слен и по ста је не кад ле па, а не кад и оп те ре ћу ју ћа 
тра ди ци ја и ни шта ви ше. Та кви са ве зи су он да де ко ра тив ни, а са-
мим тим што ако бар јед на стра на не ма ин те ре са они и ни су пра ви 
са вез, као та кви мо гу би ти и опа сни као вид са мо за ва ра ва ња. 

Има ли не ко ин те ре са да нам бу де при ја тељ? - би ло је глав но 
Ми ло ва но ви ће во пи та ње, - „јер ако не ма, он да нам он и ни је и не 
мо же би ти по ли тич ки при ја тељ“. 

Раз у ме се да су срп ским ди пло ма та ма ста рог ко ва и уоп ште 
„по ли тич ким ро ман ти ча ри ма“ ово ли ки праг ма ти зам и из ра зи та 
Ми ло ва но ви ће ва ути ли тар ност би ли трн у оку. 

Но, он је знао да ниг де као у по ли ти ци ни шта бо ље не успе ва 
од успе ха.

Пе њу ћи се „ка вр ху спољ но по ли тич ке пи ра ми де“ др жа ве Ср-
би је Ми ло ван Ми ло ва но вић је сва ку ак тив ност ко ја ни је до но си ла 
бар ка кав-та кав ре зул тат про гла ша вао не са мо ар че њем вре ме на 
већ и по ли тич ком ште том: „Ср би ја не мо же во ди ти свет, Ср би ја не 
мо же на ре ђи ва ти ни ком, али Ср би ја мо же и мо ра има ти опи пљи ве 
ко ри сти од сво је по ли ти ке ина че не ма раз ло га да по сто ји као са мо-
стал на др жа ва.“

Гра ђа ни мо гу сво је по себ не ин те ре се за до во ља ва ти у ма ко-
јој до вољ но ци ви ли зо ва ној зе мљи. Оно што се не мо же за до во љи-
ти без има ња др жа ве је сте по се бан ин те рес на ци је. Бу ду ћи да је 
нај ве ћи део Срп ства (ка ко је во лео Ми ло ван Ми ло ва но вић да на-
зи ва срп ски на род) још увек не сло бо дан, и то нпр. у Ста рој Ср би ји 
до гра ни ца фи зич ке угро же но сти, за да так Ср би је као др жа ве не 
мо же би ти дру го до да осло бо ђе њем сво га на ро да оправ да сво је 
по сто ја ње.

То је срп ски др жав ни ин те рес, и Ср би ја га има сле ди ти и 
оствaривати ка ко мо же, не би ра ју ћи сред ства. Лук суз из бо ра сред-
ста ва има ју, као и сва ки дру ги лук суз, са мо бо га ти и ве ли ки, а Ср-
би ја то за це ло ни је би ла.
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Ко из по зи ци је сла би јег хо ће са мо мо рал но да се бо ри би-
ће роб, за кљу чу је Ми ло ван Ми ло ва но вић. До след но исто ри ци зму, 
ко ји је та да, иако оспо ра ван у Ср би ји био вр ло до ми нан тан пра вац 
на уч ног ми шље ња у Евро пи, за сно ван из ме ђу оста лог и на да ва њу 
по доб ног исто риј ског при ме ра као глав не или по моћ не ар гу мен та-
ци је у до ка зи ва њу ис прав но сти хи по те за, он на во ди та кве при ме ре 
у ко рист по твр де сво јих те за, али ин тер пре ти ра ју ћи их на осо бит 
на чин.Обр ти у јав ном ми шље њу ко ји су иза зи ва ни ње го вим тек-
сто ви ма и го во ри ма на го ни ли су чак и укуп ну зва нич ну по ли ти ку 
Ср би је на је дан но ви пра вац. За то је ну жно по за ба ви ти се бар не-
ки ма од њих. Ре ци мо, јед но та кво ње го во раз ми шља ње би се мо гло 
украт ко са же ти у став: да ли је мо рал но по сту пи ти по пут ма лих, 
по пут Да ви да или Оди се ја, те џи ну скри ве ном праћ ком из би ти око 
и то је ди но? 

Ми ло ва но ви ћев од го вор гла си - уко ли ко је мо ра ње из ин-
те ре са лич не за шти те или раз ло га ко лек тив не си гур но сти он да је 
сва ки по сту пак та кве вр сте мо ра лан. Та ко се ко нач но и мо рал спа ја 
са ин те ре сом у це ли ни, а све оста ло је ин те рес су бјек тив ног ка рак-
те ра. То што су нам Да вид или Оди сеј сим па тич ни не зна чи ни шта, 
уоста лом ни су ли за све Го ли ја то ве и Ки кло по ве ро ђа ке и при ја те-
ље, уоп ште за све оне ко ји су са њи ма има ли исто вр сни ин те рес, 
за пра во Го ли јат и Ки клоп би ли жр тве. 

Ре ла ти ви зам мо рал но сти де ла ња у по ли ти ци Ми ло ва но ви ћу 
је, као што се да ви де ти из ње го ве по ли тич ке би о гра фи је, би ло не 
са мо не што што је са ста но ви шта те о ри је „при род на ствар“, већ 
и ње му са мом вр ло бли ско. По ста вив ши се та ко у слу жби на ро да 
и др жа ве до нео им је, ру ку на ср це, мно го ко ри сти, но да је ко-
јим не срећ ним слу ча јем био про тив њих, за ве ро ва ти је да би им 
на нео исто то ли ко зла. То је, уоста лом, би ло оно што је бу ди ло 
и код ње го вим пар тиј ских са бо ра ца не пре кид не сум ње у ње га и 
ње гов па три о ти зам. Ме ђу тим, ње го ви спи си и по ступ ци по твр ђу-
ју са свим су прот но - да је био ве ли ки и ис кре ни срп ски ро до љуб, 
ма да не ис крен на мно гим дру гим по ли тич ким пла но ви ма.Ре ци мо, 
био је не ис крен у свом ју го сло вен ству ко ме је при ла зио ис кљу чи во 
са ста но ви шта тре нут не упо треб не вред но сти „по срп ско до бро“. 

И кад је био про тив су ко ба из ме ђу Ср ба у Хр ва та, он је то чи-
нио за то што од то га Ср би не ма ју ко ри сти, а кад је био за њи хо ву 
сло гу он да је то би ло због ко ри сти а не због „брат ских осе ћа ња“. 
Ње го во де ло „Ср би и Хр ва ти“ на пи са но 1895. го ди не оди ше ре ал-
по ли тич ким ми шље њем . Да би се Ср би и Хр ва ти ује ди ни ли мо ра 
се пр во рас па сти Аустро-Угар ска, кон ста ту је Ми ло ван Ми ло ва но-
вић, али од мах и пи та - мо же ли то по сти ћи Ср би ја? И за што баш 
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Ср би ја? За што Хр ва ти не по диг ну уста нак? Ако то ни је ре ал но, 
а ни је, за што би би ло ре ал но да ма ла Ср би ја за ра ти са ве ли ком 
Аустро-Угар ском и ра ди че га? Ко ји је ту ствар но њен ин те рес? Ка-
кав је уоп ште мо гу ћи до би так и за Ср бе и за Хр ва те, од тог „на-
зо ви ује ди ње ња“, хлад но ра чу на Ми ло ван Ми ло ва но вић. Ли шен 
по ли тич ких емо ци ја, пи та и то - ка ко се мо же пот пу но ује ди ни ти 
оно што ни је исто, а ако не што ни је пот пу но сје ди ње но он да је ла-
ба во, те се на ме ће пи та ње до кле то уоп ште мо же тра ја ти. Из то га 
сле ди опет ра чу ни ца - ис пла ти ли се он да пра ви ти по це ну ра та са 
Аустро-Угар ском не што што не ма трај ну вред ност? 

Ова и дру га Ми ло ва но ви ће ва раз ми шља ња ко ја су у дру ги-
ма ви ше га си ла во љу за ује ди ње њем не го што су је под сти ца ла, са 
пра вом су од при ста ли ца ју го сло вен ства до жи вље на као као де-
струк тив на по ту иде ју, па чак и опа сна. 

Ипак, Ми ло ван Ми ло ва но вић ни је био про тив Хр ва та као 
на ро да. Сма трао је да Ср би и Хр ва ти тре ба да ин тен зив но те же 
ду хов но-кул тур ном збли же њу јер је оно ре ал но мо гу ће, ни ко га од 
ве ли ких не по вре ђу је, не ко шта ни шта и не мо же да ро ди су коб из-
ме ђу та два на ро да већ са мо да их при бли жи. Као тре звен и ис ку-
сан по ли ти чар Ми ло ва но вић је знао да све док је не што за јед нич ко 
што је ду хов не при ро де, ту ма ње-ви ше не ма пра вих про бле ма, а 
“ра та ни кад„, и да сва ки ве ли ки про блем увек на ста је тек у усло ви-
ма ма те ри јал ног за јед ни штва.

Ми ло ван Ми ло ва но вић не са мо да ни је био „ју го сло вен“, већ 
ни је био ни сло ве но фил, па ни ру со фил ма да му све то при пи су ју 
не ки исто ри ча ри. На про тив, пре ма иде ји сло вен ства био је и та да 
и ка сни је ин тим но крај ње хла дан, увек је ди но ствар но за ин те ре со-
ван за осло бо ђе ње и ује ди ње ње Ср ба у јед ну срп ску др жа ву.

Ње гов од нос пре ма Ру си ји био је ви ше не го ра ци о на лан, чак 
по вре ме но и ма ки ја ве ли стич ки.

До ду ше, он ће од мах по за по сле њу у Ми ни стар ству спољ них 
по сло ва Ср би је, па уоп ште и трај но ви де ти Ру си ју као јед ног од 
увек мо гу ћих бра ни ла ца Ср би је, али без ика квих емо ци ја, увек по-
ла зе ћи од чи ње ни це да Ру си ја има ин те рес да на Бал ка ну по др жа ва 
Бу гар ску стал но, а Ср би ју са мо по вре ме но. 

Уоп ште, Ми ло ван Ми ло ва но вић је у цен тар сво је по ли тич ке 
док три не увек ста вљао ка те го ри ју ин те ре са, сма тра ју ћи га глав ним 
по кре та чем по ли тич ке ак ци је и по је дин ца и др жа ве, док је емо ци ју 
у по ли ти ци сма трао су ви шном, па и штет ном, те се је и сам по на-
шао у скла ду са та квим сво јим по ли тич ким на че ли ма.



СПМ број 4/2013, година XX, свеска 42. стр. 221-254.

230

За ње га пут до ру ског ср ца во ди пре ко са ве за с Бу гар ском и 
он се при том не же ли да так ми чи са Бу гар ском око пр вог ме ста код 
Ру са што су, ина че ма хом без у спе шно по ку ша ва ли број ни срп ски 
по ли ти ча ри и пре и по сле ње га, и што им је он, а на ро чи то Јо ва ну 
Ри сти ћу, и за ме рао. Схва тив ши да Ру си објек тив но има ју нај ве ћи 
ин те рес да по др жа ва ју Бу гар ску и да се то не мо же про ме ни ти пу-
ком во љом Ср би је, пи тао је мир но уси ја не срп ске ру со фи ле: „Зар 
је ло ше би ти на дру гом ме сту код Ру са, на ро чи то ако вас при том 
не по др жа ва ни јед на дру га ве ли ка си ла?“6) Исти ни за во љу, Ср би-
ја је би ла на тре ћем ме сту те има ги нар не ли сте, јер је Цр на Го ра 
тра ди ци о нал но ужи ва ла нај ве ће сим па ти је Ру си је на Бал ка ну, али 
Ми ло ван Ми ло ва но вић је знао да она не ма за Ру си ју ге о стра те шки 
зна чај ка кав је има ла Бу гар ска, па и Ср би ја, те о Цр ној Го ри за то 
ве ро ват но ни кад ни је ни го во рио у том кон тек сту.

Иако ве ли ки кри ти чар Јо ва на Ри сти ћа, и то не са мо из по ли-
тич ко-идеј них већ и лич них раз ло га, Ми ло ван Ми ло ва но вић је у 
по гле ду од но са Ср би је пре ма ве ли ком си ла ма ко ри стио бар је дан 
„ри сти ћев ски“ прин цип: „ко ри сти ре ал ну сна гу ве ли ких уме сто 
не ре ал них обе ћа ња ма лих“. Но, он је оти шао и на те о риј ском и на 
прак тич ном пла ну ко рак да ље од Ри сти ћа ка да је за кљу чи вао да и 
обе ћа ња ма лих мо гу би ти ре ал на уко ли ко ма ли обез бе де да иза њи-
хо вих обе ћа ња ста ну и њи хо ви моћ ни при ја те љи.

Ка ко Ми ло ван Ми ло ва но вић ни је ни ка да до кра ја био си-
гу ран у Ру си ју, увек је те жио за обез бе ђе њем ду пле по др шке, од-
но сно још не чи је га ран ци је по ред ру ске. Тра гао је за још јед ном 
ве ли ком си лом ко ја би мо гла да има7) до вољ но сна жан ин те рес да 
по др жи Ср би ју у ње ним пла но ви ма. Да је ње гов из бор био ра ци-
о на лан ка да се од лу чио за Фран цу ску као ту дру гу си лу, нај бо ље 
по ка зу је ана ли за та да шњих ин те ре са ве ли ких си ла на Бал ка ну.

Уз ра чу на ње на не сум њив ру ски ин те рес, Ср би ја је мо гла 
ра чу на ти још је ди но на Фран цу ску. Фран цу ска је би ла је ди на од 
европ ских си ла у том вре ме ну ко ја је мо гла има ти ка кав-та кав ин-
те рес да по др жи Ср би ју. Та чи ње ни ца, а не то што је Ми ло ван Ми-
ло ва но вић био „емо тив ни фран цу ски ђак“, би ло је оно од лу чу ју ће 
у Ми ло ва но ви ће вом из бо ру Фран цу ске као па ра лел ног га ран то ра 
по др шке Ср би ји.

Да му је из бор и та да, као и обич но, био ра ци о на лан а не 
емо ти ван ви ди се и из то га што је Ми ло ван Ми ло ва но вић схва-
тао да Ср би ја у том ча су не ма шта да тра жи на пла ну по др шке од 

6) Ви ди: Д. Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 5.

7) Исто, стр. 6.
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Гер ма на, иако је од мла до сти, сем Ма ки ја ве ли је вим, нај ви ше био 
по нет иде ја ма Фри дри ха Ве ли ког. 

За це ло, он је по сле Ми ло ша Обре но ви ћа пр ви и за ду го је ди-
ни др жав ник у нас ко ји је од но су са ве ли ким си ла ма при ла зио8) не 
са мо пот пу но ин те ре сно, већ и ма ни пу ла тив но. Пот пу но су прот но 
ста ву јед ног Ри сти ћа ко ји је др жао (по Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу и 
су ви ше) до до сто јан ства срп ске др жа ве и че као да нас Ру си за тре-
ба ју, тач ни је - да се ин те ре си Ру си је и Ср би је по кло пе, Ми ло ван 
Ми ло ва но вић се, бу ду ћи да је без сум ње при па дао оном ти пу по ли-
ти ча ра ко ји ни су кри ли да је у све ту по ли ти ке ре зул тат увек нај ва-
жни ји, а зна ју ћи да др жа ње до до сто јан ства че сто сма њу је из гле де 
на успех, ни је ли био да Ру си ји пред ста вља ин те рес Ср би је пот пу-
но обр ну то у од но су на Ри сти ћа и дру ге, сход но прин ци пу - што 
год ми мо же мо да учи ни мо у ин те ре су ве ли ке Ру си је - учи ни ће мо. 
След стве но то ме „ми ....ру ских ин те ре са ра ди, ула зи мо у са вез са 
Бу гар ском, и рат та ко ђе из тог раз ло га спрем ни смо во ди ти“. 

Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу је при том би ло све јед но ко ли ко 
има исти не у то ме. Ка ко уоча ва и Ди ми три је Ђор ђе вић, „знао је да 
ве ли ки во ле ла ска ња и ин те ре со вао га је са мо ефе кат“9). 

И по ред то га што Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу етос ни је био 
ме ри ло за кра тос, ње гов став и на пор на том пла ну се, гле да но са 
ста но ви шта ре зул та та, по ка зао као вр ло ко ри стан по срп ски на род 
и Ср би ју као др жа ву. 

Ни је ли то уоста лом и сми сао др жав нич ког де ла ња ко је се 
де фи ни ше као по сти за ње оп штег до бра по сво ју по ли тич ку за јед-
ни цу, и за што би се уоп ште мо ра ла код ма лих на ро да и др жа ва 
то ли ко раз ви ја ти не ка ква љу бав пре ма ве ли ким кад исто ри ја по-
ка зу је да ве ли ке си ле углав ном не га је осе ћа ња пре те ра не љу ба ви 
пре ма ма лим, сма трао је Ми ло ван Ми ло ва но вић. Уса ђи ва ње не ка-
квог веч ног по зи тив ног, али и не га тив ног осе ћа ња у на ро ду пре ма 
би ло ко јој ве ли кој си ли, сма трао је вр ло по гре шним и по сле дич-
но- ге не ра циј ски гле да но, не по треб но оба ве зу ју ћим и оту да крај ње 
не ра ци о нал ним. 

До след но овим ба зич ним прин ци пи ма Ми ло ван Ми ло ва но-
вић је и по ста вио се кун дар ни прин цип од но ше ња пре ма по ли ти ча-
ри ма, на ро чи то др жав ни ци ма, да се њих мо же ра чу на ти са мо уко-
ли ко они на ла зе свој соп стве ни ин те рес у тој ре ла ци ји. Због то га 
се че сто за ме рао и сво јој стран ци ко ја је до след но па три јар хал ном 

8) Исто, стр. 7.

9) Исто, стр. 8.
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по и ма њу по ли тич ког ан га жма на зах те ва ла лич не жр тве од сво јих 
при пад ни ка, а по себ но од во ђа. 

Иако је на из глед че сто стра дао, Ми ло ван Ми ло ва но вић је 
уства ри увек би рао, иако не увек у не по гре ши во, ма њу ште ту а 
ве ћу лич ну ко рист (ру ко во ђен ге слом о ва га њу sum mum bo num - 
sum mum ma lum). Д. Ђор ђе вић у сво јој сту ди ји о Ми ло ва ну Ми ло-
ва но ви ћу на во ди ви ше та квих при ме ра, по ме ни мо са мо онај кад је 
Ми ло ва но вић од био да уче ству је у по ди за њу оп ту жни це про тив 
ли бе рал них ми ни ста ра по сле пре вра та од 1. апри ла, што му, по ње-
го вом ми шље њу, ни је тре ба ло ни ма ло сме та ти да се кан ди ду је за 
по сла ни ка Ра ди кал ске стран ке10). Стран ка му је уз вра ти ла зах те-
вом да по ву че сво ју кан ди да ту ру на из бо ри ма. Ре зул тат то га је био 
да је Ми ло ван Ми ло ва но вић по но во за вр шио тек као на чел ник у 
МИП-у, али је бар са ста но ви шта лич не си гур но сти био у пра ву 
ка да је био уз др жан од уче шћа у су ђе њу ми ни стри ма у усло ви ма 
пот пу не по ли тич ке не ста бил но сти и сва ко днев но мо гу ћих по ли-
тич ких пре о кре та. 

На су прот Ни ко ли Па ши ћу и Ко сти Та у ша но ви ћу при па дао 
је тзв. „двор ском кри лу“ Ра ди кал ске стран ке што је про у зро ко ва-
ло њи хов трај ни, да ле ко ви ше кон цеп циј ски не го лич ни ри ва ли тет. 
Иако за Ср би ју нео бич них, ису ви ше отво ре них ре ал по ли тич ких и 
у Евро пи мо дер них, ме то да де ло ва ња, Ми ло ван Ми ло ва но вић је 
био ве ли ки па три о та. Мо же се за си гур но ре ћи да је ста вљао сво је 
лич не ин те ре се из над пар тиј ских, али ни ка да и из над др жав них. 
Та ко је 1885. са гну ша њем унео у сво је при ват не за пи се Па ши ће во 
ну ђе ње Ма ке до ни је Бу гар ској оце нив ши их као ан ти др жав ни чин. 
Ми ло ван Ми ло ва но вић је одо бра вао сва ку по ли тич ку праг ма тич-
ност сем оних на ра чун др жа ве. 

Не по гре ши во је пре по зна вао ин те рес на ро да и др жа ве и ви-
со ко их вред но вао, док је пар тиј ски ин те рес гле дао тек као по ље са 
ко га на сту па. Иако је нај ви ше озна ча ван као чо век ком про ми са, и 
то баш од при пад ни ка сво је стран ке, у пр вом ре ду од Ни ко ле Па-
ши ћа, Ми ло ван Ми ло ва но вић ипак ни је био ком про ми сер на пла-
ну оства ри ва ња стра те шких др жав них и на ци о нал них ци ље ва, већ 
пре ве ли ки мај стор ком би на то ри ке. То што се све ком би на ци је Ми-
ло ва на Ми ло ва но ви ћа ни су оства ри ле не зна чи да ни су би ле до бро 
про ми шље не, а још ма ње да ни су би ле суп тил не.

По пут вр сног ша хи сте Ми ло ва но вић је увек раз ма трао низ 
ва ри јан ти, под ва ри јан ти и по те за за сва ку од њих, но по ли ти ка ни-
је исто што и шах већ из про стог раз ло га што у ша ху све за ви си 

10)  Ви ди: Д. Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 31.
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од са мог ша хи сте, док у по ли ти ци као ко лек тив ном де ла њу мно го 
то га на пла ну ре а ли за ци је по ли тич ке за ми сли за ви си од нај бли жих 
са рад ни ка. Та ко је нпр.и Ми ло ван Ми ло ва но вић, при бли жив ши се 
са свим ин тен ци о нал но дво ру, раз ра дио и пред ло жио кра ље вом и 
свом лич ном при ја те љу, ина че фран цу ском про фе со ру Ал бер Ма-
леу, ма е стра лан, ви ше ди мен зи о на лан и ви ше по сле ди чан план ко ји 
је Ма ле пре ци зно за бе ле жио у свом днев ни ку11). При ана ли зи тог 
пла на тре ба има ти у ви ду да су и краљ и Ма ле же ле ли да ис ко-
ри сте све ве ћи уну тра шњи су коб у Ра ди кал ској стран ци, да би по 
фран цу ском ре цеп ту ство ри ли јед ну но ву Ра ди кал ну , у су шти ни 
„двор ску стран ку“.

Ми ло ва но вић је пред ло жио да се краљ ота ра си Па ши ћа та ко 
што ће упра во ње га пред ло жи ти за пред сед ни ка вла де. При том је 
по ла зио од то га да је Па ши ће ва ха ри зма, не са мо ме ђу члан ством 
већ и у на ро ду ство ри ла уве ре ње да је у ста њу да мно го ства ри у 
зе мљи бр зо и ефи ка сно про ме ни на бо ље са мо кад би имао власт. 
Зна ју ћи да је то, на ро чи то на еко ном ском пла ну ско ро не мо гу ће, и 
сле де ћи Ма ки ја ве ли је ву ми сао да је љу де „ла ко убе ди ти али да их 
је те шко одр жа ти у убе ђе њу“, Ми ло ва но вић је сма трао да ће се мит 
о Па ши ћу сру ши ти сам од се бе чим на род уви ди да од оче ки ва них 
про ме на не ма ни шта, за што би се по ста рао не са мо краљ већ и 
кра љу бли ско кри ло ра ди ка ла. Та ко ком про ми то ва ног Па ши ћа Ми-
ло ва но вић би ла ко сме нио и до шао на че ло стран ке ко ја би он да 
мо гла по ста ти „двор ска“ у це ли ни.

Очи то, Ми ло ва но вић је хтео да јед ним удар цем уби је ви ше 
му ва.

Пр во, сво јим пред ло гом кра љу да Па шић образyје вла ду би 
по вра тио уз др ман углед код ра ди ка ла и за до био ви ше по ве ре ња 
код са мог Па ши ћа. Дру го, ње гов глав ни кон ку рент за ме сто ли де ра, 
слав ни и оми ље ни Па шић би нај зад био де ми то ло ги зо ван си гур-
ним не у спе хом, и у очи ма ра ди ка ла би по стао оби чан чо век ма лих 
мо гућ но сти у од но су на прет по ста вље не. 

Тре ће, Ми ло ва но ви ће во кри ло у стран ци би не ми нов но ја-
ча ло у оној ме ри у ко јој би сла би ла ве ра у Па ши ћа, јер би са њом 
сла био и ути цај ње го вог пар тиј ског кри ла. 

Че твр то, Ми ло ван Ми ло ва но вић би код кра ља, иако ра ди кал, 
за до био пу но по ве ре ње. 

11)  Ви ди оп шир ни је: Д. Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 33.
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План Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа ни је ре а ли зо ван из про стог 
раз ло га што краљ ни је на шао хра бро сти12) да се упу сти, по ње му, у 
ве ли ки ри зик до во ђе ња Па ши ћа на власт. 

Стал не по ли тич ке кри зе у Ср би ји при кра ју 19. ве ка ко је су 
на ја вљи ва ле ко на а чан си ла зак ди на сти је Обре но вић са исто риј ске 
сце не, на ве ле су Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа на те о риј ска про ми-
шља ња о њи хо вим узро ци ма.

Сма трао је да мо нар хи ја Обре но вић, не ма до вољ но ауто ри-
те та код на ро да из ви ше раз ло га. Пре све га, пар ла мен тар но уре ђе-
ње је би ло још увек су ви ше и но ва и стра на по ја ва ко ју по ли тич ки 
нео бра зо ван срп ски на род ни је знао нај бо ље да ко ри сти.

Чак ни по ли тич ке стран ке ни су би ле до вољ но „обра зо ва не“. 
На про сто „ни су уме ле“ да осво је власт па су „му чи ле“ и се бе, и на-
род и мо нар ха. Ни мо нарх лич но са ти мом ко ји га је окру жи вао ни-
је био у ста њу да на ђе трај ни је ре ше ње за ста би ли за ци ју по ли тич-
ких при ли ка, па је ства рао вла де ко је су тра ја ле од да нас до су тра. 

Сле де ћи те сво је про це не Ми ло ван Ми ло ва но вић се по чео 
од ми ца ти од дво ра и то је чи нио до те ме ре да је и по дру ги пут 
из гу био др жав ну слу жбу 1894. го ди не. Зли бе о град ски је зи ци су 
твр ди ли да се је Ми ло ва но вић на мер но и без ика квог дру гог ви-
дљи вог по во да уплео у та да чу ве ну ан ти ди на стич ку „Че бин че ву 
афе ру“ при хва тив ши са бра ни о ца оп ту же ног ан ти мо нар хи сте Ста-
но је ви ћа, не би ли што пре и што ви ше за пао у не ми лост код кра ља 
и ти ме по пра вио на ру шен углед у стран ци и на ро ду због бли ско сти 
са кра љем. Док је у јав но сти на тај на чин ску пљао по е не, као чо век 
ко ји је ужи вао у суп тил ним по ли тич ким игра ма Ми ло ва но вић је у 
по та ји и да ље не го вао ве зе са дво ром. Ди ми три је Ђор ђе вић у сво-
јој сту ди ји о Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу на во ди ре чи из по кај нич ког 
пи сма ко је је упра во тих да на Ми ло ва но вић упу тио кра љев ском 
ађу тан ту Ћи ри ћу мо ле ћи за при јем код кра ља и из ра жа ва ју ћи на 
ви ше ме ста ди на сти ји Обре но вић нај ду бљу ло јал ност. 

Ка да је 25. ју на 1911. го ди не као пр вак Ра ди кал не стран ке и 
про фе сор Ве ли ке шко ле Ми ло ван Ми ло ва но вић обра зо вао вла ду 
био је стар 48 го ди на и иза се бе имао не са мо ви ше од че тврт ве ка 
вр ло ра зно вр сног по ли тич ког и др жав нич ког ис ку ства, већ и пот-
пу но из гра ђе не по ли тич ке на зо ре.

Већ од ра не мла до сти увек се ру ко во дио ви ше сво јим не-
го ту ђим ин те ре сом (ура чу нав у ту ђе и ин те ре се сво је стран ке), и 
сход но то ме је и де ло вао ви ше пре ма сво јим не го ичи јим дру гим 
на зо ри ма. Иако је Ми ло ван Ми ло ва но вић био благ чо век по при ро-

12)  Ви ди: Д. Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 34.
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ди, би ло је вр ло ма ло ства ри о ко ји ма ни је имао соп стве но, по не кад 
чак на из глед екс цен трич но ми шље ње, што га је и по ред скло но сти 
ка ком про ми су и на из глед ла ком под но ше њу не у спе ха, ипак уво ди-
ло у број не кон фрон та ци је. 

Изyзет но на да рен за по ли тич ку ком би на то ри ку, до ла ском на 
че ло вла де нај зад је мо гао, да по пр ви пут не за ви се ћи од дру гих 
по ку ша да ре а ли зу је сво је пла но ве ко је су чак и ње го ви пар тиј ски 
са бор ци од ба ци ва ли као ком пли ко ва не. 

У по гле ду глав них ци ље ва спољ не по ли ти ке Ср би је Ми ло-
ван Ми ло ва но вић је увек био ви ше не го ја сан. Још 1894. го ди не у 
сво јој књи зи „На ша спољ на по ли ти ка“ он твр ди да др жа ва Ср би ја 
има са мо два глав на спољ но по ли тич ка ци ља: пр ви је очу ва ње те-
ри то ри јал не не за ви сно сти и те ри то ри јал не це ло куп но сти Ср би је, 
а дру ги је осло бо ђе ње и ује ди ње ње це ло куп ног срп ства у јед ну др-
жав ну за јед ни цу. Сто га би би ло по гре шно код јед ног та квог по ли-
ти ча ра ко ји је све пла ни рао мно го уна пред ана ли зи ра ти ње го ве по-
гле де на Бал кан ски са вез (што се од но си и на ње го ва ан га жо ва ња) 
тек од 1911. го ди не, ка да је, узи ма ју ћи кор ми ло др жа ве Ср би је у 
ру ке, уве ли ко при сту пио ре а ли за ци ји тог по сла.

Ми ло ван Ми ло ва но вић је за пра во ве о ма ра но, још као 22- 
го ди шњи сту дент пра ва, да кле 1885.го ди не, пр ви пут из ра зио свој 
став о по тре би ус по ста вља ња вој но-по ли тич ког са ве за из ме ђу Ср-
би је и Бу гар ске. Пре ки нув ши због рат них окол но сти те го ди не сту-
ди је у Па ри зу на шест ме се ци, не са мо што ни је одо бра вао рат 
из ме ђу Ср би је и Бу гар ске, већ је сма трао за ве ли ку по ли тич ку гре-
шку Ср би је што се још та да ни је у са ве зу са Бу гар ском устре ми ла 
ка ју гу Бал кан ског по лу о стр ва. Њи хов уза јам ни су коб са мо сла би 
од брам бе ну моћ Ср би је и сра мо ти је, сма тра мла ди гнев ни Ми-
ло ва но вић, па ће ту, 1885. го ди ну, и на зва ти „нај цр њом го ди ном у 
исто ри ји об но вље не срп ске др жа ве“.

У оне зна чај не ра не Ми ло ва но ви ће ве ми сли ко је би смо мо-
гли на зва ти кон цеп ту ал ним за мет ком, или, је зи ком са вре ме не по-
ли тич ке те о ри је ре че но, ре флек сив ним пред ска за њем про јек та о 
Срп ско-бу гар ском са ве зу, сва ка ко спа да и за вр шна ре че ни ца ње го-
вог док то ра та ко ји је од бра њен на Сор бо ни 1888. го ди не: „На ро ди 
ко ји хо ће да се истин ски бра не, на ћи ће у ко нач ном ча су су ко ба 
бра ни о це сво је ства ри“.13) Па жљи ви ја ана ли за ње го вих ста во ва о 
Бал кан ском са ве зу ће по твр ди ти да ће Ми ло ва но вић са вез Ср би је 
са Бу гар ском увек тре ти ра ти и об ја шња ва ти као од брам бе ни са вез. 
За то не чу ди што је у стра ху од апе ти та Аустро-Угар ске Ми ло ва-

13)  M. Mi lo va no vic, Les tra ités de ga ran tie au XI Xe siè cle , Pa ris, 1888.
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но вић 1898. го ди не у сту ди ји „Ср би и Бу га ри“ ви део у срп ско-бу-
гар ском спо ра зу му је ди но за штит но сред ство оства ре ња ци ље ва 
Ср би је на ју гу и ју го и сто ку Бал ка на и што је у ко рист те те зе на вео 
убе дљи ву ар гу мен та ци ју. 

Ка да је 1908. го ди не из вр ше на анек си ја Бо сне и Хер це го ви-
не, док су дру ги срп ски по ли ти ча ри са мо на ри ца ли,14) Ми ло ва но-
вић је, бу ду ћи да је за анек си ју са знао ско ро два ме се ца пре ње не 
ре а ли за ци је од рyског ми ни стра спољ них по сло ва Из вољ ског15), 
на кон сла ња про тест не но те од мах по чео ула га ти ве ли ки на пор да 
Ср би ја до би је Сан џак, за по чев ши ти ме ре а ли за ци ју да ле ко се жног 
и у де та љи ма тај ног пла на о ства ра њу Бал кан ског са ве за. 

На и ме, док је пре го ва рао са Аустро-Угар ском о Сан џа ку, 
Ми ло ва но вић је уве ли ко ми слио на Бу гар ску, зна ју ћи да би до би-
ја ње Сан џа ка не са мо оја ча ло по зи ци ју Ср би је као го спо да ра овог 
стра те шки кључ ног де ла Бал ка на у тр ци са Бу гар ском за ју жне 
те ри то ри је, већ и под ста кло Бу гар ску на раз ми шља ња о по тре би 
скла па ња са ве за са оја ча лим су се дом. 

За то је и жу рио да за до би је, ако не Сан џак, он да бар из ве сна 
бу ду ћа пра ва на ње га у фор ми га ран ци је Аустро-Угар ске, и то у 
сва ком слу ча ју пре не го што Ср би ја скло пи би ло ка кав са вез са Бу-
гар ском. Осим то га, же лео је да зна ко ли ко су ис кре не из ја ве Бе ча 
да је ши ре ње Аустро-Угар ске на Бал кан анек си јом Бо сне и Хер це-
го ви не окон ча но. 

Страх од агре си је Аустро-Угар ске Ми ло ва но вић је имао то-
ком це ле сво је по ли тич ке ка ри је ре, а мо жда га је нај бо ље, и то ве о-
ма ра но, об ја снио еко ном ским ин те ре си ма Аустро-Угар ске у сво јој 
рас пра ви „На ши тр го вин ски уго во ри“, об ја вље ној 1895. го ди не. 
Тр го вин ски уго вор ко ји је Ср би ја за кљу чи ла са Аустро-Угар ском 
1881., а об но ви ла 1892. го ди не, по ста вио је, пре ма Ми ло ва но ви ћу, 
Ср би ју у „ва сал не еко ном ске од но се пре ма Аустро-Угар ској“16) из 
ко јих се она не ће мо ћи из ву ћи дру га чи је до ра том ко ји је та да већ и 
као иде ја асо ци рао на пра ву ка та стро фу по Ср би ју.

Ка да је на и шао на пот пу но не разyме ва ње Аустро-Угар ске 
пре ма свом зах те ву у ве зи Сан џа ка, Ми ло ван Ми ло ва но вић се, 
схва тив ши да се је та квим ста вом Аустро-Угар ска го то во отво ре-

14) Ј. Ми ли ће вић; Јав ност Бе о гра да пре ма анек си ји Бо сне и Хер це го ви не, Ју го сло вен ски 
на ро ди, стр. 549-573.

15)  Оно што Ми ло ва но вић ни је са знао од Из вољ ског је сте да је упра во он био тај ко ји је у 
ле то 1908. го ди не тра па во по ну дио Бе чу да Ру си ја при зна анек си ју Бо сне и Хер це го ви не 
за да ва ње пред но сти Ру си ји кроз Дар да нел ски про лаз.

16)  М. Ђ. Ми ло ва но вић, На ши тр го вин ски уго во ри, Бе о град, 1895, стр. 55.
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но де кла ри са ла за ци ље ве ко ји су се мо гли по сти ћи је ди но ра том 
(ства ра ње Ве ли ке Ал ба ни је, про дор ка Со лу ну и укла ња ње Ср би је 
са про сто ра Ста ре Ср би је), у свом ма ни ру ди рект но и пре ко но ћи 
пот пу но окре нуо Бу гар ској, и у тој ме ри се отво ре но и не пре кид но 
ба вио ства ра њем Срп ско-бу гар ског са ве за да је бу гар ски по сла ник 
из Бе о гра да, Ан дреј То шев за бе ле жио, да је „од 1909. бу гар ско-
срп ски спо ра зум по стао Ми ло ва но ви ће ва фикс-иде ја“17). 

Ми ло ва но ви ће ве за ми сли и ак ци је на ства ра њу са ве за са Бу-
гар ском се од та да па до мо мен та ње го вог скла па ња, мо гу по де ли-
ти у две фа зе. Пр ва је од 1909. го ди не до сеп тем бра 1911., а дру га 
од сеп тем бра 1911. го ди не па до чи на за кљу че ња са ве за.

Ка сни ји до га ђа ји ће по твр ди ти Ми ло ва но ви ће ву бри гу због 
ко ин ци ди ра ња анек си је Бо сне и Хер це го ви не и про гла са бу гар ске 
не за ви сно сти. У ње го вим очи ма је то био по че так ства ра ња осо-
ви не Беч - Со фи ја ко ја би ите ка ко мо гла функ ци о ни са ти на срп ску 
ште ту. То се по Ми ло ва но ви ћу мо ра ло заyста ви ти ми лом или си-
лом. 

Ми лом - ства ра њем са ве за са Бу гар ском, си лом - вој ним упа-
дом Ср би је у Сан џак.

Про бле ми су ис кр са ва ли на ускла ђи ва њу та два та ко раз ли-
чи та пу та ко ји су тре ба ли да до ве ду до истог ци ља - те ри то ри јал-
ног про ши ре ња Ср би је на про стор Ста ре Ср би је и из бе га ва ња ра та 
са Аустро-Угар ском.

У сеп тем бру 1909. го ди не Ми ло ва но вић је чак пред ло жио 
срп ској вла ди да Ср би ја вој но за по сед не Сан џак. Ге не рал штаб је 
раз ра дио тај ни план о ан га жо ва њу че ти ри ди ви зи је. Ауто ри раз-
у ђе ног пла на о тој вој ној опе ра ци ји би ли су ге не ра ли Пут ник и 
Жив ко вић. Осло нац ни је тре бао да бу де са мо на вој ску, већ и на 
до бро во љач ку ор га ни за ци ју „На род на од бра на“ ко ја је фор ми ра на 
још у ок то бру 1908.го ди не и бро ја ла пре ко 10.000 при пад ни ка18).

На ме ра срп ске вла де је би ла да Евро пу ста ви пред свр шен 
чин. Ра чу на ло се са сти ца њем бу гар ског раз у ме ва ња и вој ним не-
ин тер ве ни са њем Аустро-Угар ске бу ду ћи да је она тек анек ти ра ла 
Бо сну и Хер це го ви ну, од но сно да би без уче шћа Бу гар ске, евен ту-
ал ни рат Аустро-Угар ске са Ср би јом мо гао ис ком пли ко ва ти од но се 
Аустро-Угар ске са дру гим ве ли ким си ла ма. Оно што је сум њи ча-
вог Ми ло ва но ви ћа ко чи ло да ре а лизyје ту вој ну ак ци ју је би ла чуд-
на ре ак ци ја Бу гар ске ко ја је Ср би ју по че ла да на го ва ра на упад у 
Сан џак.

17)  Цит. пре ма: Д. Ђор ђе вић, Ми ло ван Ми ло ва но вић, Бе о град, 1962, стр. 139.

18)  На род на од бра на, из да ње Сре ди шног од бо ра Н.О., Бе о град, 1911.
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Да ли је Ми ло ва но вић у том ча су имао пра во на сум њу? Чи-
ње ни це го во ре да је то пра во имао све вре ме свог тру да да се са Бу-
гар ском скло пи са вез. Иако је при знао не за ви сност Бу гар ске ско ро 
у истом ча су кад и Ру си ја, тач ни је од мах по сле ње, и то чак и не 
оба ве стив ши сво ју вла ду, ње го ва ср дач на пи сма бу гар ском мо нар-
ху Фер ди нан ду и пред сед ни ку бу гар ске вла де Ма ли но ву су при ма-
на хлад но и са очи глед ном ре зер вом. 

Пред лог за ства ра ње Са ве за ко ји је лич но са ста вио Ми ло ван 
Ми ло ва но вић и по том упу тио Ма ли но ву 1909. го ди не по ла зио је 
од прет по ста вље ног за јед нич ког ин те ре са, од но сно од уве ре ња да 
је „со ли дар ност срп ско-бу гар ска пр ва и нај не оп ход ни ја по год ба, 
ко ја се ни чим не мо же на док на ди ти, за са мо стал ност Бал кан ског 
по лу о стр ва и ре ше ње бал кан ског про бле ма на осно ви: Бал кан бал-
кан ским на ро ди ма“19).

Из ди пло мат ске гра ђе се да ви де ти да су се ства ри по че ле 
ме ња ти, али спо ро. Ми ло ван Ми ло ва но вић је у сво јим пред ло зи ма 
од по чет ка ну дио да Ср би ја по де ли Ма ке до ни ју са Бу гар ском, но 
Бу гар ска је хте ла не са мо це лу Ма ке до ни ју, већ је по ка за ла ин те рес 
и за Ал ба ни ју. Из истог раз ло га ни је хте ла ни да чу је за ауто но ми ју 
Ма ке до ни је ко ју је Ми ло ван Ми ло ва но вић та ко ђе пред ла гао. Исто 
та ко, ни пред ло зи срп ске стра не о те сном збли же њу Ср би је и Бу-
гар ске на еко ном ском пла ну ства ра њем срп ско-бу гар ске еко ном ске 
за јед ни це, од но сно ца рин ске уни је, ни су на и ла зи ли на до во љан од-
јек код Бу га ра.

Утвр див ши да је ис цр пео све мо гућ но сти ди рект ног кон так-
та, а ни ка ко не на ла зе ћи пра ви пут до Бу гар ске, Ми ло ван Ми ло ва-
но вић се ипак убр зо по но во за пу тио ка њој, али, ово га пу та пре ко 
ру ског мо ста.

Пред ста вив ши срп ску по ли ти ку као део ру ске, и по ред све 
сво је уме шно сти, Ми ло ва но вић ни код Ру си је ни је од мах на и шао 
на пу но по ве ре ње. Ства ри се у ко рист Ср би је бит но по пра вља ју 
тек ка да је ује сен 1909. за ру ског по сла ни ка у Бе о гра ду по ста вљен 
ве о ма ам би ци о зни и ути цај ни Ни ко ла Хар твиг. И ина че ан ти а у-
стриј ски на стро јен, Хар твиг је под Ми ло ва но ви ће вим упли вом 
по стао не са мо ан га жо ва ни за го вор ник иде је о Бу гар ско-срп ском 
са ве зу, већ је по оце ни ви ше ис тра жи ва ча то га пе ри о да бар у тој 
ства ри био на срп ској стра ни.

И по ред то га, Ми ло ван Ми ло ва но вић је ипак сма трао да на-
кло ност Ру си је не ће би ти до вољ на да при во ли Бу гар ску на са вез. 
За то је па ра лел но ра дио и на збли жа ва њу Ср би је са Фран цу ском 

19)  Пре ма: Д. Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 141.
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и Ита ли јом. Мо же се сма тра ти да је у тим окол но сти ма Ри зов, бу-
гар ски по сла ник у Ри му, био ве ли ко ду шан ка да је Ми ло ва но ви ћу 
пред ло жио ауто но ми ју Ма ке до ни је. Ми ло ван Ми ло ва но вић је ту 
по ну ду од био пред ло гом о по де ли Ма ке до ни је, убе ђу ју ћи Ри зо ва 
да се ти ме ства ра веч на ја бу ка раз до ра из ме ђу Бу гар ске и Ср би је. 
Осим то га, Ми ло ва но вић је сма трао да ма ке дон ска на ци ја не по-
сто ји. 

У на шој исто ри о гра фи ји се не во де баш спо ро ви, али по сто је 
раз ли чи та ми шље ња о зна ча ју и са др жа ју раз го во ра из ме ђу бу гар-
ског мо нар ха Фер ди нан да и Кра ља Пе тра, у је сен 1909. у Бе о гра ду, 
а на ро чи то при ли ком Фер ди нан до ве на уч не екс кур зи је на Ко па о-
ник. 

Што се ти че Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа он је сма трао да је 
Фер ди нанд хтео да оста ви ути сак стра не спрем не на при ја тељ ске 
од но се, укљу чу ју ћи и скла па ње спо ра зу ма, али без да ва ња ика квих 
га ран ци ја у то ме ча су. 

Сто га је ло гич но што се Ми ло ван Ми ло ва но вић од мах на-
кон од ла ска Фер ди нан да од лу чио на при бли жа ва ње Тур ској ра ди 
от кла ња ња ње них сум њи, и то ће би ти је дан од глав них са др жа ја 
ње го ве ди пло мат ске ак тив но сти 1910. го ди не. 

Сми сао при бли жа ва ња Тур ској ни је био тек у от кла ња њу 
сум њи Ца ри гра да у Бе о град, већ у то ме, да уко ли ко не успе за-
ми сао при бли жа ва ња Ср би је Ан тан ти пу тем јед ног, по ин те ре се 
Ан тан те вр ло ко ри сног, са ве за Ср би је, Бу гар ске, Грч ке и Цр не Го-
ре; Ср би ја из не на да уђе у ко ло Цен трал них си ла, на ма ла вра та, уз 
по моћ Ру му ни је и Тур ске. Но, то је Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу ипак 
би ла са мо ре зер вна ва ри јан та. Са пра вом је ви део у по ме ну том са-
ве зу бал кан ских др жа ва нај ве ћу ко рист по ин те ре се срп ског на ро-
да и др жа ве. Тре ба му ве ро ва ти да је био искрен ка да је на пи сао: 
„Мо ја по ли ти ка је у ства ри: ве зи ва ти со ли дар ност Ср би је и Бу гар-
ске и с њом за кљу чи ти по зи ти ван спо ра зум за ре ше ње бал кан ског 
пи та ња; у исто вре ме успа вљи ва ти не по ве ре ње Тур ске и одр жа ва-
ти при ја тељ ство с њом, с об зи ром и на по ли тич ке и на еко ном ске 
ак ту ел не ин те ре се“20). У ства ри, Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу ни је од-
го ва рао ни пре бр зи слом Тур ске, бар не док се не ство ре усло ви у 
ко ји ма ће Ср би ја при ли ком тог сло ма до би ти сво је те ри то ри је. 

Ср би ја до по ја ве Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа ни је има ла ди-
пло ма ту та квог ко ва. На из глед про ти ву реч не ком би на ци је су има ле 
за циљ по ди за ње по ве ре ња у Ср би ју у ино стра ним цен три ма мо ћи. 
Пе тро град је Ми ло ва но вић убе дио да Ср би ја по нај ви ше сле ди ру-

20)  Цит. пре ма: Д. Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 148.
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ске ин те ре се, са Аустро-Угар ском је об но вио на ру ше не ве зе21), Ср-
би ји је по ди гао реј тинг ло јал но сти пре ма Ца ри гра ду, Ру му ни ју је 
уве рио не са мо у по сто ја ност ста рог при ја тељ ства са Ср би јом, већ 
и у ва жност спре ча ва ња Бу гар ске да се ши ри по Бал ка ну, у Со фи ји 
су, ка ко ре ко смо, ве ро ва ли да он жи ви за спо ра зум са Бу гар ском; и 
то све у исто вре ме, и за хва љу ју ћи уве ли ко то ме што су ње му лич-
но стра ни по ли тич ки парт не ри ве о ма ве ро ва ли. 

То је, уоста лом, био не са мо тре нут ни Ми ло ва но ви ћев циљ, 
већ је дан од по сту ла та ње го вог по ли тич ког де ло ва ња. 

До бро при ме ћу је Ди ми три је Ђор ђе вић да ка да је Ми ло ван 
Ми ло ва но вић за ме рио Ми ла ну Обре но ви ћу што се је при бли жио 
Аустро-Угар ској, он је у ства ри за ме рио мо нархy што је при шао 
са мо њој 22). 

Не ма сум ње да је ова кво Ми ло ва но ви ће во ди пло мат ско по-
сту па ње би ло усло вље но не са мо ње го вим ка рак те ром, не го и са-
зна њем да је у то вре ме на Бал ка ну, ви ше не го ика да, све би ло мо-
гу ће да се де си.

Спре ма ју ћи се на све, Ми ло ва но вић је ипак ис прав но ода-
брао као нај про би тач ни ју ком би на ци ју са вез са Бу гар ском. Осим 
то га, слу тио је да је до вољ но би ти упо ран па да Бу гар ска уви ди и 
са ма да је то нај бо ље по њу. Сви бу гар ски по ку ша ји да скло пи са-
вез са не ко ли ци ном бал кан ских др жа ва, а да при том за о би ђе Ср би-
ју, би ли су по стр пљи вом Ми ло ва но ви ћу са мо сте пе ни ца ка бу гар-
ском осве шће њу да ни је дан та кав бал кан ски са вез ни је ефи ка сан 
у бор би про тив Тур ске, из про стог раз ло га, што Ца ри град за зи ре 
је ди но од са ве за у ко ји су укљу че не и Ср би ја и Бу гар ска.

У ци љу „бу гар ског осве шће ња“, тач ни је гу ра ња Бу гар ске у 
за гр љај са Ср би јом, Ми ло ва но вић ни је пре зао ни од са свим мо-
рал но про бле ма тич них ме то да по пут пла си ра ња не тач не ве сти у 
фран цу ским но ви на ма „Ма тен“ 1910. го ди не, да је скло пљен са-
вез Тур ске и Ру му ни је, што је не са мо за бри ну ло Бу гар ску, већ и 
проyзро ко вао крат ко трај ни ди пло мат ски ха ос у од но си ма европ-
ских си ла и Тур ске. 

Оне су се, до ду ше бр зо уве ри ле да је вест не и сти ни та, али, 
сум ње су, ипак, на ро чи то у Бу гар ској, по се ја не. Циљ је био по стиг-
нут. Бу гар ској је пре до че на мо гућ ност бло ка де ње них екс пан зив-
них по сту па ка услед не са гла сно сти ње них са рyмун ским ин те ре-

21) Ми ло ван Ми ло ва но вић је у свој ству ми ни стра спољ них по сло ва кра јем 1909. и по чет-
ком 1910. го ди не ви ше пу та по се тио Беч отва ра ју ћи пут спо ра зу му из ме ђу Аустро-Угар-
ске и Ср би је у обла сти тр го вин ских од но са. 

22) Ви ди: Ди ми три је Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 147.
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си ма, јер, оно што Ми ло ван Ми ло ва но вић ни ма ло ни је крио би ле 
су од лич не ве зе Бе о гра да и Бу ку ре шта. То је са мо до при но си ло 
са зре ва њу уве ре ња у Со фи ји да је Бе о град, бар у од но су на не ке 
дру ге, ипак мо гу ће ко ри стан иако не и на ро чи то по же љан парт нер.

Ма ки ја ве ли ста у бо љем сми слу те ре чи ко ја сво ју пе јо ра тив-
ност ву че од не пра вед не осу де Ма ки ја ве ли ја као „учи те ља зла“, 
Ми ло ван Ми ло ва но вић се ни је др жао прин ци па да циљ оправ да-
ва сред ства, већ прин ци па да циљ од ре ђу је сред ства у по ли ти ци. 
Бу ду ћи да је прак ти ко ва ње тог прин ци па услед ова ко по ста вље не 
раз ли ке из ме ђу ак се о ло шког и прак се о ло шког при сту па ве о ма бит-
но са етич ког ста но ви шта, за чу ђу је да Ми ло ван Ми ло ва но вић, и 
по ред свих за слу га за срп ски на род и др жа ву упра во због упо тре-
бе тог ме то да још увек код мно гих сло ви као мо рал но не по доб на, 
иако без сум ње зна чај на по ли тич ка лич ност. Но, не ра зу ме ва ње је 
зло на мер ним и не у ким увек, ако не до зво ље но, оно ипак свој стве-
но и ту се не мо же мно го учи ни ти. Ва жно је да они ко ји су yмни и 
до бро на мер ни бо ље раз у ме ју укуп ну Ми ло ва но ви ће ву ак тив ност 
као сво је вр сну бор бу за сло бо ду Ср би је.

Упра во Ми ло ва но ви ће во не у о би ча је но ин тен зив на ди пло-
мат ска ак тив ност, ње го ви стал ни, за то вре ме мо жда и пре че сти 
кон так ти са свим мо гу ћим са ве зни ци ма и не при ја те љи ма су све 
и за ва ра ва ли. У ма гли ко ју је ства рао вр тлог ње го вог по ли тич ког 
ди на ми зма би ло је те шко про зре ти шта му је оди ста глав ни циљ, а 
шта тек по ли тич ка па ра да. 

Зна ча јан успех у отре жње њу Бу гар ске, ко ја је би ла опи је на 
на кло но шћу и Ру си је и Аустро-Угар ске, Ми ло ва но вић је по сти гао 
1910. го ди не ута на че њем по се те Кра ља Пе тра Пр вог ру ском ца ру. 
Био је то по тез ко ји је до но сио ви ше вр ста ко ри сти. Пр во, су срет 
са ру ским ца рем озна чио је не са мо пре кид бој ко та срп ске ди на-
сти је на европ ским дво ро ви ма, већ и сна же ње укуп ног дру штве ног 
угле да Ср би је, па је Ми ло ван Ми ло ва но вић те исте го ди не нај зад 
ор га ни зо вао низ кон та ка та из међy срп ског и европ ских мо нар ха. 
Дру го и ва жни је, ду го при пре ма ни су срет у Пе тро гра ду Ми ло ван 
Ми ло ва но вић је мак си мал но ис ко ри стио за за до би ја ње ру ске на-
кло но сти. Он је пот пу но отво рио кар те Ср би је у по гле ду срп ско-
ру ских од но са и ука зао да је по на ша ње Бу гар ске уства ри пре пре ка 
ре а ли за ци ји ру ских, а ти ме он да и срп ских ин те ре са на Бал ка ну.

Мо же се ре ћи да је тај, на о ко ла ко оства ре ни Ми ло ва но ви ћев 
успех за пра во био по стиг нут те шко, упор ним и стр пљи вим ра дом, 
след стве но прин ци пу да је до бра при пре ма по ла до би је не бит ке. 

Ре ак ци ја ру ске стра не је би ла ви ше не го по вољ на. Ми ло-
ва но вић је при пре мио две ва ри јан те зах те ва за про ши ре њем Ср-
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би је и на о ру жао се ге о граф ско-ет но граф ским кар та ма ко је му је 
при пре мио Јо ван Цви јић са сво јим кар то гра фи ма. Хро ни ча ри су 
за бе ле жи ли ца ре ву и ца ри чи ну ср дач ност пре ма укуп ној срп ској 
де ле га ци ји, а на ро чи то пре ма Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу. Ње го ва 
окрет ност, бла го гла го љи вост и уоп ште уме ће при јат не ко му ни ка-
ци је, до шли су ви ше не го икад у пра вом тре нут ку до из ра жа ја. 

Ру ски ми ни стар спољ них по сло ва Алек сан дар Из вољ ски је, 
и по ред на сто ја ња да за шти ти ин те ре се Бу гар ске, ипак при хва тио 
срп ске пред ло ге уз су ге сти ју да „Бу га ре не тре ба при ти ска ти већ 
гу ра ти“ ка спо разyму. А он да је лич но и ру ски Цар у сво јој по-
здрав ној бе се ди ре као да „Ру си ја зна да ни је кри ви ца Ср би је што 
се срп ско-бу гар ски спо разyм ни је оства рио“, те да „да нас Ру си ја 
не ма ви ше по себ них на кло но сти пре ма Бу гар ској ко је би ишле на 
ште ту Ср би ји“, да би на кра ју из ре као оно што је Ми ло ва но вић по-
ста вио се би за циљ и са њао го ди на ма - ру ски бал кан ски про грам 
са др жи не за ви сност бал кан ских др жа ва. 

Ми ло ва но вић је са пра вом ли ко вао. Ру си ја је при хва ти ла ње-
го ву те зу да су срп ски ин те ре си са мо део ру ских ин те ре са на Бал-
ка ну. У оства ре њу пла но ва Ср би је пре по зна ла је свој пу ни ин те рес. 
Бу гар ска је с пра вом по ста ја ла све за бри ну ти ја. Тој за бри ну то сти 
Бу гар ске са мо је до при не ла ва ри јан та по врат ка срп ске де ле га ци је 
из Ру си је пре ко Тур ске, тач ни је пре ко Со лу на и Ско пља. Бу га ри 
су с зеб њом ту ру ту до жи ве ли као де мон стра ци ју не са мо срп ских 
пре те не зи ја на Ма ке до ни ју, већ и као де мон стра ци ју оја ча не ме ђу-
на род не по зи ци је Ср би је. 

На ре ду је би ла Аустро-Угар ска, (ко ја је, у ства ри, све вре-
ме и би ла на ре ду). Ма ко ли ко да је во дио по мир љи ву по ли ти ку са 
Бе чом и чак ус пео да Аустри јан ци ми сле да је „аустро фил“, Ми-
ло ван Ми ло ва но вић је, не у Тур ској, већ у Аустро-Угар ској ви део 
глав ног не при ја те ља. Бу гар ска је би ла тек онај ва жан је зи чак на 
ва ги ко ји се мо рао при до би ти да би се из бе гла пре ра на агре си ја 
Аустро-Угар ске. 

Ми ло ва но ви ће ву стра те ги ју „успа вљи ва ња“ Аустро-Угар ске 
оме та ли су до га ђа ји на ко је се на про сто, бар због срп ског јав ног 
мње ња, мо ра ло ре а го ва ти.

На и ме, Аустро-Угар ска је још у вре ме пред анек си ју по кре-
ну ла у За гре бу „ве ле и здај нич ки“ про цес оп ту жив ши 53 Ср би на за 
при пре му пре вра та и то у са рад њи са Ср би јом. Ми ло ва но вић је мо-
рао и да спа ша ва оп ту же не и да не на ру ши му ко трп но скло пље не 
ве зе под но шљи во сти Бе ча и Бе о гра да. У том ци љу је ор га ни зо вао 
ме диј ску кам па њу у ино стра ним ме ди ји ма у ко ји ма је до ка зи ва на 
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не ви ност оп ту же них, ан ти срп ска ори јен та ци ја су да, и уоп ште по-
ли тич ка по за ди на „ве ле и здај нич ког“ про це са. Сам је дао ин тер вју 
бе о град ском до пи сни ку за гре бач ког ли ста „Об зор“ у ко ме је ре ско 
из ја вио „да срп ска вла да ни је ни чим уче ство ва ла у то бо жњим ве-
ле и здај нич ким ма хи на ци ја ма, ка ко јој се под ме ће“23).

Уме ша ност Цр не Го ре, тач ни је оба ве штај на спре га Це ти ња и 
Бе ча, да ва ла је це лој ства ри јед ну не же ље ну ди мен зи ју, ко јој Ми-
ло ван Ми ло ва но вић ни је же лео да при да је па жњу да не би због 
то га угро зио сво је пла но ве укљу чи ва ња Цр не Го ре у Бал кан ски 
са вез. За то се и огра дио од Ма са ри ко вих оп ту жби на ра чун цр но-
гор ских вла сти, иако је знао да ве ли ки Ма са ри ков углед у Евро пи 
ите ка ко мо же по мо ћи осло ба ђа њу оп ту же них Ср ба у „ве ле и здај-
нич ком про це су“. То маш Ма са рик се то ли ко за ла гао за њи хо во 
осло ба ђа ње да је, иако је био по сла ник у Аустриј ском пар ла мен ту 
де мон стра тив но до шао тим по во дом у За греб, а за тим у Бе о гра ду 
био гост Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа. Ње го ва осу да „ве ле и здај нич ког 
про це са“ је би ла та ко не при јат на по Беч и За греб да је лист „Ср бо-
бран“ ко ји је тим по во дом пра вио ин тер вју са Ма са ри ком, мо рао 
би ти за бра њен24).

Ми ло ван Ми ло ва но вић је че сто прак ти ко вао vis ma jor прин-
цип, па и у слу ча ју ме ђу на род ног скан да ла ко ји је ство рио беч-
ки исто ри чар и пу бли ци ста др Хајн рих Фри дјунг фа бри ко ва њем 
ла жних до ка за да су вла сти из Бе о гра да суб вер зив но угро жа ва ле 
Аустро-Угар ску по ма жу ћи тзв. хр ват ско-срп ску ко а ли ци ју са ста-
вље ну од углед ни ка по пут Ме да ко ви ћа, Су пи ла и При би ће ви ћа. 
Иако је у срп ској скуп шти ни рас крин ка вао Фри дјун го ве оп ту жбе 
као ла жне, и сла њем срп ских све до ка у Беч знат но до при нео да 
Фри дјунг при зна не у те ме ље ност сво јих оп ту жби, Ми ло ван Ми ло-
ва но вић је сход но на ре че ном прин ци пу на чи нио и не ке ма ле, али, 
ипак, и за аустриј ску и за срп ску јав ност из не на ђу ју ће уступ ке. Пр-
во, осра мо ће ног аустриј ског по сла ни ка у Бе о гра ду, Фор га ча, ко ме 
је због фал си фи ка та до ку ме на та у „афе ри Фри дјунг“ сле ди ло ако 
не про те ри ва ње из Бе о гра да, оно бар пре ме штај, Ми ло ван Ми ло-
ва но вић је за др жао на истом по ло жа ју сво јим лич ним јав ним за ла-
га њем. Дру го, аустриј ског офи ци ра Рај ко ви ћа, ко ји је био ухва ћен 
на тлу Ср би је у шпи ју на жи, ни је из вео на суд, већ са мо про те рао.

Иако су та кви по ступ ци огор чи ли срп ску јав ност, у пр вом ре-
ду ул тра-на ци о на ли сте, Ми ло ван Ми ло ва но вић је знао да од све га 
то га Ср би ја има ви ше ко ри сти не го ште те.

23)  Об зор, 3. март 1909. го ди не

24)  Ср бо бран, 22. април 1909. го ди не
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 Ка да је по том 31. мар та 1909. го ди не срп ска вла да по ни же на 
ти ме што је би ла при мо ра на да да из ја ву ко јом при хва та анек си ју 
Бо сне и Хер це го ви не, ис ку сни ди пло ма та Ми ло ва но вић је одр жао 
та ко уми ру ју ћи го вор у Скуп шти ни да ни ко ни је ре као ни јед ну реч 
по сле ње га. Сви ма је све би ло ја сно. Рат је био са мо од ло жен за 
бо ља вре ме на по Ср би ју.

По себ ну па жњу на пла ну ана ли зе ње го вих ак тив но сти пре-
ма Аустро-Угар ској за слу жу ју ње го ве ре ла ци је ка ко са пре ко дрин-
ским, та ко и са ло кал но-ср би јан ским за ве ре ни ци ма, од но сно ул-
тра-на ци о на ли сти ма. 

Пр во тре ба раз ли ко ва ти чи ње ни це од Ми ло ва но ви ће вих из-
ја ва. Чи ње ни це по твр ђу ју да је одр жа вао кон так те са Хр ват ско-
срп ском ко а ли ци јом и да је са срп ским по кре том у Бо сни и Хер-
це го ви ни имао чак вр ло раз ви јен од нос. Раз лог што је Ми ло ван 
Ми ло ва но вић као ми ни стар ино стра них де ла то јав но по ри цао ми-
сли мо да ни је по треб но об ја шња ва ти. Ње гов рад се на овом пла ну 
до ду ше не мо же по ре ди ти са сте пе ном ан га жо ва ња и ре зул та ти ма 
Ни ко ле Па ши ћа, али, он ту и ра ди и ма ње и дру га чи је од Па ши ћа. 

Ју го сло вен ски и срп ски по кре ти би ли су ре ал ност о ко ји ма је 
Ми ло ва но вић мо рао во ди ти ра чу на већ из про стог раз ло га што су 
то би ли фак то ри ко ји су се ите ка ко ти ца ли спољ не по ли ти ке Ср би-
је. Ње го ва ве ћа бли скост са ор га ни за ци јом из Бо сне и Хер це го ви не 
не го са оном из про сто ра да на шње Хр ват ске мо гла би се нај лак-
ше про ту ма чи ти ти ме што су пр ви би ли ви ше про срп ски, а дру ги 
ви ше про ју го сло вен ски ори јен ти са ни. По зна то је да је Ми ло ван 
Ми ло ва но вић гле дао на ју го сло вен ство као на не што што се тек 
да упо тре би ти за рад оства ри ва ња срп ских ци ље ва, а што се укла-
па ло у ње го ву не скло ност сла ве но фил ству уоп ште, и на че му ће 
му је ди но Хар твиг за ме ри ти. По то ме Ми ло ва но вић по ма ло ли чи 
на оне хр ват ске и сло ве нач ке по ли ти ча ре ко ји су има ли пу на уста 
ју го сло вен ства а при том у ње му тра жи ли ис кљу чи во на ци о нал ни 
ин те рес. Но, за раз ли ку од њих, Ми ло ван Ми ло ва но вић бар ни је 
то ли ко за го ва рао ју го сло вен ство иако је још 1907. го ди не на слу-
тио ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве: „Вре ње у Ју жним Сло ве ни ма 
до ве шће уско ро до круп них про ме на, са мо ако при ти сак спо ља-
шњи, ан ти ју го сло вен ски, не бу де то спре чио. По сле ди це ће би ти у 
сми слу ор га ни зо ва ња ју го сло вен ске за јед ни це (под ву као Д.С.)“25). 
Оту да је са свим ра зу мљи во што је све ак тив но сти ју го сло вен ског и 
срп ског по кре та ван Ср би је гле дао с по зи ци ја њи хо ве упо тре бљи-
во сти, у функ ци ји ци ље ва спољ не по ли ти ке Ср би је. Осим то га, ње-
гов став пре ма хр ват ству је био не га ти ван иако у ње го вој бро шу ри 

25)  Ар хив Ср би је, Хар ти је Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа, ков. VI, стр. 57-58.
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„Ср би и Хр ва ти“, об ја вље ној 1895. го ди не, до ми ни ра зах тев за по-
ми ре њем и пре ва зи ла же њем спо ра од ко јег ште ту има ју и срп ска и 
хр ват ска стра на. За хр ват ску стра ну ње го ви ста во ви су ипак би ли 
не при хва тљи ви из ви ше раз ло га. Пре све га, Ми ло ва но вић је као 
и сви срп ски на ци о на ли сти ви део не са мо Бо сну и Хер це го ви ну, 
већ и све дру ге Ср би ма на се ље не кра је ве ис кљу чи во као срп ски 
про стор. Дру го, он је до ми нан тан хр ват ски при ступ ре ша ва њу на-
ци о нал ног пи та ња, а на ро чи то од нос пре ма Ср би ма у Хр ват ској, 
сма трао пот пу но на ка рад ним26).

Ка ко би мо гао час по ди за ти, час спу шта ти тем пе ра ту ру у Бо-
сни и Хер це го ви ни, во ђа ма срп ског по кре та је са ве то вао да ство ре 
два кри ла: твр до, не по мир љи во, и дру го, спрем но на ком про ми се. 
Исто та ко, кад 1910. го ди не тра жи од Бо са на ца и Хер це го ва ца да 
до че ка ју аустриј ског Ца ра Фра њу Јо си фа, то је за це ло због спољ-
но по ли тич ког ефек та, од но сно да Аустро-Угар ска не би мо гла да 
пре ба ци Ср би ји да ства ра ан ти а у стриј ско рас по ло же ње. Срп ско-
хр ват ској ко а ли ци ји је 1910. го ди не, на при мер са ве то вао да не бу-
де то ли ко од бој на пре ма мо гућ но сти спо разyма са Хе дер ва ри јем 
јер је то пре ве ли ко бре ме за пле ћа ко а ли ци је. На тај на чин је не 
са мо ис ка зи вао бри гу и ин те ре со ва ње за суд би ну Срп ско-хр ват ске 
ко а ли ци је, већ јој је и ра фи ни ра но слао по ру ку да на ве ћу по моћ 
Ср би је не мо же, бар не у том тре нут ку, ра чу на ти. 

Што се пак ти че Ми ло ва но ви ће вог од но са са до ма ћим на-
ци о на ли сти ма, пре све га са за ве ре ни ци ма из вој них кру го ва, они 
све до 1911. го ди не ни су би ли ни ма ло до бри. Ми ло ва но ви ћев стил 
ком про ми сер ства ни је ни ма ло им по но вао не са мо пу чи сти ма ко ји 
су сте кли ве ли ку моћ по ли тич ког ути ца ња, не го ни свим бес ком-
про ми сним и не стр пљи вим срп ским на ци о на ли сти ма. Они не са мо 
да ни су кри ли свој пре зир пре ма Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу, већ су 
му и јав но пре ти ли.

И док је не срећ ни срп ски ми ни стар ти хо и упор но на свој на-
чин ра дио да ле ко пло до твор ни је на ре а ли за ци ји на ци о нал них ин-
те ре са од мно гих буч них и пре ких на ци о на ли ста, од при пад ни ка 
„Цр не ру ке“ сти за ле су му прет ње смр ћу.

Оста ло је за бе ле же но да му је 1909. го ди не у фи ја кер уско-
чио Во ја Тан ко сић и за пре тио чет ни ци ма. Ве ро ват ни по вод је био 
то што је Ми ло ва но вић 1908. го ди не због до ла ска мла до ту ра ка на 
власт, а услед че га се ста ње за Ср бе у Тур ској по пра ви ло, на ре дио 
рас пу шта ње чет нич ке, од но сно ко мит ске ор га ни за ци је27). 

26) Ви ди: М.Ђ.Ми ло ва но вић, Ср би и Хр ва ти, Бе о град, 1895, стр.11.

27) Ди пло мат ски ар хив МИП, ППО, Бе о град, 14. ју на 1908, лич но стро го по вер љи во, бр. 
3817
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Раз лог због ко га се Ми ло ван Ми ло ва но вић ни је до па дао „цр-
но ру ка ши ма“ не тре ба тра жи ти у ње го вом по ли тич ком опре де ље-
њу. Он је био ис кре ни срп ски на ци о на ли ста, при том још и при лич-
но кон зер ва ти ван. Исто та ко, ни ње гов по ли тич ки стил ком про ми са 
ни је ни ка кво оправ да ње за по на ша ње за ве ре ни ка пре ма Ми ло ва ну 
Ми ло ва но ви ћу. Од јед ног ми ни стра спољ них по сло ва се ни је мо-
гла оче ки ва ти ре во лу ци о нар ност. 

Пра ви раз лог за та кво по на ша ње пу чи ста је ле жао у то ме 
што су по сле пре вра та 1903. го ди не они игра ли ва жну, иако не-
фор мал ну уло гу у срп ској по ли ти ци, по ста вља ју ћи се че сто из над 
ве ћи не др жав ни ка, и чак по вре ме но не при јат но и пре ма са мом кра-
љу. Сма тра ли су сво је за слу ге то ли ким да су се оне мо ра ле из ра-
зи ти у њи хо вом ува жа ва њу од стра не сва ког по ли ти ча ра. Ми ло ва-
но вић је, пак, во лео сло бо ду и у ми шље њу и у де ла њу. Он је те шко 
под но сио и пар тиј ска, а ка мо ли не чи ја не фор мал на на ре ђе ња, те је 
и са Па ши ћем и дру гим пар тиј ским са бор ци ма нај че шће и до ла зио 
у су коб упра во због то га што је све ра дио она ко ка ко је он хтео.

У очи то пред рат ном вре ме ну ка да се гро зни ча во тра га ло за 
ре ше њи ма, про фе сор уни вер зи те та и фран цу ски док тор прав них 
на у ка спе ци ја ли зо ван за ме ђу на род не од но се, при том ви со ког ни-
воа са мо све сти о сво јим спо соб но сти ма, јед ном ре чи по ли ти чар 
ве ли ког фор ма та ка кав је био Ми ло ван Ми ло ва но вић, ни је мо гао, 
а ни хтео мно го др жа ти до ми шље ња сред њег офи цир ског ко ра као 
до не ка квог нај струч ни јег или нај ва жни јег ми шље ња, ма ко ли ко 
они ве ли ки па три о ти и ча сни ци би ли. За то их је он нај ра ди је из бе-
га вао. 

 Тек 1911. го ди не пу те ви Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа и ор га ни-
за ци је „Ује ди ње ње или смрт“ су се суд бин ски укр сти ли. Не Ми ло-
ва но ви ће ви ан га жма ни на пла ну по мо ћи Ср би ма ван Ср би је, већ 
не што дру го код Ми ло ва но ви ћа је нај зад им пре си о ни ра ло Апи са 
и ње го во окру же ње.

На са стан ку ута на че ном 1911. го ди не Апис је зах те вао од 
Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа да му об ја сни ци ље ве и до стиг ну ћа свог 
ра да на пла ну спо ра зу ме ва ња са Бу гар ском.

Био је до во љан тај је дан са ста нак да ре чи ти, ум ни и са мо у ве-
ре ни Ми ло ва но вић за до би је и по ве ре ње у ува жа ва ње срп ских ул-
тра на ци о на ли ста. Уоста лом, ни су ли њи хо ви ци ље ви би ли у крај-
њем исти? Да ка ко да из бор пу те ва ка ци љу ни је био не ва жан, чак 
шта ви ше, он је био и ка мен за зо ра из ме ђу пу чи ста и Ми ло ва но ви-
ћа, али, Апис је на том са стан ку му ње ви то схва тио да је Ми ло ва но-
ви ћев план о Бал кан ском са ве зу ипак нај бо љи пут. 
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Из не над но оду ше вље ње Апи са Ми ло ва но ви ћем се за сни-
ва ло на то ме што је Апис у том су сре ту на зрео ве ли ку ко рист за 
Срп ство ко ју је сво јим ра дом, спо ро и уса мље но по пут Си зи фа, ко-
тр љао ка вр ху не са мо соп стве ног успе ха Ми ло ван Ми ло ва но вић. 
Од тог тре нут ка Ми ло ва но вић је до био оно што му је на уну тра-
шње по ли тич ком пла ну ве о ма не до ста ја ло: по др шку вој них кру го-
ва без ко је се та да у Ср би ји ни је мо гло ишта зна чај ни је учи ни ти, а 
ни је би ло тај на то да је Ми ло ван Ми ло ва но вић те жио пре у зи ма њу 
кор ми ла стран ке, или бар за у ста вља њу Ни ко ле Па ши ћа ко ји га је 
стал но ко чио на сва ком, а на ро чи то на уну тар пар тиј ском пла ну28). 

С дру ге стра не, Апи су је за ње го ве ак тив но сти ван гра ни ца 
Ср би је ите ка ко тре ба ла по моћ моћ ног Ми ни стар ства спољ них по-
сло ва, а по го то ву на пла ну до би ја ња по вер љи вих ин фор ма ци ја и 
де ла зна чај них фи нан сиј ских сред ста ва ко ји ма је то Ми ни стар ство 
рас по ла га ло.

Обо стра ни ин те рес је про на ђен у обо стра ном ко ри шће њу. 
Све до Ми ло ва но ви ће ве смр ти „Ује ди ње ње или смрт“ је из вр ша ва-
ло у Ма ке до ни ји Ми ло ва но ви ће ве за дат ке у тој ме ри да је „по ста ло 
из вр шни ор ган ми ни стар ства ино стра них де ла“29). С дру ге стра не 
и Ми ло ва но вић је „усва јао и спро во дио пред ло ге ко је је до би јао од 
офи ци ра“30). 

Оства ри ва ле су се Ми ло ва но ви ће ве ре чи упу ће не Апи су при 
њи хо вом пр вом су сре ту: „Ста ви те ми, мла ди при ја те љу, ту ва шу 
„Цр ну ру ку“ на рас по ло же ње па ће те ви де ти шта ћу уско ро учи ни-
ти за Срп ство“31) . Не ма до ка за да је Апис то и учи нио, али је очи то 
из ра зио сво ју са гла сност са Ми ло ва но ви ће вим пла но ви ма и ота да 
по ма гао све ње го ве ак ци је у ве зи срп ско-бу гар ског раз гра ни че ња 
на тлу Ма ке до ни је.

Не ма сум ње да је ско ра Ми ло ва но ви ће ва смрт ути ца ла на 
мно го што шта на по ли тич кој сце ни Ср би је, из ме ђу оста лог и на 
суд би ну „Цр не ру ке“ и Апи са лич но.

При мив ши се ме ста ман да та ра вла де у ју ну 1911. Ми ло ван 
Ми ло ва но вић је на сто јао да са ста ви вла ду та ко да у њој има што 
ве ћи ути цај. Из ра же на су ми шље ња да је не ра до при хва тио за ми-
ни стра Сто ја на Про ти ћа32), бу ду ћи да је ње го во при су ство у вла ди 
до жи вља вао као кон тро лу од стра не сво је стран ке.

28) Ви ди: Е. Sh. Helm re ich, The Di plo macy of the Bal kan Wars 1912- 1913, Cam brid ge, 1938.

29) Ди ми три је Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 158.

30) Кра сний ар хив, Ди пло ма ти че ская под го тов ка бал кан ской во й ни 1912, Мо сква, 1926.

31)  Цит. пре ма: Ди ми три је Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 157. 

32)  Пре ма: Ди ми три је Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 162.
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Те 1911. го ди не це ла Евро па је оче ки ва ла рат на Бал ка ну. 
Ми ло ва но вић је уста нак Ар ба на са про ту ма чио као ве сни ка бу ре. 
Тај уста нак је због по мо ћи Цр не Го ре Ал бан ци ма иза звао сум ње 
не са мо у Ср би ји, већ и у Ру си ји у по сто ја ње тај них ве за из ме ђу 
Бе ча и Це ти ња. Ми ло ва но вић је чак зах те вао од цр но гор ског кра ља 
Ни ко ле да пот чи ни сво ју на ци о нал ну по ли ти ку ње му лич но, што 
је цр но гор ски мо нарх од био, а што је код Ми ло ва но ви ћа са мо про-
бу ди ло до дат не сум ње, иако се пре ра ди ло о не спо ра зу му и по вре-
ђе ној сум њи цр но гор ског вла да ра. У сва ком слу ча ју, то је Ми ло ва-
но ви ћа још ви ше усме ри ло на ње гов „жи вот ни за да так“ - ства ра ње 
са ве за бал кан ских зе ма ља у ко јем би вид но ме сто при па ло Ср би ји 
и Бу гар ској.

За то је, још пре не го што је и по стао пред сед ник вла де, по-
ну дио Бу гар ској пре ко Го ше ва ком про мис у по гле ду Ма ке до ни је. 
Сва ка ко да му је у то ме по мо гло да се од лу чи ње го во, Цви ји ћу и 
Но ва ко ви ћу бли ско гле ди ште да ста нов ни ци Ма ке до ни је још не ма-
ју фор ми ра ну на ци о нал ну свест и да ће се сто га, по што не зна ју ко 
су, ла ко аси ми ли ра ти у би ло ко јој др жав ној за јед ни ци и то у сва ком 
свом де лу ко јим их не ка др жа ва об у хва ти.

Од у стао је од мо рав ско-вар дар ске удо ли не и зах те вао да Ср-
би ја до би је део Ма ке до ни је ко ји јој слу жи као за ле ђе при из ла ску 
на Ја дран пре ко се вер не Ал ба ни је. Раз лог за та кво ње го во, као и 
слич но бу ду ће др жа ње је био очи гле дан. Ми ло ва но вић је ин тран-
си гент но сма трао да је Ср би ја у вр ло не по вољ ној по зи ци ји све док 
не скло пи са вез са Бу гар ском и да за то не ма дру гог из ла за сем ком-
про ми сних пред ло га ка кав је и том при ли ком учи нио. 

Но, са бу гар ске стра не ни су сви ми сли ли исто као Ми ло ва-
но вић. Шта ви ше, пред сед ник бу гар ске вла де је и ско ри стио чи ње-
ни цу да Ми ло ван Ми ло ва но вић ни је са тим пред ло гом упо знао и 
ру ску стра ну и оба ве стио је Пе тро град о рад ња ма Ср би је иза ле ђа 
Ру си ји. Шан се за са вез су се сма њи ле.

А он да, оно што го ди на ма ни је по ла зи ло уса мље ном Ми ло-
ва ну Ми ло ва но ви ћу за ру ком, омо гу ћи ла је у ве ли кој ме ри об ја ва 
ра та од стра не Ита ли је Тур ској по ло ви ном сеп тем бра 1911. го ди-
не, по што је то на мах ис пу ни ло Бал кан ра то бор ном ат мос фе ром. 
Бу гар ска вла да је под при ти ском зах те ва сво је yза вре ле јав но сти 
од лу чи ла да уђе у рат са Тур ском. Схва тив ши да јој је за то са вез са 
Ср би јом хит но по тре бан, бу гар ска вла да ша ље Ди ми три ја Ри зо ва 
у Ср би ју на пре го во ре.

Са срп ске стра не у тим пре го во ри ма, одр жа ним 21. 9. 1911. 
го ди не, су уче ство ва ли, по ред Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа још и Ни-
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ко ла Па шић и Љу ба Сто ја но вић. И по ред то га што су Бу га ри пр ви 
пут од у ста ли од не де љи во сти Ма ке до ни је, Па шић твр до гла во ни је 
од сту пао од по де ле по прав цу Бре гал ни ца - Охрид. Ми ло ван Ми-
ло ва но вић је био да ле ко по пу стљи ви ји, а Сто ја но вић је пред ло жио 
као сред ње ре ше ње по де лу Ма ке до ни је по ли ни ји Кра то во - Стру-
га, што је Ри зов од био. Са ста нак се за вр шио са гла сно шћу обе стра-
не да од лу ку о то ме ко ме при па да област из ме ђу Ро до па и Ша ре 
до но си ру ски цар.

Тач но не де љу да на ка сни је пред сед ник бу гар ске вла де Иван 
Ге шов33) је ин ког ни то до пу то вао у Бе о град да би се са стао на са-
мо са Ми ло ва ном Ми ло ва но ви ћем. Са ста нак је за по чет у мра ку 
бе о град ске же ле знич ке ста ни це, тач ни је одр жан је због стра ха од 
аустро-угар ских шпи ју на у јед ном ва го ну док је воз ишао пре ма 
Ла по ву.

Обо ји ца су се из ја сни ла за хит но скла па ње са ве за, а Ми ло-
ван Ми ло ва но вић је из нео свој кон цепт уго во ра ко ји је са др жао: 
став о за јед нич кој бор би про тив Тур ске, уза јам не га ран ци је о др-
жав ној не за ви сно сти и срп ске ци ље ве - осло бо ђе ње Ста ре Ср би је 
и Ма ке до ни је. Зо не до Ша ре су про кла мо ва не као не спор но срп-
ске, а да ље раз гра ни че ње из ме ђу Ср би је и Бу гар ске пре пу ште но је 
ру ском ца ру.

Но, иако је са рад ња са Бу гар ском нај зад по че ла да се оства-
ру је, Ми ло ван Ми ло ва но вић је у по гле ду ре а ли за ци је са ве за на и-
шао на пре пре ку у ви ду Па ши ћа ко ји је цео Ми ло ва но ви ћев план 
про гла сио су ви ше де фан зив ним.

Док је Ми ло ван Ми ло ва но вић сма трао да сва ко дру го ре-
ше ње зна чи бор бу Ср би је на три фрон та (пр во, про тив Тур ске у 
Ста рој Ср би ји, дру го, про тив Аустро-Угар ске у Сан џа ку и тре ће, 
про тив Бу гар ске у Ма ке до ни ји), све у све му бор бу ко ју Ср би ја не 
мо же да до би је те је сто га бо ље да до би је оно што мо же; Ни ко ла 
Па шић је та ко ђе био за са вез са Бу га ри ма али је у њи ма ви део пре 
су пар ни ке не го са ве зни ке и сма трао да се Бу гар ској за не из ве сну 
по др шку да је пре ви ше. 

И Ми ло ван Ми ло ва но вић и Ни ко ла Па шић су про ме ни ли 
ста во ве услед про ме не у ста во ви ма бу гар ске стра не. Кад је, на и ме, 
Бу гар ска по но во по че ла да ин си сти ра на раз гра ни че њу, Ми ло ван 
Ми ло ва но вић је то, у же љи да се ре а ли зу је са вез, при хва тио, а Ни-
ко ла Па шић је, пак, са да био тај ко ји је зах те вао ру ску ар би тра жу 

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 ни је пре ви ше ве ро вао у њу ни ти је же лео, али је још ма ње 
же лео да се не ре а ли зу је са вез са Бу гар ском.

То ком ок то бра бу гар ска стра на је од би ла две вер зи је срп ског 
пред ло га о по де ли Ма ке до ни је. На сто је ћи да из бег не зах тев ног Па-
ши ћа, Бу гар ска ко ри сти Ми ло ва но ви ћев пут у Па риз у но вем бру 
1911. го ди не где га је Ри зов ус пео на го во ри ти на ком про ми сно ре-
ше ње ко је је би ло да ле ко по вољ ни је по Бу гар ску од прет ход них.

То ре ше ње је под ра зу ме ва ло да ва ње Бу гар ској Кра то ва и 
Кри ве Па лан ке че му се же сто ко су прот ста вио Па шић. Сма трао је 
да ако се Ср би ја и Бу гар ска не мо гу да спо ра зу ме ју, он да од лу-
ку тре ба да до не се ру ски цар. На кра ју, Па шић је од ба цио и иде ју 
са ве за са Бу гар ском и уме сто то га из нео кли мав пред лог да се са-
вез на пра ви са Ар ба на си ма, чи ме би се они не са мо одво ји ли од 
Аустро-Угар ске, не го и да ли упо тре би ти у бор би про тив Тур ске и 
Бу гар ске. 

Ми ло ван Ми ло ва но вић ни је био уве рен у успе шност са рад-
ње са ар ба на шким пле ме ни ма. Бу гар ска вој ска је у то вре ме би ла 
нај ја че и нај бо ље опре мље на вој ска на Бал ка ну . Од ба цио је Па ши-
ћев пред лог, а по др шку сво ме пред ло гу на шао је код ру ског по сла-
ни ка у Бе о гра ду Хар тви га. Од мах на кон то га, 15. де цем бра 1911. 
го ди не, Ми ло ва но вић да је на лог Спа лај ко ви ћу да по пу сти Бу гар-
ској у по гле ду ње них зах те ва око Кра то ва и Кри ве Па лан ке. Но, бу-
гар ска стра на се по но во не за до во ља ва ви ше ни оним што је са ма 
пред ло жи ла Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу. Бу гар ски ми ни стар вој ске 
Фи чев зах те ва од по чет ка ја ну а ра и Стру гу. Ми ло ван Ми ло ва но вић 
то нај пре од би ја, као и Па шић. Но, ка да Ро ма нов ски, ру ски вој ни 
иза сла ник у Бу гар ској, из но си не ке сво је пред ло ге о раз гра ни че њу 
ко ји су ишли на ру ку Бу гар ској, Ми ло ван Ми ло ва но вић схва та да 
ру ска по др шка ни је си гур на и од лу чу је се да да и Стру гу за рад то-
ли ко же ље ног са ве за.

Са вез Ср би је и Бу гар ске је ко нач но пот пи сан 29. 2. 1912. 
го ди не, од но сно 13. 3. 1912. го ди не, а на кнад но су му при сту пи-
ле Грч ка и Цр на Го ра. Та ко је на по кон ство рен Бал кан ски са вез 
ко ји ће уисти ну би ти мо ћан ме ха ни зам сла ма ња Тур ске у рат ном 
су ко бу. Ср би ја је мо гла да во ди рат не ми сле ћи о на па ду Аустро-
Угар ске са ле ђа и без стра ха од аустро-угар ско - бу гар ског са ве за. 
Бу гар ска се са сво је стра не тим са ве зом обез бе ди ла од ру мун ских 
апе ти та. Уз то, по ред ја сно обе ло да ње ног тек ста уго во ра, по сто јао 
је и тај ни анекс ко ји је пред ви ђао „мо да ли те те за рат са Тур ском и 
по де ле Ма ке до ни је.“34)

34) Пре ма: Д. Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 172.
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Мо же се ре ћи да је Ми ло ва но ви ће вим тро го ди шњим, не спор-
но огром ним ди пло мат ским тру дом Ср би ја уте ме љи ла и за по че ла 
ду го че ка не рат не по бе де. Те шко да би се без ства ра ња Бал кан ског 
са ве за оне мо гле уоп ште по сти ћи. Они ко ји су Ми ло ва ну Ми ло ва-
но ви ћу за ме ра ли по пу шта ња у ве зи Ма ке до ни је за бо ра вља ли су не 
са мо да је ди пло ма ти ја по ље ком про ми са, већ и то да је глав ни циљ 
Са ве за био обез бе ђе ње од Аустро-Угар ске, и да без тог обез бе ђе ња 
Ср би ја нај ве ро ват ни је не би до би ла ни шта, а мо жда би чак из гу би-
ла и је два сте че ну са мо стал ност. 

Ми ло ван Ми ло ва но вић је одр жао свој по след њи, ка жу као и 
увек бри љан тан го вор у Скуп шти ни Ср би је 14. ју на 1912. го ди не, а 
умро је че ти ри да на ка сни је у 49-ој го ди ни жи во та. За ле че ње ни је 
имао вре ме на. 

Пред смрт је за пи сао: „Успех је све. Он оправ да ва све; Ње му 
се све кла ња; до бар и рђав глас од ње га за ви се. Ко успе ве ли ки је, 
ко не успе ни је ни шта ни вре део“35). 

На осно ву Бал кан ског са ве за Ср би ја и ње не са ве зни це - бал-
кан ске др жа ве су узе ле сво ју суд би ну у сво је ру ке сеп тем бра 1912. 
го ди не. Успех ни је из о стао.

Ср би ја је по ста ла ве ли ка оно ли ко ко ли ко се мо гло. 
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Dra gan Si me u no vic

MI LO VAN MI LO VA NO VIC – THE MAN WHO 
CRE A TED THE BAL KAN AL LI AN CE

Re su me
Mi lo van Mi lo va no vic, to day, a com ple tely for got ten gre at Ser-

bian sta te sman, ra di cal cham pion and ex tra or di nary di plo mat, was born 
in Bel gra de in 1863, in to a fi ne, re spec ted fa mily. He did many use ful 
things for his pe o ple and the sta te, but ma inly the fact that he prac ti cally 
re a li zed the al most im pos si ble en de a vor of cre a ting the Bal kan Al li an-
ce which bro ught Ser bia sig ni fi cant ter ri to rial ex pan si on in the Bal kan 
wars, as well as fre e dom for a lar ge num ber of Serbs and ot her pe o ple, 
re qu i res his work to be stu died and his na me pre ser ved in me mory. Ima-
gi na tion, re fi ne ment and in si sting on the im ple men ta tion of po li ti cal 
agre e ments and plans both sec ret and pu blic, as a cha rac te ri stic of his po-
li ti cal style, did not ena ble him in the Ser bia of that ti me to at tain a lar ge 
po li ti cal are na, or to ha ve a lar ge num ber of col la bo ra tors re flec ting the 
sa me vi ews and qu a li ti es. That is why he ma de his ca re er with re fe ren ce 
to im por tant po li ti cal is su es wit hin a sur pri singly nar row cir cle of pe o-
ple, re gar dless of the ir im por tan ce. Ge ne rally spe a king, his met hods of 
po li ti cal ac ti vi ti es we re far mo re ori en ted to ex ter nal di plo macy than to 
in ter nal po li tics.  The re fo re Mi lo van Mi lo va no vic ma de the right mo-
ve when he first mo ved to the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs in 1891, and 
then, in 1894 he de fi ni tely tur ned his back on in ter nal po li tics and de di-
ca ted him self fully to fo re ign af fa irs. As ses sing the fo re ign po licy plans 
and in te rests of all three ma jor, and soon dying em pi res, ascer ta i ning so-
me in te rests as re a li stic, and so me as un re a li stic, Mi lo van Mi lo va no vic 
se ar ched not only to match the in te rests of Ser bia with so me of the se, 
but he al so so ught the re a li stic pos si bi lity of ac tu a li zing  the se in te rests.  
 The most com pa ti ble fo re ign-po licy in te rest of one of the se gre at po-
wers with re spect to Ser bia was su rely the in te rest of Rus sia to form se-
ve ral an ti-Austro-Hun ga rian and an ti-Tur kish ori en ted sta tes in the Bal-
kans, which wo uld be suf fi ci ently co o pe ra ti ve, with Rus si a`s sup port, 
to gra du ally, but com ple tely, to void the in flu en ce of Austro-Hun gary 
and Tur key on stra te gic de ve lop ments in So uth-East Euro pe.

A re la ti vism of et hics and ac ti ons in po li tics was for Mi lo va-
no vic, as we can see from his po li ti cal bi o graphy, not only so met hing 
which was a “na tu ral mat ter” from the aspect of the ory, but al so so-
met hing very clo se to him. Po si ti o ning him self thus in the ser vi ce of 
the pe o ple and the sta te he truly bro ught them many be ne fits, but if he 
had been, by an un for tu na te stro ke of luck, aga inst them, it co uld be 
that he wo uld ha ve in flic ted them as much evil. This was, in fact, what 
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al so aro u sed wit hin his party as so ci a tes con stant su spi ci ons con cer ning 
him and his pa tri o tism. Ho we ver, his wri tings and acts con firm exactly 
the op po si te - that is, that he was a gre at and ho nest Ser bian pa tri ot, 
alt ho ugh per haps dis ho nest with re spect to cer tain po li ti cal plans. For 
in stan ce, he was dis ho nest in his „Yugo slav“ fe e ling, which he ap pro-
ac hed ex clu si vely from the aspect of a mo men tary be ne fi cial va lue, „for 
the be ne fit of Ser bia“.

Even when he op po sed the con flict bet we en Serbs and Cro ats, he 
did so be ca u se Serbs got not hing use ful from this qu ar rel, and when he 
was advo ca ting the ir unity it was be ca u se of the be ne fits, not be ca u se 
of „brot herly fe e lings“. His work „Serbs and Cro ats“ writ ten in 1895 
is cha rac te ri zed by real-po li tics. In or der for Serbs and Cro ats to uni te, 
Austro-Hun gary must dis sol ve first, con clu ded Mi lo van Mi lo va no vic, 
but he im me di a tely asked - can Ser bia ac hi e ve this? And why Ser bia at 
that? Why didn’t Cro ats start an upri sing? If this wasn’t re a li stic, and it 
was not, why wo uld it be re a li stic for small Ser bia to wa ge a war with 
lar ge Austro-Hun gary and for what? What wo uld its real in te rest be in 
do ing this? What co uld both Serbs and Cro ats pos sibly gain at all from 
this „so-cal led uni ting“, Mi lo van Mi lo va no vic coldly cal cu la ted? De-
pri ved of per so na li zed po li ti cal emo ti ons, he al so asked - how can that 
which is not the sa me be fully uni ted? And if it is not fully uni ted then it 
is lo o se -  the re fo re the qu e sti on ari ses, how long co uld this last at all? 
His next cal cu la tion fol lows from this  - do es it pay then, at the cost of a 
war with Austro-Hun gary, to risk ma king so met hing that do es not ha ve 
a per ma nent va lue? This and ot her con si de ra ti ons ra i sed by Mi lo va no-
vic, which mo re ten ded to qu ench rat her than to sti mu la te in ot hers the 
will for uni fi ca tion, we re rightfully felt by sympat hi zers of „Yugo slav-
ship“ as de struc ti ve to the idea and even dan ge ro us.

His at ti tu de to ward Rus sia was mo re than ra ti o nal and so me ti mes 
even Mac chi a ve lian. Ho we ver, im me di a tely af ter he star ted to work in 
the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of Ser bia  he star ted to per ma nently vi-
ew Rus sia as a po ten tial de fen der of Ser bia, but wit ho ut any per so nal 
emo ti ons – this star ting from the fact that Rus sia al ways had an in te rest 
in sup por ting Bul ga ria in the Bal kans, whi le she sup por ted Ser bia only 
oc cas si o nally. In ge ne ral, Mi lo van Mi lo va no vic al ways put at the cen-
ter of his po li ti cal doc tri ne the „ca te gory of in te rests“, be li e ving it the 
prin ci pal dri ving for ce of po li ti cal ac ti ons both of in di vi du als and sta-
tes, whi le he tho ught emo ti ons in po li tics su per flu o us, even dan ge ro us, 
and he him self be ha ved in ac cor dan ce with his po li ti cal prin ci ples. For 
him the path to the Rus sian he art lead thro ugh an al li an ce with Bul ga-
ria, and he re he did not want to com pe te with Bul ga ria for first pla ce 
with the Rus si ans, which in fact was at temp ted, mostly un suc cessfully, 
by nu me ro us Ser bian po li ti ci ans, both be fo re and af ter him, li ke Jo van 
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Ri stic, of whom he espe ci ally di sap pro ved. Re a li zing that ob jec ti vely 
Rus sia’s big gest in te rest was to sup port Bul ga ria and that this co uld not 
be chan ged by the pu re will of Ser bia, he calmly asked the fer vent Ser-
bian Rus sop hi les: „Is it so bad to be in se cond pla ce with the Rus si ans, 
espe ci ally if no ot her gre at po wer sup ports you?“ To be truth ful tho ugh, 
Ser bia was in third pla ce of that ima gi nary list, sin ce Mon te ne gro had 
tra di ti o nally enjoyed the gre a test sympat hi es of Rus sia in the Bal kans, 
but Mi lo van Mi lo va no vic knew that it did not ha ve a geo-stra te gic im-
por tan ce for Rus sia such as Bul ga ria had, and even as did Ser bia, so 
that was pro bably why he ne ver men ti o ned Mon te ne gro in this con text.

A ca re ful analysis of his at ti tu des on the Bal kan Al li an ce will 
con firm that Mi lo va no vic  al ways tre a ted and ex pla i ned the al li an ce of 
Ser bia with Bul ga ria as a de fen si ve al li an ce. That is why it is not stran-
ge that fe a ring the ape ti tes of Austro-Hun gary, Mi lo va no vic in his study 
from 1898, „Serbs and Bul ga ri ans“ saw the Ser bian-Bul ga rian agre e-
ment as only a pro tec ti ve me ans for the re a li za tion of Ser bi a`s go als in 
the so uth and so uth-east Bal kans, and that he of fe red con vin cing ar gu-
ments in fa vo ur of this the sis.Only when he be ca me pri me mi ni ster of 
the Ser bian go vern ment in Ju ne 1911 was Mi lo va no vić fi nally able to 
ful fill his go als, with so me help from Rus sia. Con nec ting with Bul ga-
ria esta blis hed an al li an ce that was a po wer ful mec ha nism for bre a king 
Tur key in the 1912 war, and the re fo re Mi lo va no vić’s long-term po li ti-
cal en ga ge ment in this fi eld was one of the key fac tors for Ser bian suc-
cess in the First Bal kan War.
Keywords: Mi lo van Mi lo va no vic, Bal kan Al li an ce, Bul ga ria, Rus sia, Austro-

Hun gary, Ni ko la Pa sic, Dra gu tin Di mi tri je vic Apis

* Овај рад је примљен 07. новембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
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О „СУ КО БУ ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА“  
СЕ МЈУ Е ЛА ХАН ТИНГ ТО НА,  

ДВА ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ПО СЛЕ...*

Са же так
Пред мет овог освр та је ана ли за тек ста Се мју е ла Хан тинг то-

на, „Су коб ци ви ли за ци ја“, ко ји је пре два де сет го ди на об ја вљен на 
стра ни ца ма по зна тог ча со пи са „Fo re ign Af fa irs“. Циљ ра да је да се 
са овог вре мен ског од сто ја ња ука же на кре та ња ко ја је Хан тинг тон 
у сво јој за ми сли бу дућ но сти успе шно пред ви део, а ко ја ни је, као 
и да се исто вре ме но про це ни  зна чај ове за ми сли у про ми шља њу 
кључ них од ли ка све та по сле Хлад ног ра та. По ред основ них Хан-
тинг то но вих ста во ва, пред ста вља ју се и нај по зна ти је кри ти ке упу-
ће не овом тек сту; на ро чи та па жња би ће по све ће на ци ви ли за ци ја ма 
као чи ни о ци ма али и мо гу ћим глав ним су бјек ти ма свет ске по ли ти-
ке у бу дућ но сти с по себ ним освр том на пи та ња њи хо вог иден ти те-
та. Хан тинг тон ви ди у ре ли ги ја ма глав ну по кре тач ку сна гу са вре-
ме них и бу ду ћих ме ђу на род них од но са. Иако др жа ва, на пад ну та 
„од о зго и од о здо“, оп ста је као глав ни су бјект свет ске по ли ти ке, не 
тре ба ис кљу чи ти мо гућ ност да у бу дућ но сти ци ви ли за ци је и дру-
ги чи ни о ци и ак те ри при вре ме но или трај но угро зе ме сто и уло гу 

*  Овај текст је ре зул тат ра да на про јек ту По ли тич ки иден ти тет Ср би је у ре ги о нал ном и  
гло бал ном кон тек сту  еви ден ци о ни број 179076,  фи нан си ран од стра не Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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др жа ва у ме ђу на род ном си сте му и гло ба ли зо ва ној свет ској по ли-
ти ци. 
Кључ не ре чи: Се мју ел Хан тинг тон, Су коб ци ви ли за ци ја, ци ви ли за ци је, 

иден ти тет, ме ђу на род ни од но си, свет по сле хлад ног ра та

УВОД

Овог ле та на вр ши ло се тач но два де сет го ди на од об ја вљи-
ва ња чу ве ног тек ста про фе со ра Уни вер зи те та Хар вард, Се мју е ла 
Хан тинг то на, ко ји је под на сло вом „Су коб ци ви ли за ци ја“ иза шао у 
лет њем бро ју ча со пи са „Fo re ign Af fa irs“ за 1993. го ди ну.1) Текст је 
убр зо по об ја вљи ва њу иза звао мно го број не, нај че шће остра шће не, 
ре ак ци је и кри ти ке... узи ма ју ћи у об зир из вор не и про во ка тив не 
по гле де на са да шњост и бу дућ ност ме ђу на род них од но са и свет-
ског по рет ка ко је је аутор из нео, не чу ди што је ње го ва сли ка све та, 
као пре све га су ко ба ци ви ли за ци ја, по ста ла је дан од нај на во ђе ни-
јих ра до ва из обла сти ме ђу на род них од но са по сле Хлад ног ра та. 
По ре чи ма Фа ри да За ка ри је, ко ји је у вре ме об ја вљи ва ња овог тек-
ста оба вљао ду жност из вр шног уред ни ка „Fo re ign Af fa irs“-а,  упра-
во је он убе дио про фе со ра Хан тинг то на да је дан свој ду жи рад у 
ко јем је од но се ме ђу ци ви ли за ци ја ма ви део као кључ ну од ли ку 
све та по сле Хлад ног ра та, при ла го ди стран дар ди ма тог ча со пи са.2) 
За ка ри ји, ко ји је, ина че, био Хан тинг то нов док то рант на Хар вар ду, 
по шло је за ру ком да на тај на чин, по пут по је ди них дру гих ан то-
ло гиј ских при ло га ко ји су об ја вљи ва ни у овом ча со пи су у вре ме 
Хлад ног ра та („The So ur ces of So vi et Con duct“ Џор џа Фро ста Ке на-
на, на при мер), а ко ји су да ва ли пе чат свом вре ме ну, оста не на тим 
ви си на ма и у го ди на ма по сле ње го вог за вр шет ка. 

Осврт се са сто ји из три де ла. У пр вом де лу ра да ре ћи ће мо 
не што ви ше о са мом тек сту „Су коб ци ви ли за ци ја“ и пред ста ви ти 
кључ не ста во ве ко је Се мју ел Хан тинг тон из ла же у ње му. У дру гом 
де лу тек ста раз мо три ће мо кључ не кри ти ке ко је су упу ће не и мо гу 
се упу ти ти Хан тинг то но вој сли ци све та. Тре ћи и за кључ ни део ра-
да ба ви се ути ца јем ко ји је овај текст имао на ствар не ме ђу на род не 
од но се, као и на на у ку о ме ђу на род ним од но си ма по сле Хлад ног 
ра та. 

1) Ви де ти Sa muel P. Hun ting ton, „The Clash of Ci vi li za ti ons?“, Fo re ign Af fa irs, Sum mer, 
1993, pp. 22-49. 

2) Пре „Fo re ign Af fa irs-a“ Хан тинг тон је ово из нео у рад ном па пи ру ко ји је пи сао за „Ame-
ri can En ter pri se In sti tu te“ и „John M. Olin In sti tu te for Stra te gic Stu di es“ на Хар вар ду. 
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ОСНОВ НИ ХАН ТИНГ ТО НО ВИ СТА ВО ВИ  
У ТЕК СТУ „СУ КОБ ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА?“

Не ду го иза кра ја Хлад ног ра та, сво је ви ђе ње струк ту ре свет-
ског по рет ка и од но са из ме ђу ње го вих глав них и дру гих су бје ка та 
и чи ни ла ца, по ну дио је и слав ни про фе сор Хар вард ског уни вер-
зи те та, Се мју ел Хан тинг тон. Чла нак под на зи вом „Су коб ци ви ли-
за ци ја?“ (The Clash of Ci vi li za ti ons?), об ја вљен је у лет њем бро ју 
ча со пи са “Fo re ign Af fa irs“ за 1993. го ди ну.  Сам текст се са сто ји 
од де вет це ли на (На ред ни обра зац су ко ба; При ро да ци ви ли за ци ја; 
За што ће се ци ви ли за ци је су ко би ти; Ра сед не ли ни је из ме ђу ци ви-
ли за ци ја; Оку пља ње ци ви ли за ци ја: Син дром ро ђач ке зе мље; За пад 
про тив оста лих; По це па не зе мље; Кон фу чи јан ско – ислам ска ве за; 
По сле ди це по За пад).3) 

Иако су, по чев од XVII ве ка, др жа ве глав ни су бјек ти ме ђу на-
род них од но са и ме ђу на род ног си сте ма/по рет ка, го то во сви фи ло-
зо фи исто ри је, а да нас и је дан број ис тра жи ва ча свет ског по рет ка 
по сле Хлад ног ра та и на по чет ку 21. сто ле ћа, тра жи и на ла зи дру-
ге угло ве по сма тра ња. Као што је до бро по зна то, у на ме ри да ис-
тра жи укуп но кре та ње људ ског дру штва кроз вре ме и у про сто ру, 
сво је вре ме но је и бри тан ски исто ри чар Ар нолд Тојн би („A Study 
of Hi story“) за основ не ана ли тич ке је ди ни це узи мао ци ви ли за ци-
је, а не др жа ве. Пре и по сле ње га је ве ли ки број ми сли ла ца, та ко-
ђе, по мо ћу ци ви ли за ци ја об ја шња вао дру штве но кре та ње по мо ћу 
по ја ва „ду гог тра ја ња“ и ве ли ког те ри то ри јал ног про сти ра ња. Та 
до вољ но „ши ро ка са знај на по ља“ (Toynbee), in ul ti ma ana li si, озна-
ча ва на су као „кул ту ре“, „кул тур но-исто риј ски ти по ви“, „со цио-
кул тур ни ти по ви“, а нај ве ћи број ауто ра је го во рио о „ци ви ли за-
ци ја ма“. Ове „ди вље зве ри у ме ђу соб ном не пре ки ну том су ко бу“ 
(Bra u del), све јед но ка ко су на зи ва не, по сле Ибн Кал ду ма, Ђан Ба-
ти сте Ви ка, Хе ге ла, Да ни лев ског, Шпен гле ра, Со ро ки на, Тојн би ја, 
Фе ре ре и Бро де ла вра тио је у жи жу на уч ног ин те ре со ва ња про-
фе сор Се мју ел Хан тинг тон као глав не су бјек те вла сти те ма три це 
ту ма че ња ме ђу на род них од но са. За ње га су ци ви ли за ци је основ не 
је ди ни це струк ту ре свет ског по рет ка: след стве но то ме, по пут Тојн-
би ја и дру гих фи ло зо фа исто ри је пре и по сле ње га, др жа ве су и за 
Хан тинг то на нео д го ва ра ју ће ана ли тич ке је ди ни це у ис тра жи ва њу 
и об ја шња ва њу ме ђу на род них од но са и, по себ но, свет ског по рет ка 
по сле Хлад ног ра та. 

3) Ви де ти Sa muel P. Hun ting ton, „The Clash of Ci vi li za ti ons?“, Fo re ign Af fa irs,...
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Уз свет ски по ре дак са чи њен од ова квих „нај круп ни јих кул-
тур них ен ти те та“4), он не по ри че и да ље зна чај ну уло гу др жа ве у 
ме ђу на род ном си сте му. „Др жа ве је су и оста ће од лу чу ју ћи ен ти те-
ти у свет ским по сло ви ма“,5) на кнад но, је по сле не ко ли ко го ди на од 
по ја вљи ва ња ње го вог чу ве ног члан ка у ча со пи су „Fo re ign Af fa irs“, 
по ја снио на ве де но ста но ви ште. Ипак, ци ви ли за ци је ће у ме ђу на-
род ним од но си ма бу дућ но сти би ти глав ни су бјек ти свет ског по-
рет ка јер основ ни из во ри су ко ба у том но вом све ту ко ји се ства ра 
не ће би ти пр вен стве но иде о ло шки или еко ном ски, не го кул тур ни.6) 
У ви ше по лар ном све ту по сто ја ће упо ре до, са ра ђи ва ће и, ве ро ват-
но, мно го че шће се су ко бља ва ти осам сре ди шта мо ћи – ци ви ли за-
ци ја: за пад на, ла ти но а ме рич ка, африч ка, ислам ска, ки не ска, хин-
ду и стич ка, пра во слав на, бу ди стич ка и ја пан ска. „Ра то ве вла да ра“ 
пре Фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је 1789. го ди не, сме ни ли су 
„ра то ви и су ко би чи та вих на ро да“; по сле ско ро сто ле ћа и по, дру гу 
по ло ви ну на шег ве ка обе ле жио је „су дар две ју иде о ло ги ја“ од ко-
јих је сва ка на сто ја ла да до ка же вла сти ту уни вер зал ност. У бу дућ-
но сти, пак, до ла зи ће ће до су ко ба чи та вих ци ви ли за ци ја. 

По Хан тинг то ну, „...ци ви ли за ци ја је кул тур ни ен ти тет. Се ла, 
ре ги о ни, ет нич ке гру пе, на ци је, ре ли гиј ске гру пе, све има ју раз-
ли чи ту кул ту ру на раз ли чи тим ни во и ма кул тур не хе те ро ге но сти....
Ара пи, Ки не зи и За пад ња ци ни су део не ког ши рег кул тур ног ен ти-
те та. Они су ци ви ли за ци је. Из тих раз ло га ци ви ли за ци ја је нај ви ше 
кул тур но гру пи са ње љу ди и нај ши ри ни во кул тур ног иден ти те та 
ко је љу ди има ју, у не до стат ку не че га што раз ли ку је љу де од дру гих 
вр ста. Она је од ре ђе на ка ко објек тив ним еле мен ти ма као што су 
је зик, исто ри ја, ре ли ги ја, оби ча ји, уста но ве али и су бјек тив ним са-
мо и ден ти фи ко ва њем на ро да. Љу ди има ју раз ли чи те ни вое иден ти-
те та: ста нов ник Ри ма се мо же од ре ди ти као Ри мља нин, Ита ли јан, 
Ка то лик, Хри шћа нин Евро пља нин, За пад њак. Ци ви ли за ци ја ко јој 
он при па да је нај ши ри ни во по и сто ве ћи ва ња са ко јим се он сна жно 
иден ти фи ку је. Љу ди мо гу ме ња ти свој иден ти тет и као ре зул тат то-
га до ла зи и до про ме на са ста ва и гра ни ца ци ви ли за ци ја.“7) Оне „су 
зна чај ни ен ти те ти, и док су ли ни је ме ђу њи ма рет ко оштре оне су 
ствар не. Ци ви ли за ци је су ди на мич не; оне се ус пи њу и па да ју; де ле 
се и ује ди ња ва ју. И као, што сва ки сту дент исто ри је зна, ци ви ли за-
ци је мо гу не ста ја ти и про па да ти у пе ску вре ме на.“8)

4) Ви де ти Sa muel P. Hun ting ton, „The Clash of Ci vi li za ti ons?“, p. 23.

5) Sa muel P. Hun ting ton, The Clash of Ci vi li za ti ons and the Re ma king of World Or der, Si mon & 
Schu ster, New York, 1996, p. 34.

6) Sa muel P. Hun ting ton, „The Clash of Ci vi li za ti ons?“, op. cit. p. 22.

7) Исто, op. cit. p. 24. 

8)  Исто, op. cit. p. 24. 
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Ли ни је су ко ба у бу дућ но сти би ће за пра во гра ни це из ме ђу 
ци ви ли за ци ја, ис ти че Хан тинг тон, а ци ви ли за циј ски сто жер ис ка-
зан у „син дро му ро ђач ке зе мље“ би ће кључ ни кри те ри јум ства ра-
ња и одр жа ва ња са ве за и са ве знич ких од но са у бу дућ но сти. 

КЉУЧ НЕ КРИ ТИ КЕ ХАН ТИНГ ТО НО ВЕ  
ТЕЗЕ О „СУ КО БУ ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА“

Хан тинг тон ни је пра вио по треб но раз ли ко ва ње из ме ђу кул-
ту ре и ци ви ли за ци је; ако се та кав про пуст мо же прав да ти за есеј из 
1993. го ди не, у ко јем је те жио са же то сти ис ка за и про во ка тив но-
сти основ них ста во ва, он да по но вље на иста мањ ка вост у књи зи из 
1996. озбиљ но до во ди у пи та ње на уч ност ње го вог ис тра жи ва ња и 
оп штег при сту па ства ри. Прем да је и сам, по сле мно го број них одо-
бра ва ња и још ви ше оспо ра ва ња по чет них те за ко је је из нео у члан-
ку из 1993. го ди не, у  три го ди не ка сни је об ја вље ној књи зи („The 
Clash of Ci vi li za ti ons and the Re ma king of World Or der“) зна чај но 
омек шао „твр до ћу“ обра сца о су да ру ци ви ли за ци ја, та па ра диг ма, 
по на шем ми шље њу, и да ље има ви ше про из вољ но сти и ап страк-
ци ја не го што је то ствар ност ме ђу на род них од но са мо гла да „под-
не се“. Ис тра жу ју ћи пре те жно на на чин не из бе жне со ци о ло шке 
све о бу хват но сти али и не из бе жне по вр шно сти, Хан тинг то ну ни је 
по шло за ру ком да до сег не ду би ну ми шље ња укуп ног дру штве-
ног кре та ња као и мно го стра ност сми сла „до га ђај не и не до га ђај не 
исто ри је“ и ме та фи зи ке чо ве ко вог по сто ја ња, ко ји се, ина че, мо гу 
сре сти код ње го вих узо ра, сјај них фи ло зо фа исто ри је и ре ли гиј-
ских ми сли ла ца (Да ни лев ски, Ле он тјев, Бул га ков, Бер ђа јев, Шпен-
глер, Тојн би, Со ро кин, Бро дел,...). До ду ше, и сам Хан тинг тон, је на 
по сре дан на чин, го во ре ћи о „вре мен ски огра ни че ном ро ку ва же-
ња“ вла сти тог те о риј ског мо де ла су да ра ци ви ли за ци ја, при знао да 
ни је био под стак нут на ис тра жи ва ње са мо на уч ном зна ти же љом...9) 
Да ље, он ни је из ла гао кре та ње ци ви ли за ци ја кроз исто риј ско вре-
ме на осно ву че га би би ло мо гу ће утвр ђи ва ње не из бе жних фа за у 
њи хо вом раз во ју као и њи хо во ме ђу соб но упо ре ђи ва ње. При ме-
ра ра ди, не до ста ју ћи вре мен ски чи ни лац је по ку шао да на до ме сти 
раз ли ко ва њем по ме ну та три ви да су ко бља ва ња у ме ђу на род ним 
од но си ма, од ре не сан се до да нас (из ме ђу кра ље ва, на ро да и иде-
о ло ги ја).10) 

Из угла на у ке о ме ђу на род ним од но си ма, глав ни не до ста так 
ње го ве ори ги нал не „сли ке ме ђу на род них од но са“, је сте не до пу-

9) Sa muel P. Hun ting ton, The Clash of Ci vi li za ti ons and the Re ma king of World Or der,  op. cit. 
p.14.

10) Sa muel P. Hun ting ton, „The Clash of Ci vi li za ti ons“, op. cit. p. 23.
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сти во са др жин ско упро шћа ва ње; ве ли ко је пи та ње, на и ме, да ли 
„кул тур не слич но сти,“ чак и у крат ким раз до бљи ма, од лу чу ју ће 
ути чу на оку пља ње „ро ђач ких зе ма ља“ (kin co un tri es),11) од но сно 
на су ко бља ва ње на ро да и чи та вих ци ви ли за ци ја до ко јих до ла зи 
због кул тур них раз ли ка. Хан тинг тон до ду ше по ла зи од ис прав не 
прет по став ке да „ми зна мо ко смо са мо ка да зна мо ко ни смо и че-
сто са мо ка да зна мо про тив ко га смо“.12) Тач но је, та ко ђе, да су 
нај ду бље раз ли ке из ме ђу љу ди и на ро да раз ли ке у по ре клу, је зи ку, 
ве ри, на чи ну жи во та и ми шље ња, оби ча ји ма, по себ ним вред но сти-
ма и уста но ва ма, нај ши ре по сма тра но, у раз ли чи тим кул тур ним 
осо бе но сти ма. Ду би на на вед них раз ли ка се, пре све га, очи ту је у 
те жи ни пре ва зи ла же ња та квих по себ но сти јер су, уоста лом, оне 
те мељ на ко ме се из гра ђу ју иден ти те ти по је ди на ца, од но сно гру па 
и чи та вих дру шта ва. Ако до ова квих про ме на и до ђе, на сил но или 
до бро вољ ним при хва та њем, нпр., ту ђе ве ре, друк чи јих вред но сти 
и по гле да на свет, он да по је ди нац или гру па ко ји ма се та ко не што 
до го ди пре ста ју да бу ду оно што су би ли јер не ста ју су штин ски 
из во ри њи хо вог по и сто ве ћи ва ња. При ме ра ра ди, ма те ри јал ни и по-
ли тич ки ин те ре си, чак и те мељ на иде о ло шка опре де ља ња, се мо-
гу про ме ни ти, а да се при то ме са чу ва из вор на са мо бит ност по је-
дин ца или гру пе. Хан тинг тон је, сто га, у пра ву ка да у том по гле ду 
ста вља на гла сак на пре суд ни ути цај кул тур ног по и сто ве ћи ва ња на 
по је ди нач ну или груп ну са мо бит ност.

Са свим је дру га ствар, с дру ге стра не, то што је он, по не сен 
по сто је ћим кул тур ним раз ли ка ма, „ра сед не ли ни је,“ (fa ult li nes) из-
ме ђу ци ви ли за ци ја про гла сио за је ди но од лу чу ју ће ли ни је по де ла 
из ме ђу љу ди и на ро да ко је ће, на вод но, обе ле жи ти свет ски по ре дак 
у до глед ној бу дућ но сти. Иде о ло шке су ко бе из вре ме на Хлад ног ра-
та сме ни ће ци ви ли за циј ски су да ри; кул тур но раз ли ко ва ње је сте, по 
ње му, кључ на од ли ка са вре ме них ме ђу на род них од но са. Иде о ло-
шки и еко ном ски као и по ли тич ки раз ло зи (нпр., одр жа ва ња од-
ре ђе не рав но те же сна га) по ста ће, по Хан тинг то ну, дру го ра зред ни 
чи ни о ци ко ји ути чу на по на ша ње на ро да и др жа ва у ме ђу на род-
ним од но си ма. Оту да свет ски по ре дак – по ре дак осам ци ви ли за-
ци ја: иде о ло шке по де ле Ис ток – За пад, еко ном ски јаз Се вер – Југ 
не ће ви ше има ти од лу чу ју ћи ути цај на по на ша ње др жа ва. Су ко бе, 
као и при вред ну, вој ну и по ли тич ку са рад њу у ова квом по рет ку 
пре суд но ће од ре ђи ва ти кул тур но ци ви ли за циј ске раз ли ке, од но-
сно слич но сти. Хан тинг тон као нај бо љи при мер за ову сво ју те зу 
на во ди ре ги о нал не еко ном ске ин те гра ци је: оне су успе шне са мо 

11)  Исто, p. 35.

12) Sa muel P. Hun ting ton, The Clash of Ci vi li za ti ons and the Re ma king of World Or der,  op. cit p. 
21.
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ако по сто ји кул тур но-ци ви ли за циј ска слич ност њи хо вих др жа ва-
чла ни ца, од но сно, ка ко би Ар нолд Тојн би ре као, уко ли ко та кве 
ин те гра ци је „ци ви ли за циј ски об у хва та ју без мо гућ но сти да бу ду 
об у хва ће не од дру гих“. 

Хан тинг тон, да ље, у по гле ду са др жи не, не рас пра вља са по-
треб ном озбиљ но шћу пи та ње да ли ути чу и у ко јој ме ри, и дру ги 
раз ло зи на оку пља ње др жа ва и на ро да, од но сно њи хо во су ко бља-
ва ње? При ме ра ра ди, шта је у осно ви при вред ног по ве зи ва ња зе-
ма ља ју го и сточ не Ази је или Ла тин ске Аме ри ке осим њи хо ве не-
спор не кул тур но-ци ви ли за циј ске бли ско сти? Ни је до вољ но са мо 
јед но став но ка за ти ка ко „еко но ми ја сле ди кул ту ру“ (Eco no mic Fol-
lows Cul tu re).13) Прем да ова кво ста но ви ште под се ћа на Ве бе ро во 
гле да ње на од нос из ме ђу кул ту ре и об ли ка ор га ни зо ва ња при вред-
ног жи во та, ипак, оно, због сво је оп што сти, ви ше скри ва не го што 
об ја шња ва. Про фе со ру Хан тинг то ну је про ма кла мо гућ ност да се 
по ме ну те др жа ве удру жу ју у не ки об лик ре ги о нал ног при вред ног 
по ве зи ва ња (сло бод не тр го вин ске зо не, ца рин ске уни је, за јед нич ка 
тр жи шта или чак при вред но-по ли тич ке уни је) не са мо или пре суд-
но из раз ло га „кул тур не бли ско сти“, не го че сто пр вен стве но због 
од бра не вла сти те еко ном ске, па, след стве но то ме, и по ли тич ке и 
кул тур не не за ви сно сти и са мо бит но сти.

То се по себ но од но си на Европ ску уни ју, чи је би чла ни це, у 
са мо стал ном од ме ра ва њу при вред не мо ћи, про гу тао њи хов пре ко-
а тлант ски са ве зник или ја пан ски при вред ни див. У но ви је вре ме 
ре ги о нал но при вред но по ве зи ва ње зе ма ља кон фу чи јан ско-бу ди-
стич ке ци ви ли за ци је се вр ши не са мо, ка ко то твр ди Хан тинг тон, 
под пре суд ним ути ца јем „кул тур не бли ско сти“, не го, пре све га, 
као по ку шај ових на ро да да за јед нич ким сна га ма пру же де ло тво-
ран од го вор од но си ма ко је пе ри фе ри ји на ме ће свет ски при вред ни 
цен тар. По на шем ми шље њу, у да на шњим ме ђу на род ним од но си-
ма за ре ги о нал но по ве зи ва ње су у нај ма њу ру ку јед на ко ва жни, уз 
раз ло ге кул тур но-ци ви ли за циј ске и вер ске бли ско сти, еко ном ски и 
по ли тич ки чи ни о ци, као и раз ло зи очу ва ња рав но те же сна га ко ји 
су по че сто и од лу чу ју ћи. 

Уз гред, у то вре ме Хан тинг тон ни је био, ина че, уса мљен у 
на гла ша ва њу пре суд ног ути ца ја „кул тур не бли ско сти“ на нај ра зли-
чи ти је об ли ке удру жи ва ња на ро да и др жа ва. Сли чан став про фе со-
ру са Хар вар да из нео је бив ши ге не рал ни се кре тар НА ТО-а, Ви ли 
Клас, об ја шња ва ју ћи ка ко: „зе мље ју го и сточ не Евро пе при па да ју у 
кул тур ном по гле ду Ви зан тиј ској им пе ри ји ко ја се рас па ла, не ма ју 
де мо крат ску тра ди ци ју ни ти тра ди ци ју по што ва ња ма њи на и за то 
би би ло ис прав но да се про ши ри ва ње За јед ни це огра ни чи на кул-

13) Исто, p. 133.
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тур ни круг (под ву кли Д.С., Д.Ж.) зе ма ља За па да. Тре ба ло би да се 
про ши ри ва ње За јед ни це огра ни чи на про те стант ски и ка то лич ки 
кул тур ни круг европ ских зе ма ља.“14) Ако на ствар гле да мо са мо из 
угла кул тур них слич но сти и раз ли ка, он да за и ста ста ву Хан тинг-
то на и ње го ви исто ми шље ни ка се не мо же озбиљ но при го во ри ти. 
Ипак, пре ће би ти да је у по сма тра ном раз до бљу по сле Хлад ног ра-
та до шло до по ду да ра ња ствар них еко ном ских ин те ре са по је ди них 
на ро да и др жа ва са њи хо вом ме ђу соб ном кул тур ном срод но шћу. 
Грч ка, нпр., ни је чла ни ца ЕУ и НА ТО-а са мо због кул тур не бли ско-
сти са зе мља ма За па да (прем да у том по гле ду по сто је и су штин ске 
вер ске и тра ди циј ске раз ли ке!), не го још и ви ше због стра те шких 
еко ном ских и по ли тич ких ин те ре са За па да.

Осно ва но је го во ри ти о још јед ном не до стат ку Хан тинг то-
но вог обра сца о су да ру ци ви ли за ци ја. Он, на и ме, свих осам ци-
ви ли за ци ја узи ма као уну тар се бе не про ти вреч не и је дин стве не 
це ли не ко је, што је за ову ана ли зу зна чај но на гла си ти, има ју за јед-
нич ки, не де љив став пре ма „окру же њу“. Кул тур но-ци ви ли за циј-
ска слич ност из ме ђу на ро да „по рав на ва“, на вод но, све или го то-
во све раз ли ке ме ђу њи ма. Ов де је на уч ност рас пра ве тр пе ла због 
прак тич но-по ли тич ких ци ље ва ко је је аутор овог обра сца, мо гу ће 
и пр вен стве но, имао у ви ду. На и ме, ско ро да не ма од ре ђе ња ци ви-
ли за ци је или ци ви ли за циј ског иден ти те та ко ји би бар де ли мич но 
оправ да ли ово ли ко по јед но ста вљи ва ње у њи хо вом ту ма че њу; по-
себ но је ви дљи во Хан тинг то но во да ва ње пред но сти ста тич но сти 
над свом флу ид но шћу ових по ја ва и про це са... 

На ред ни при го вор ти че се ве о ма зна чај ног пи та ња сва ке рас-
пра ве о ре ли ги ја ма и њи хо вог ме ста и уло ге у на стан ку и раз во ју 
ци ви ли за ци ја: реч је о по тре би раз ли ко ва ња иси ха стич ких и про-
зе лит ских ре ли ги ја што би Хан тинг то на, да је та ко по сту пио, ла-
ко до ве ло до од го во ра на не ка пи та ња.15) Он, да ље, ни је до шао до 
са зна ња о пра вом зна ча ју ре ли ги је у на стан ку и тра ја њу би ло ко је 
ци ви ли за ци је, тј., да су „ре ли ги је твор ци ци ви ли за ци ја...ис прав ни-
је (је) го во ри ти о ци ви ли за ци ја ма раз ли чи тих ре ли ги ја, не го о ци-
ви ли за ци ја ма раз ли чи тих на ро да и пле ме на“.16) Хан тинг тон упор-
но го во ри о не ка квој не до вољ но од ре ђе ној „кул тур ној бли ско сти“: 
она се, по ње му, исто вре ме но од но си на „за јед нич ко на сле ђе, оби-

14) Ви ли Клас, пред сед ник Са ве та ми ни ста ра ЕЗ, грч ки лист „Ка ти ме ри ни“ од 16. ок то бра 
1993. го ди не, стр. 9. на ве де но пре ма: ча со пис „Евро бал кан“ 4/94, Бе о град, стр. 4.

15) Ди ми три Пу ла кос, „Но ви по ре дак“, Евро бал ка ни ја, Бе о град, 1994, стр. 4.

16) Вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Ду ша Ср би је, Ис точ ник, Нев кош, Ок то их, Но ви Сад, 
Под го ри ца, 1995, стр. 72.
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ча је, је зик, ве ру, вред но сти, ин сти ту ци је...“, док на дру гом ме сту 
ис ти че „на чин жи во та, је зик и вред но сти“17),...

Да ље, о не по мир љи вим су ко би ма ин те ре са, чак и вред но сти, 
уну тар ци ви ли за ци је за пад ног хри шћан ства и оста лих ци ви ли за-
ци ја, Хан тинг тон ни је рас пра вљао у по треб ној ме ри. На осно ву 
све га на пред ре че ног, мо же се за кљу чи ти да су исто вре ме ност и 
по ду дар ност ути ца ја еко ном ских, по ли тич ких и вој них ин те ре са са 
ути ца јем „кул тур не бли ско сти“ на по на ша ње др жа ва (њи хо во оку-
пља ње, са рад њу, по моћ, или, су да ре, су ко бе,...) на ве ли Хан тинг-
то на да из не се сво је те зе о струк ту ри и при ро ди свет ског по рет ка 
као по рет ка осам су ко бље них ци ви ли за ци ја. „По ље нај ве ће на пе-
то сти“ ова кве ње го ве „сли ке“ бли же бу дућ но сти свет ског по рет ка, 
ако не и сво је вр сне „фи ло зо фе ме“ ме ђу на род них од но са, ле жи у 
од но су из ме ђу „За па да про тив (и) оста лих“ (West aga inst the Rest). 
Та ко је, нај по сле, от крио и са мо „не у рал гич но је згро“ вла сти тог 
ви ђе ња свет ског по рет ка осам ци ви ли за ци ја – ту ни је реч, на рав но, 
о би ло ко јој струк ту ри и би ло ка квом рас по ре ду мо ћи у свет ском 
по рет ку ци ви ли за ци ја; он се опре де љу је за би по лар ни си стем (За-
пад вер сус „оста ли“) та квих ме ђу на род них од но са. 

Нај по сле, ко ли ко је Хан тинг тон имао по ве ре ња у те „оста-
ле“, ви ди се у ње го вом са ве ту ци ви ли за ци ји за пад ног хри шћан ства 
да тре ба увек „да др жи ба рут сув“.18) 

Као што је по зна то, пре ве ли ко ши ре ње јед не ци ви ли за ци-
је, пре ко гра ни ца ствар них, пре све га еко ном ско-фи нан сиј ских и 
вој но-стра те шких мо ћи (im pe rial over stretch)19), по сле ду жег или 
кра дег „ин ди јан ског ле та“20), во ди не из бе жно до ње ног си ла ска са 
по зор ни це исто ри је. Ке не ди је во ста но ви ште о пред но сти ма те ри-
јал ног над кул тур ним де ли и Хан тинг тон. Он, на и ме, та ко ђе сма тра 
да уз др ма ва ње ра ни је не при ко сно ве не за пад не пре мо ћи у кључ ним 
еко ном ским по ка за те љи ма не из бе жно во ди и сма ње њу кул тур ног 
ути ца ја и при влач но сти вред но сти, на чи на ми шље ња и жи во та ци-
ви ли за ци је за пад ног хри шћан ства за „оста ле“. Због то га је, по ње-
му, уни вер зал на ци ви ли за ци ја, ко ја би се те ме љи ла на за пад ним 
вред но сти ма, по пу лар ној ма сов ној кул ту ри и по тро шач ким на ви-
ка ма, те шко оства ри ва. Да кул тур ни хе ге мо ни зам и уни вер за ли зам, 
не за ви сно од гло бал ног еко ном ског од но са сна га, пред ста вља ју и 
да ље кључ не од ли ке да на шњих ме ђу на род них од но са као и од но-

17) Sa muel P. Hun ting ton, The Clash of Ci vi li za ti ons and the Re ma king of World Or der, 

18) Ric hard E. Ru ben stein, Jar le Croc ker, “Chal len ging Hun ting ton“, Fo re ign Po licy, Fall 1994, 
pp. 115-117. (ци тат је са стра не 115.)

19) Paul Ken nedy, The Ri se and Fall of Gre at Po wers, Ran dom Ho u se, New York, 1987. 

20) Ar nold J. Toynbee, A study of Hi story,...
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са За па да пре ма „оста ли ма“, осно ва но ис ти че и Деј вид Слеј тер.21) 
Хан тинг тон сво је до ка зе у ана ли зи од но са из ме ђу ци ви ли за ци ја 
ис ка зу је пре те жно у број ча ним по ка за те љи ма. За ње га је од ве ће 
ва жно сти то што се дру ге ци ви ли за ци је при бли жа ва ју За па ду, а по-
не где га и пре сти жу, у по гле ду ма кро е ко ном ских по ка за те ља, не го 
на вод но „у су шти ни по вр шан ути цај про из во да аме рич ке ма сов-
не пот кул ту ре“. Те шко је не сло жи ти се са Хан тинг то ном у ње го-
вој прет ход ној оце ни: са мо је, на и ме, моћ ни ји (при вред но, вој но, 
по ли тич ки,...) у ста њу да на ме ће дру ги ма сво је кул тур не обра сце, 
до бра и вред но сти, или да их дру ги до бро вољ но пре у зи ма ју; обр-
нут слу чај је ма ло ве ро ва тан. Да по ме ну ти ма кро е ко ном ски по ка-
за те љи од сли ка ва ју и уз мак оп ште свет ског про сти ра ња вред но сти 
за пад не кул ту ре ви дљи во је на при ме ри ма Ки не и не ких дру гих зе-
ма ља ис точ не Ази је. Та дру штва су се тех но ло шки оса вре ме ни ла, а 
да се при то ме ни су по за пад ња чи ла. Шта ви ше, за хва љу ју ћи њи хо-
вој при вред ној сна зи, у све ту је по ве ћа но при су ство и при влач ност 
да ле ко и сточ нич них кул тур них до ба ра и вред но сти, што ра ни је ни-
је ни кад био слу чај у то ли кој ме ри. Тре ба, да ље, ис та ћи да не за бе-
ле жен раст дру штве ног про из во да, тј., укуп ног ма те ри јал ног бо га-
ће ња, Ки не зи, Ја пан ци, Ко ре јан ци и дру ги ду гу ју у ве ли кој ме ри 
упра во то ме што су оста ли вер ни сва ки сво јој из вор ној кул ту ри и 
тра ди ци ји и, пре све га, ре ли ги ји. На ив на су че сто да ва на „об ја-
шње ња“ да је по све ма шње обез бо же ње чо ве ка на За па ду по сле ди-
ца ви со ког сте пе на раз во ја на у ке и тех ни ке – Ки не зи су, као што 
је по зна то, про на шли ба рут, ком пас и хар ти ју хи ља ду го ди на пре 
Евро пља на па им то ни је сме та ло да оста ну и по сле то га при вр же-
ни сво јим тра ди ци о нал ним и вер ским уче њи ма, кон фу чи ја ни зму, 
та о и зму и бу ди зму. У пи та њу је, за пра во, ре до след ства ри: кул ту ра 
у ње ном нај ши рем зна че њу (тра ди ци ја, оби ча ји, је зик, вред но сти, 
уста но ве и, пре све га, ве ра) пре суд но ути че на на чин про из вод-
ње дру штве ног жи во та, а не обрат но. У те ме љу „еко ном ских чу да“ 
ис точ но а зиј ских зе ма ља су њи хо ве кул тур не од ли ке: по што ва ње 
хи је рар хиј ског по рет ка у по ро ди ци и чи та вом дру штву и, с тим у 
ве зи, ди сци пли на, по слу шност, од го вор ност по ро ди ци, од ри ца ње 
од раз у зда но сти уз под но ше ње те шког ра да, ко лек ти ви зам уз лич-
ну уз др жљи вост,...

Хан тинг тон твр ди да су за пад на кул тур на до бра и вред но сти 
све ма ње уни вер зал на, не то ли ко у по гле ду про стор ног до ма ша-
ја, ко ли ко у сми слу њи хо вог по вр шног учин ка на свест „оста лих“; 
све је те же да нас го во ри ти, на и ме, о су штин ском по дра жа ва њу 
„за пад ња штва“. Да ље, он ис ти че да по ка за те љи рас про стра ње но-

21) Da vid Sla ter, Con te sting oc ci den tal vi si ons of the glo bal: The ge o po li tics of the ory and North-
So uth re la ti ons, In sti tu to La ti no a me ri ca na de Ser vi ci as Le ga les Al ter na ti vos (IL SA), 1995, 
Bo go ta, Co lum bia.
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сти не чи је кул ту ре, је зи ка и ве ре пру жа ју нај ве ро до стој ни ју сли ку 
укуп ног од но са сна га у свет ском по рет ку мо ћи. При ме ра ра ди, у то 
вре ме у све ту ен гле ски је зик је го во ри ло све га 7,6% укуп ног свет-
ског ста нов ни штва за раз ли ку од 1958. го ди не ка да је тај по сто-
так из но сио 9,8%.22) 1992. го ди не, све „за пад не“ је зи ке (ен гле ски, 
шпан ски, пор ту гал ски, не мач ки и фран цу ски) го во ри ло је укуп но 
20,8% свет ског ста нов ни штва, на спрам 18,8% ко ли ко „от па да“ на 
ки не ске је зи ке (ман да рин ски, кан тон ски, ву, мин и ха ка).23) У све-
тлу ова ко из не тих чи ње ни ца, за и ста је те шко из ву ћи за кљу чак о 
оп ште свет ском до ма ша ју кул ту ре чи ји је зик не го во ри 80% ста-
нов ни ка све та. Кад је реч о рас про стра ње но сти ве ли ких свет ских 
ве ро и спо ве сти, пред ви ђа ња су го во ри ла да ће 2000. го ди не у све ту 
жи ве ти 29,9% вер ни ка за пад ног хри шћан ства, 19,2% му сли ма на, 
13,7% хин ду са, 5,7% бу ди ста и све га 2,4% пра во слав них хри шћа-
на.24)

Хан тинг тон у ње го вом члан ку, ка сни је и књи зи о „су ко бу 
ци ви ли за ци ја“ осу ђу је кул тур ни уни вер за ли зам и хе ге мо ни зам не 
са мо из на чел них те о риј ских или мо рал них раз ло га. Ка да ис ти че 
ка ко је ве ро ва ње за пад ња ка да је њи хо ва кул ту ра уни вер зал на, ла-
жно, не мо рал но и опа сно25), он на па ме ти има и не што дру го, а не 
са мо мо рал не раз ло ге. Овај углед ни про фе сор са Хар вар да, на и ме, 
по пут мно гих у овом ра ду на во ђе них фи ло зо фа исто ри је и ми сли-
ла ца, ис прав но уоча ва да јед на ци ви ли за ци ја за по чи ње свој пад на-
пу шта њем из вор не ве ре у чи јем је кри лу на ста ла, као и кад се ши-
ри пре ко сво јих ствар них ма те ри јал них мо ћи (im pe rial over stretch); 
по вра так кул тур ним ко ре ни ма, „аме рич ком кре ду“ ка ко га је од ре-
дио Гу нар Мир дал, је сте је ди ни пут оздра вље ња овог дру штва и 
укуп не за пад не ци ви ли за ци је.26) Хан тинг тон је, уз свог узо ра Ки-
син џе ра, је дан од рет ких аме рич ких ис тра жи ва ча ме ђу на род них 
од но са ко ји у мул ти кул ту ра ли зму ви де опа сност за са мо бит ност 
и оп ста нак сво је зе мље; он отво ре но из но си сво је стра хо ва ње да 
„мул ти ци ви ли за циј ске САД не ће ви ше би ти САД, не го Ује ди ње не 
на ци је.“ При ме ра ра ди, по ње му, по ве ћа ње бро ја Хи спа но а ме ри ка-
на ца и усе ље ни ка из зе ма ља ис точ не Ази је да ју основ ње го вој бо-
ја зни да ће у бли ској бу дућ но сти Ан гло сак сон ци по ста ти ма њи на у 
зе мљи ко ју су осно ва ли. Као „рас це пље на ze mlja“ (a cleft co un try), 
САД не ће би ти у мо гућ но сти да за др же сво је пр вен ство ни у уло зи 

22)  Sa muel P. Hun ting ton, The Clash of Ci vi li za ti ons and the Re ma king of World Or der,  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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зе мље-сто же ра (co re sta te) ци ви ли за ци је за пад ног хри шћан ства, а 
још ма ње као во де ћа си ла све та, о че му стра стве но пи сао не ко ли ко 
го ди на по сле то га у ње го вој на ред ној књи зи „Аме рич ки иден ти-
тет“.27) 

Из ме ђу оста лог, Хан тинг тон на во ди да у по гле ду од но са ет-
нич ких кре та ња и де мо граф ских про ме на, пред ви ђа ња го во ре да 
ће за две де це ни је од сре ди не де ве де се тих го ди на про шло га сто-
ле ћа у др жа ва ма Фло ри да, Њу јорк, Ка ли фор ни ја, Тек сас и Или ној, 
пре ко 80% ста нов ни штва са чи ња ва ти ет нич ке ма њи не.28)

Ка да Аме ри кан ци ма и дру гим „за пад ња ци ма“ са ве ту је на ви-
ка ва ње на чи ње ни цу упо ред ног по сто ја ња дру гих кул ту ра и тр пе-
љи вост за друк чи је кул тур не обра сце и по себ но сти, јед на ко као 
про ми шље ни Ки син џер, ис прав но узи ма у раз ма тра ње оба не по-
вољ на ути ца ја на ме сто и уло гу За па да у но вом свет ском по рет ку 
ци ви ли за ци ја: ра ди се о уве ћа њу укуп не мо ћи „оста лих“ и, с тим 
у не по сред ној ве зи, по ве ћа ним иза зо ви ма, с јед не, и исто вре ме но, 
по ње му, ско ро не из бе жним ци ви ли за циј ским су да ри ма уну тар са-
мог по бе до но сног За па да с дру ге стра не. Нај по сле, овај про фе сор 
са Хар вар да је је дан од рет ких ме ђу та мо шњим ин те лек ту ал ци ма 
и по ли ти ча ри ма ко ји ни је био за се њен „пред но сти ма“ мул ти кул-
ту ра ли зма у САД, не го у ње му ви ди опа сност за бу дућ ност сво је 
зе мље.

Хва ле вре дан при ступ Хан тинг то на и не ко ли ци не по ме ну-
тих ауто ра при пад ни ци ма дру гих ци ви ли за ци ја и кул ту ра пред ста-
вља ма њин ски став у исто ри ји од но са зе ма ља и на ро да За па да пре-
ма „оста ли ма“; на и ме, за пад на еко ном ска, по ли тич ка и кул тур на 
ели та, још од вре ме на „ве ли ких ге о граф ских от кри ћа,“ углав ном је 
гле да ла на те „оста ле“ као кул тур но и ци ви ли за циј ски ни же – та кав 
од нос је и био род но ме сто за пад ног уни вер за ли зма.29) Оно што је 
за за пад ња ке њи хо ва „при род на пред о дре ђе ност“ за уни вер за ли-
зам, при пад ни ци дру гих кул ту ра, раз у ме се, оправ да но до жи вља-
ва ју као им пе ри ја ли зам.30) Бу ду ћи да у сво јој, на ма те ри јал ној пре-
мо ћи над дру ги ма за сно ва ној до ми на ци ји, За пад ни је по ка зи вао, а 
и да нас не до вољ но по ка зу је, пре ма „оста ли ма“ по што ва ње, при-
зна ње и уза јам ност31), те ри то ри јал но ши ре ње на ра чун „оста лих“ 

27) Ви де ти Се мју ел Хан тинг тон, Аме рич ки иден ти тет, ЦИД, Под го ри ца, 2008. 

28) „Gro wing Im pact of Et hnic and Ge o grap hic Di ver sity on U.S. Fo re ign Po licy“, Stan ley Fo un-
da tion, Пре глед ам ба са де САД у Бе о гра ду, бр. 258–92, стр. 35.

29) Sa muel P. Hun ting ton, The Clash of Ci vi li za ti ons and the Re ma king of World Or der,  op. cit. 
p.184.

30) Исто, p. 184.

31) Da vid Sla ter, Con te sting oc ci den tal vi si ons of the glo bal: The ge o po li tics of the ory and North-
So uth re la ti ons, op. cit. p. 109.



Дра ган Р. Си мић, Дра ган Жи во ји но вић О „су ко бу ци ви ли за ци ја“ ...

267

се ја вља ло као „стал ни и вр хов ни циљ по ли ти ке чи ја је сре ди шна 
иде ја им пе ри ја ли зам“,32) при ме ти ла је Ха на Арент. На сре ћу, Хан-
тинг тон је на ди шао ова кав при ступ.  

МЕ СТО И ЗНА ЧАЈ ХАН ТИГ ТО НО ВЕ ТЕ ЗЕ  
О СУ КО БУ ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА У НА У ЦИ  

О МЕ ЂУ НА РОД НИМ ОД НО СИМА  
ПО СЛЕ ХЛАД НОГ РА ТА

Ка ко твр ди Ги де он Ро уз, са да шњи уред ник ча со пи са на чи-
јим се стра ни ца ма овај Хан тинг то нов тест по ја вио, у вред но ва њу 
до ме та сли ке све та ко ју је у „Су ко бу ци ви ли за ци ја“ по ну дио Се-
мју ел Хан тинг тон, из ме ђу дру гих раз ло га и под сти ца ја тре ба узе ти 
у об зир је дан пло до но сан су срет: из ме ђу из у зет ног на уч ни ка као 
што је био он, и осо бе но сти и зах те ва исто риј ског тре нут ка у ко-
ји ма је он на пи сао овај бри љан тан при лог.33)  Већ на пр ви по глед 
ја сно да је Хан тинг тон пре био „ин те лек ту ал ни јеж, не го ин те лек-
ту ал на ли си ца“, од но сно да је у свом ви ђе њу све та по сле Хлад ног 
ра та дао јед ну ве ли ку сли ку о све ту у ко јем жи ви мо, а не  мно штво 
ма њих сли ка.34) Дру гим ре чи ма, ње го ва сли ка ме ђу на род них од но-
са са ци ви ли за ци ја ма као глав ним су бјек ти ма је гран ди о зна те о-
риј ска кон струк ци ја са нај ви шим сте пе ном уоп шта ва ња, пре не го 
ни јан си ра на и оп те ре ће на де та љи ма ана ли за ка кве на ла зи мо код 
ве ћи не дру гих те о ре ти ча ра ме ђу на род них од но са. Без сум ње, за 
ова кав је дан при ступ би ла је по треб на и хра брост: ње га тре ба по-
сма тра ти и као по ку шај да се ми са о но за о кру жи, до ми сли на сту-
па ју ће вре ме,  по ну ди обра зац ту ма че ња но вог све та ко ји се ра ђао 
по сле Хлад ног ра та. На и ме, са ин те лек ту ал них ви си на са ко јих је 
Хан тинг тон по сма трао ме ђу на род не од но се у жи жи су би ли пре 
све га глав ни сме ро ви и про це си, те кључ ни ак те ри и су бјек ти, а 
не чи та во си ле ство де та ља и  мо гу ће абе ра ци је у од но су на глав ни 
ми са о ни ток и сли ку ко ја га уокви ру је. Да ље, по Ал бер ту Л. Вик су, 
глав ни по ти цај Хан тинг то ну да по ну ди обра зац о су ко бу ци ви ли за-

32) Han nah Arendt, The Ori gins of To ta li ta ri a nism, A Har vest Bo ok, New York, 1975, p. 76.

33) Ви де ти Gi deon Ro se, „In tro duc tion”, in: The Clash at 20 – What did Sa muel P. Hun ting ton’s 
“Clash of Ci vi li za ti ons?” get right and wrong, and how do es it lo ok two de ca des la ter, Fo re-
ign Af fa irs, July 2013, pp. 1 – 2. 

34) По де ла на ли си це и је же ве за сно ва на је на есе ју о Тол сто је вом схва та њу ра та чу ве ног 
по ли тич ког те о ре ти ча ра Иса и је Бер ли на. Пре ма ре чи ма са мог Бер ли на, те ма овог есе ја 
о Тол сто ју за сно ва на је на из ре ци ста ро грч ког пе сни ка Ар хи ло ху са из 7. ве ка пре но ве 
ере о то ме да “ли си ца зна мно го ства ри, али јеж зна јед ну ве ли ку ствар”. Ви де ти Isa i ah 
Ber lin, The Hed ge hog and the Fox: an Es say Tol stoy”s vi ew of Hi story, Si mon & Schu ster, 
New York, 1953.
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ци ја је би ла ње го ва по тра га за обра сцем ко ји би на до ме стио иш че-
злу хлад но ра тов ску па ра диг му о су ко бу иде о ло ги ја.35)

Хан тинг тон је из ме ђу дру гих до ри но са, вра тио под на уч-
ну лу пу фун да мен тал на пи та ња људ ског по на ша ња ко ја ће би ти 
од лу чу ју ћа у го ди на ма по сле Хлад ног ра та: ра ди се о пи та њи ма 
иден ти те та, и то упра во ци ви ли за циј ског иден ти те та. За ње га, за 
раз ли ку нпр, од Мир шај ме ра ко ји у слич но вре ме пи ше свој слав-
ни осврт „Back to the Fu tu re“, Хан тинг тон глав ну по кре тач ку си лу 
по сле Хлад ног ра та ви ди у ре ли гиј ском иден ти те ту и ре ли гиј ским 
пи та њи ма, а не у на ци о на ли зму. Хан тинг тон чак твр ди да су ре ли-
гиј ска пи та ња нај пот це ње ни ја пи та ња са вре ме не дру штве не на у ке 
ко ја ће по ње му има ти од лу чу ју ћи ути цај на дру штве на и ме ђу на-
род на кре та ња у бли ској и да љој бу дућ но сти.  

Иако је су мно ги те о ре ти ча ри ме ђу на род них од но са по ку-
ша ли да до ми сле и пред ви де ка ко ће из гле да ти свет по сле Хлад ног 
ра та, по ми шље њу Ри чар да Бет са са Уни вер зи те та Ко лум би ја, три 
ауто ра се из два ја ју: Френ сис Фу ку ја ма са ње го вом иде јом о ме ђу-
на род ним од но си ма по сле Хлад ног ра та као „кра ју исто ри је“, Џон 
Мир шај мер са књи гом „Тра ге ди ја по ли ти ке ве ли ких си ла“ и Се мју-
ел Хан тинг тон са сво јом те зом о „су ко бу ци ви ли за ци ја“36)  На и ме, 
уз све за мер ке ко је се мо гу упу ти ти за ове три за ми сли, оне су по 
Бет су би ле и оста ле све ти о ни ци у про ми шља њу пост халд но ра тов-
ских ме ђу на род них од но са упра во због сво је исто вре ме не ши ри-
не и ду би не. По зна ча ју овим три ма те о риј ским кон струк ци ја ма 
се мо же при дру жи ти Нај ев кон цепт ме ке мо ћи, Ај кен бе ри јев кон-
цепт гло бал ног кон сти ту ци о на ли зма и те о ри ја де мо крат ског ми-
ра Мај кла Дој ла.37) Од сва ова три кон цеп та Фу ку ја мин кон цепт је 
нај оп ти ми стич ни ји: прем да не го во ри о кра ју до га ђај не исто ри је, 
у нај ма њу ру ку он на го ве шта ва јед ну исто риј ску ме ђу фа зу да ју-
ћи пред ност не ма те ри јал ној стра ни ту ма че ња људ ског би ти са ња и 
дру штве ног кре та ња, ис ти чу ћи зна чај при зна ња и бор бе за до сто-
јан ство по је ди на ца и на ро да.38) 

Услов но ка за но, Хан тиг то но во гле ди ште је у сре ди ни из ме-
ђу ова квог Фу ку ја ми ног оп ти ми стич ног и крај ње пе си ми стич ког 
Мир шај ме ро вог при сту па ко ји је нај је згро ви ти је ис ка зан у ста ву 

35) Ви де ти Al bert L. We eks, “Do Ci vi li za ti ons Hold”, in: The Clash at 20 – What did Sa muel P. 
Hun ting ton’s “Clash of Ci vi li za ti ons?” get right and wrong, and how do es it lo ok two de ca des 
la ter, Fo re ign Af fa irs, July 2013, pp. 55-56. 

36) Ви де ти Ric hard K. Betts, “Con flict or Co o pe ra tion? Three Vi si ons Re vi si ted”, in: The Clash 
at 20 – What did Sa muel P. Hun ting ton’s “Clash of Ci vi li za ti ons?” get right and wrong, and 
how do es it lo ok two de ca des la ter, Fo re ign Af fa irs, July 2013, pp. 69 -80. 

37)  Исто, p. 70. 

38)  Исто, p. 71. 
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да: „ако мир по тра је ду же то ће би ти, не због фи них иде ја, не го због 
ста бил не рав но те же сна га.“39)  Хан тинг тон је у пра ву кад твр ди да 
иако је свет ује ди њен еко ном ски и тех но ло шки, свет ско дру штво 
ни је ство ре но све док по сто ји плу ра ли тет иден ти те та. Дру гим ре-
чи ма, све при сут на мо дер ни за ци ја ни је исто што и ве стер ни за ци-
ја: он ду хо ви то при ме ћу је да „су шти на За пад не ци ви ли за ци је ни је 
Маgna Мac не го  Mag na Car ta”.40)

У по ја шња ва њу не до ре че них и пр во во ка тив них ста во ва из 
тек ста о су ко бу ци ви ли за ци ја, сам Хан тинг тон, као што смо већ 
ви де ли,  твр ди да је „за пад но ве ро ва ње у вла сти ти уни вер за ли-
зам ла жно, не мо рал но и опа сно“, те да без бед ност све та зах те ва 
гло бал ну мул ти кул ту рал ност. На су прот сви ма ко ји га, по на шем 
ми шље њу, нео сно ва но оп ту жу ју за агре сив ни ве стер ни зам и аме-
рич ки им пе ри ја ли зам, Хан тинг тон ис ти че су про тан став да је „не-
ме ша ње Аме ри ке у ме ђу на род не кри зе и по себ но у кри зе у ко ји ма 
су уче сни ци пред став ни ци дру гих ци ви ли за ци ја, пр ви зах тев да се 
са чу ва свет ски мир“.41) 

Он је био је про тив аме рич ке ин тер вен ци је у Ира ку из 2003.
го ди не ко ја је до дат но ан та го ни зо ва ла му сли ма не ши ром све та; 
био је, та ко ђе, и ис кре ни за го вор ник и по зва ни уче сник кул ту ре 
ди ја ло га о нај зна чај ни јим пи та њи ма на шег до ба. Ни је ли ко вао ка-
да су због ње го вог ста ва да „Ислам ис цр та ва кр ва ве гра ни це,“ а 
по сле те ро ри стич ких на па да на Њу јорк и Ва шинг тон, мно ги озна-
чи ли ове ње го ве по став ке као про роч ке...са мо је по но вио сво је ни-
јан си ра но, де ли кат но ми шље ње о Исла му као у осно ви ми ро љу би-
вој ре ли ги ји и екс тре ми стич ким стру ја ма и по кре ти ма уну тар ње...

Те шко је ве ро ва ти да ин те лек ту а лац та квог фор ма та ни је био 
све стан „аве тињ ског свој ства“ ци ви ли за ци ја као нај ши рих кул тур-
них по ја ва: да па ра фра зи ра мо Нил са Бо ра ка да го во ри о ду хо ви ма, 
Хан тинг тон их је ви део, иако је знао да оне за пра во ни су (фи зич ки) 
ту... Нај по сле, за пи тао се, од го ва ра ју ћи сво јим кри ти ча ри ма ко ји у 
ве ћи ни слу ча је ва ни су до вољ но ду бо ко про ту ма чи ли ње го ве ста-
во ве и, још ви ше, вре ме у ко ме их је из нео: „Ако не ци ви ли за ци је, 
шта он да...?“42) 

39)  Исто, op. cit., p. 71. 

40)  Исто, op. cit., p. 73.

41)  Ви де ти Sa muel P. Hun ting ton, „If Not Ci vi li za ti ons, What? – Pa ra digms of the Post – Cold 
War World“, in: The Clash at 20 – What did Sa muel P. Hun ting ton’s “Clash of Ci vi li za ti ons?” 
get right and wrong, and how do es it lo ok two de ca des la ter, Fo re ign Af fa irs, July 2013, pp. 
58-68. 

42)  Исто



СПМ број 4/2013, година XX, свеска 42. стр. 255-272.

270

 
ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Arendt, Han nah, The Ori gins of To ta li ta ri a nism, A Har vest Bo ok, New York, 1975.
Betts, Ric hard K., “Con flict or Co o pe ra tion? Three Vi si ons Re vi si ted”, in: The 

Clash at 20 – What did Sa muel P. Hun ting ton’s “Clash of Ci vi li za ti ons?” get 
right and wrong, and how do es it lo ok two de ca des la ter, Fo re ign Af fa irs, July 
2013, pp. 69-80.

„Gro wing Im pact of Et hnic and Ge o grap hic Di ver sity on U.S. Fo re ign Po licy“, 
Stan ley Fo un da tion, Пре глед ам ба са де САД у Бе о гра ду, br. 258, 1992. 

Hun ting ton, Sa muel P., „If Not Ci vi li za ti ons, What? – Pa ra digms of the Post – Cold 
War World“, in: The Clash at 20 – What did Sa muel P. Hun ting ton’s “Clash of 
Ci vi li za ti ons?” get right and wrong, and how do es it lo ok two de ca des la ter, 
Fo re ign Af fa irs, July 2013, pp. 58 – 68.

Hun ting ton, Sa muel P., „The Clash of Ci vi li za ti ons?“, Fo re ign Af fa irs, Sum mer, 
1993, pp. 22-49. 

Hun ting ton, Sa muel P., The Clash of Ci vi li za ti ons and the Re ma king of World Or-
der, Si mon & Schu ster, New York, 1996. 

Ken nedy, Paul, The Ri se and Fall of Gre at Po wers, Ran dom Ho u se, New York, 
1987.

Ro se, Gi deon, „In tro duc tion”, in: The Clash at 20 – What did Sa muel P. Hun ting-
ton’s “Clash of Ci vi li za ti ons?” get right and wrong, and how do es it lo ok two 
de ca des la ter, Fo re ign Af fa irs, July 2013, pp. 1-2. 

Ru ben stein, Ric hard E., Jar le Croc ker, “Chal len ging Hun ting ton“, Fo re ign Po licy, 
Fall 1994, pp. 115-117.

Sla ter, Da vid, Con te sting oc ci den tal vi si ons of the glo bal: The ge o po li tics of the-
ory and North-So uth re la ti ons, In sti tu to La ti no a me ri ca na de Ser vi ci as Le ga les 
Al ter na ti vos (IL SA), 1995, Bo go ta, Co lum bia.

We eks, Al bert L., “Do Ci vi li za ti ons Hold”, in: The Clash at 20 – What did Sa muel 
P. Hun ting ton’s “Clash of Ci vi li za ti ons?” get right and wrong, and how do es it 
lo ok two de ca des la ter, Fo re ign Af fa irs, July 2013, pp. 55-56. 

Ве ли ми ро вић Вла ди ка Ни ко лај, Ду ша Ср би је, Ис точ ник, Нев кош, Ок то их, 
Но ви Сад, Под го ри ца, 1995. 

Пу ла кос, Ди ми три, „Но ви по ре дак“, Евро бал ка ни ја, Бе о град, 1994. 
 Си мић, Р. Дра ган, По ре дак све та, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 

Бе о град, 1999. 

Dra gan R. Si mic 
Dra gan Zi vo ji no vic 

ON  “THE CLASH OF CI VI LI ZA TI ONS” BY  
SA MUEL HUN TING TON, TWENTY YEARS LA TER...

Re su me
The to pic of this work is to analyze the text of Sa muel Hun ting-

ton’s “The Clash of Ci vi li za ti ons” which was pu blis hed twenty years 
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ago on the pa ges of the fa mo us ma ga zi ne “Fo re ign Af fa irs”. The aim 
is to di stin gu ish which trends has Hun ting ton pre dic ted in his idea cor-
rectly and which in cor rectly, and to si mul ta ne o usly esti ma te the im por-
tan ce of this con tri bu tion to the con si de ra tion of the key fe a tu res of the 
post-Cold War world. In ad di tion to ba sic Hun ting ton’s stand po ints, 
most well-known cri ti cism of the text are pre sen ted, with spe cial at ten-
tion paid to ci vi li za ti ons as fac tors and pos si ble main ac tors of world 
po li tics in the fu tu re, with emp ha sis on the is su es of the ir iden tity. Alt-
ho ugh sta te is un der at tack from “the top and bot tom” , it sur vi ves as 
the main ac tor of world po li tics and the pos si bi lity that in the fu tu re 
ci vi li za ti ons and ot her fac tors and ac tors tem po ra rily or per ma nently 
je o par di ze the pla ce and ro le of the sta te in the in ter na ti o nal system and 
glo ba li zed world po li tics sho uld not be ex clu ded.

The pa per con sists of three parts. In the first part we will say 
so met hing mo re abo ut the ar tic le “The Clash of Ci vi li za ti ons” and in-
tro du ce ba sic po ints that Sa muel Hun ting ton pre sents in it. The se cond 
part will exa mi ne the key cri ti cisms that can be ad dres sed to the text. 
The third and con clu ding part of the pa per de als with the im pact the text 
had on the Sci en ce of In ter na ti o nal Re la ti ons af ter the Cold War.

As for the key Hun ting ton’s vi ews pre sen ted in the abo ve men-
ti o ned ar tic le, he tho ught that af ter the end of the Cold War a ma jor 
chan ge in world po li tics oc cur red. Ac cor ding to him, the key so ur ce 
of con flict in the fu tu re will not be of ide o lo gi cal or eco no mic na tu re, 
but of cul tu ral, in which ca se the „prin ci pal con flicts of glo bal po li tics 
will oc cur bet we en na ti ons and gro ups of dif fe rent ci vi li za ti ons.“ In 
ot her words, in stead of the two su per po wers of the Cold War com pe-
ti tion, we will ha ve con flict and com pe ti tion of dif fe rent ci vi li za ti ons, 
with the „fa ult li nes“ bet we en ci vi li za ti ons ac tu ally be ing the key hot 
spots for fu tu re con flicts. Whi le not denying that sta tes re main the key 
ac tors in the world a po li tics, Hun ting ton be li e ves that ci vi li za tion will 
be the main „player“ on the world sta ge in the fu tu re. For him the ba-
sic units of the struc tu re of world or der are ci vi li za ti ons and con se qu-
ently, as Toynbee and ot her phi lo sop hers of hi story be fo re and af ter 
him gat he red, the Sta tes are ina de qu a te analyti cal units in re se arch and 
un der stan ding of In ter na ti o nal Re la ti ons and the World Or der af ter the 
Cold War. In a mul ti po lar world si de by si de the re will exist, co o pe ra te 
and pro bably clash mo re of ten, the eight po wer cen ters or ci vi li za ti ons: 
We stern, La tin Ame ri can, Afri can, Isla mic, Chi ne se, Hin du, Ort ho dox, 
Bud dhist and Ja pa ne se.

Im me di a tely upon pu bli ca tion, this ar tic le met harsh cri ti cism 
from both the pro fes si o nal and the ge ne ral pu blic. The main bla de of 
cri ti cism was di rec ted at the the sis on clash of ci vi li za ti ons, na mely on 
the ine vi ta bi lity of con flict and im pos si bi lity of co o pe ra tion. The re are 
of co ur se con flicts wit hin ci vi li za ti ons and not just bet we en them. Al-
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so, so me ti mes the sta te wit hin one ci vi li za tion gu i ded by its na ti o nal 
in te rests can work to get her per fectly with co un tri es from ot her ci vi-
li za ti ons. Thus, the „kin co un try syndro me“ in which the sta te gat her 
aro und the cul tu ral si mi la ri ti es, so me ti mes works and so me ti mes do es 
not. Furt her mo re, Hun ting ton do es not di stin gu ish ci vi li za tion and cul-
tu re; he do es not ma ke suf fi ci ent ter mi no lo gi cal dis tin ction bet we en the 
two terms. In si mi lar way Hun ting ton do es not pay ade qu a te at ten tion 
to the im pact that re li gion has in the emer gen ce and de ve lop ment of 
ci vi li za ti ons.

Ho we ver, de spi te all the cri ti cism that can be ad dres sed to Hun-
ting ton’s the sis abo ut the world af ter the Cold War as the world fe a tu red 
with  „the clash of ci vi li za ti ons“, it sho uld be no ted that his text was a 
very bra ve at tempt to lo ok at a par ti cu lar ti me who se fi nal form was 
lit tle known of at the ti me. In that sen se, this was an at tempt to in tel-
lec tu ally ro und up and con tem pla te the up co ming ti me or of fer form of 
in ter pre ta tion of the new world that was emer ging af ter the Cold War. 
From in tel lec tual he ight from which the Hun ting ton ob ser ved the In-
ter na ti o nal Re la ti ons, his at ten tion fo cu sed pri ma rily on main stre ams 
and pro ces ses, key sta ke hol ders and ac tors, and not the en ti re spec tra 
of de ta ils of pos si ble in di vi dual aber ra ti ons to the main pro cess. Be ca-
u se, to day when you lo ok at his work from a ti me dis tan ce, it sho uld 
be re cog ni zed that he was able to iden tify so me of the main fe a tu res of 
the post-Cold War world and that, as Ric hard Bets cla i med in his ar tic le 
„Con flict or Co o pe ra tion - The Vi si ons Re vi si ted“: to get her with Fran-
cis Fu kuyama and his „the End of Hi story“ and John Me ar she i mer and 
„the Tra gedy of Gre at Po wer Po li tics”, he re ma ins one of the three key 
thin kers wit ho ut whom the age in which we li ve can not be un der stood. 
If the last twenty years ha ve so me how been the test of Hun ting ton’s 
vi ews, it is no exag ge ra ti on to say that they ha ve withsto od the test of 
ti me.
Key words: Sa muel Hun ting ton; The Clash of Ci vi li za ti ons; Ci vi li za ti ons; 

Iden tity; In ter na ti o nal Re la ti ons; Post - Cold War World

* Овај рад је примљен 07. новембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 05. децембра 2013. године.
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ПОЛИТИЧКИПОГЛЕДНАПРАВО
ИДРЖАВУРАДОМИРАЛУКИЋА

Сажетак
У дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка, по сна зи про ми шља ња, 

ду би ни ана ли зе, али и за о кру же но сти из ла га ња, не из бе жно се на-
ме ће де ло про фе со ра Ра до ми ра Лу ки ћа. Ме ра ути ца ја Лу ки ће вих 
про ми шља ња о др жа ви и пра ву, ка ко на на ше прав не по сле ни ке, 
та ко и на са му прав ну те о ри ју у нас у дру гој по ло ви ни 20. ве ка, као 
и ори ги нал ност и ду би на ње го вог на уч ног опу са, зах те ва по све-
ћи ва ње ве ће па жње пи та њи ма ко ји ма се ба вио. Ра до зна ли и све-
стра ни Лу ки ћев дух се оку шао у чи та вом ни зу обла сти. Ба вио се 
те о ри јом пра ва, ме то до ло ги јом пра ва, фи ло зо фи јом пра ва, али и 
со ци о ло ги јом. Лу кић је ис ка зао и ин те ре со ва ње за јед ну, по при-
лич но не ис тра же ну област у на шој прав ној на у ци до та да, област 
по ли ти ке и ње ног ути ца ја на пра во и др жа ву. Ово ње го во за ни ма-
ње, на жа лост, ни је ре зул ти ра ло ства ра њем јед ног си сте мат ског, 
све о бу хват ног де ла ко јим би об у хва тио ову на да све за ни мљи ву 
про бле ма ти ку. Има ју ћи у ви ду зна чај Лу ки ће вог ства ра лач ког опу-
са, нео п ход но је кри тич ки ана ли зи ра ти ове ње го ве ста во ве ко ји се 
од но се на раз ма тра ње од но са по ли ти ке са пра вом и др жа вом, схва-
ће ном кроз при зму пра ва, и њи хо ве ме ђу соб не ути ца је, као и да ва-
ње оце не и од ре ђи ва ње ме ста овог де ла ње го вог ства ра ла штва са 
ста но ви шта са вре ме не те о ри је пра ва. 
Кључ не ре чи: по ли тич ка те о ри ја др жа ве и пра ва, те о ри ја пра ва, Ра до-

мир Лу кић, марк си стич ки при ступ

За вр шет ком Дру гог свет ског ра та и по бе дом ко му ни стич ког 
по кре та на овим про сто ри ма, до ла зи до на глог рас ки да са до та да-
шњим при сту пом у срп ској те о риј ско-прав ној ми сли и прак тич ним 
кра јем јед не ета пе ње ног раз во ја. Со вјет ска док три на, као и оп шти 
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марк си стич ки при ступ, има ју све про жи ма ју ћи ути цај на це ло куп-
ну дру штве ну ствар ност то га вре ме на у нас. Ово сва ка ко ни је за о-
би шло ни на шу прав ну на у ку тог вре ме на, те се у пр вим по рат ним 
го ди на ма на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду ко ри сте со вјет ски уџ-
бе ни ци за спре ма ње ис пи та из те о ри је др жа ве и пра ва.1) Сла бље-
њем со вјет ског ути ца ја на кон Ре зо лу ци је ИБ-а, те о риј ско-прав на 
ми сао у нас по но во по чи ње да се, ко ли ко то ли ко са мо стал но, ба ви 
раз ма тра њем су штин ских пи та ња др жа ве и пра ва, али, ово га пу та, 
на из ра зи тим марк си стич ким осно ва ма. 

У овом пе ри о ду, ко ји је по тра јао го то во по ла ве ка, по сна зи 
про ми шља ња, ду би ни ана ли зе, али и за о кру же но сти из ла га ња, не-
из бе жно се на ме ће де ло про фе со ра Ра до ми ра Лу ки ћа. Ме ра ути ца-
ја Лу ки ће вих про ми шља ња о др жа ви и пра ву, ка ко на на ше прав не 
по сле ни ке, та ко и на са му прав ну те о ри ју у нас у дру гој по ло ви-
ни 20. ве ка, као и ори ги нал ност и ду би на ње го вог на уч ног опу са, 
зах те ва по све ћи ва ње ве ће па жње пи та њи ма ко ји ма се ба вио, као и 
да ва ње оце не и од ре ђи ва ње ме ста ње го вог де ла са ста но ви шта са-
вре ме не те о ри је пра ва. Оста вља ју ћи, за са да, по стра ни иде о ло шко 
бре ме ко је су дру штве не окол но сти у ко ји ма је ства рао про фе сор 
Лу кић, не сум њи во, оста ви ле на ње го ву те о риј ско-прав ну ми сао, не 
мо же се, а не би ти за ди вљен све о бу хват но шћу и си сте ма тич но шћу 
ње го вог ства ра ла штва. Из у зет ном ускла ђе но шћу је зич ког ис ка за, 
ко јом се од ли ку ју сва ње го ва де ла, Лу кић пре до ча ва јед ну из у зет-
но ду бо ку, бо га ту и по не кад, вр ло ори ги нал ну прав ну ми сао. Овом 
при ли ком, је ди но тре ба ис та ћи то да се ми сао про фе со ра Лу ки ћа о 
др жа ви и пра ву су ве ре но ути сну ла у те о риј ско тки во срп ске прав-
не на у ке у дру гој по ло ви ни 20. ве ка, те у том сми слу њен тво рац 
пред ста вља, за на зна че ни пе ри од, нај зна чај ни јег де лат ни ка те о ри је 
др жа ве и пра ва на на шим про сто ри ма. А по ни воу зна ча ја ко ји се, 
из ме ђу оста лог, мо же ме ри ти и ути ца јем те о ри је ко ју ства ра по је-
ди нац, ка ко на дру ге по је дин це, та ко и на са му те о ри ју, сва ка ко да 
про фе со ра Лу ки ћа мо же мо  свр ста ти у ред на ших нај зна ме ни ти јих 
срп ских прав них пи са ца, уз ува жа ва ње свих оних раз ли ка ко је по-
сто је ме ђу њи ма.

Ра до зна ли и све стра ни Лу ки ћев дух се оку шао у чи та вом ни-
зу обла сти. Ба вио се те о ри јом пра ва, ме то до ло ги јом пра ва, фи ло-
зо фи јом пра ва, али и со ци о ло ги јом и по ли ти ко ло ги јом. На бра ја ње 
свих Лу ки ће ва де ла из ових обла сти, а има их око хи ља ду, сва ка ко 
пре ва зи ла зи свр ху овог ра да, те сто га, уз ду жно по што ва ње ви ше 

1) По по вић, М, ОпштамисаооправуРадомирад.Лукића, пред го вор, у књи зи Лу кић, 
Р, Обавезујућаснагаправненормеипроблемобјективногправа,Сабранадела, Том 1, 
БИГЗ, Бе о град, 1995, стр. 150-151.
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не го им по зант ног опу са про фе со ра Лу ки ћа, тре ба ука за ти са мо на 
она де ла ко ја су од нај ве ће ва жно сти за ову ана ли зу.

Ду го се чи ни ло да је ства ра лач ка ми сао про фе со ра Лу ки ћа 
ис кљу чи во окре ну та те о риј ско-прав ној ана ли зи, те да је о сво јим 
по гле ди ма на пра во и др жа ву углав ном ре као све у окви ру сво је 
Теориједржавеиправа још у пр вој по ло ви ни пе де се тих го ди на 
про шлог ве ка. Па ипак, из гле да да га је ње гов ра до зна ли на уч ни 
ум не за др жи во го нио ка још да љем, ду бљем и све стра ни јем ис-
тра жи ва њу пра ва и др жа ве, као основ не сфе ре ње го вог ин те ре со-
ва ња. Ово ме је сва ка ко у ве ли кој ме ри до при не ло и јед но од ње го-
вих основ них те о риј ско-прав них гле ди шта о пра ву као сло же ној 
и ви ше стра ној по ја ви и не из бе жној по тре би ње го вог све стра ног 
про у ча ва ња. Та кво гле ди ште је, по свој при ли ци, упра во и на гна-
ло Лу ки ћа да се ода баш јед ном ова квом, мул ти ди сци пли нар ном 
при сту пу пра ву. Тре ба под се ти ти, ње го во при ступ но пре да ва ње на 
прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду по све ће но је упра во јед ној од ди-
сци пли на ко је би обез бе ди ле дру га чи ји при ступ про у ча ва ња пра ва 
и др жа ве, то јест, по све ће но је со ци о ло ги ји пра ва.2) По ред оста лог, 
Лу кић је ис ка зао и ин те ре со ва ње за јед ну, по при лич но не ис тра же-
ну област у на шој прав ној на у ци до та да, област по ли ти ке и ње ног 
ути ца ја на пра во и др жа ву. Ово ње го во за ни ма ње, на жа лост, ни-
је ре зул ти ра ло ства ра њем јед ног си сте мат ског, све о бу хват ног де ла 
ко јим би об у хва тио ову на да све за ни мљи ву про бле ма ти ку. Оно је 
при лич но фраг мен тар ног ка рак те ра и из ло же но је у пар ње го вих 
чла на ка3) у ко ји ма се ба вио овим пи та њи ма, не ко ли ко ус пут них 
освр та на ову те му у рас пра ва ма по све ће ним дру гим пи та њи ма,4) 
као и у де лу Политичкатеоријадржаве5) из 1962. го ди не, ко је, у 
нај ве ћој ме ри и пред ста вља ње го во нај зна чај ни је де ло ко је се од-
но си на ову те му. Ова ана ли за окре ну та је, у нај ве ћој ме ри, раз-
ма тра њу са мо оних де ло ва ње го вог ви ђе ња ове про бле ма ти ке ко ји 
су, ка ко се чи ни, нај зна чај ни ји за бо ље са гле да ва ње, у пр вом ре ду, 
ње го ве те о риј ско-прав не ми сли, не упу шта ју ћи се у ана ли зу ње-
го ве по ли тич ке те о ри је др жа ве, а и пра ва у це ли ни. Дру гим ре чи-
ма, нео п ход но је кри тич ки ана ли зи ра ти оне ње го ве ста во ве ко ји 

2) Лу кић, Р, Опојмусоциологијеправа, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, XXI, Све ска 
3, Бе о град, Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, 1941, стр. 175-203.

3) Лу кић, Р, Правоиполитика, у књи зи Bi bič, А, No vo sel, P, Političkaznanost:Predmeti
suština/Političkaznanost:metode, Na pri jed, За греб, 1971, стр. 209-224. као и Лу кић, Р, 
Правокаосредствополитике, у књи зи Усмеравањедруштвеногразвојаусоцијализму, 
Сед ма си ла, Бе о град, 1965, стр. 78-88.

4) Лу кић, Р, Методологијаправа, Сабранадела, Том 5, БИГЗ, Бе о град, 1995, стр. 109-110.

5) Лу кић, Р, Политичкатеоријадржаве, Сабранадела, Том 10, БИГЗ, Бе о град, 1995.
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се од но се на раз ма тра ње од но са по ли ти ке са пра вом и др жа вом, 
схва ће ном кроз при зму пра ва, и њи хо ве ме ђу соб не ути ца је. Тре-
ба на по ме ну ти да Лу кић мно го ви ше па жње у сво јим ана ли за ма у 
Политичкојтеорији државе по све ћу је др жа ви, од но сно, од но су 
по ли ти ке и др жа ве и ути ца ју ко ји има ју јед но на дру го, ба ве ћи се 
пра вом са мо ус пут но и овлаш. Ово до не кле ис пра вља већ на ред-
не, 1963. го ди не, сво јим кра ћим ра дом Политикаиправо, у ко ме 
за пра во, по пр ви пут де таљ ни је и рас пра вља о ове две по ја ве у њи-
хо вом ме ђу соб ном од но су. Баш из тих раз ло га се ова ана ли за ње го-
вих схва та ња, у нај ве ћој ме ри, упра во и осла ња на ова два ње го ва 
де ла, узи ма ју ћи их за нај ре пре зен та тив ни ја и нај за о кру же ни ја.

Мо же се за кљу чи ти да Лу кић, опре де љу ју ћи се да ис тра жи 
од нос по ли ти ке са пра вом и др жа вом, а има ју ћи у ви ду на чин на 
ко ји си сте ма ти зу је сво ја из ла га ња на ову те му, за пра во сма тра да је 
оправ да но го во ри ти о две одво је не ди сци пли не ко је би, иако не из-
бе жно по ве за не, про у ча ва ле сва ка за се бе, ка ко од нос по ли ти ке са 
пра вом, та ко и од нос по ли ти ке са др жа вом. Ова кво за кљу чи ва ње 
се за сни ва у нај ве ћој ме ри упра во на ра ни је на ве де ној чи ње ни ци да 
у Политичкојтеоријидржаве да је са мо ус пу тан осврт на про бле-
ма ти ку од но са пра ва и по ли ти ке, ба ве ћи се не у по ре ди во де таљ ни је 
и си сте ма тич ни је оним што на зи ва по ли тич ком те о ри јом др жа ве, 
од ре ђу ју ћи пред мет и ме тод ње ног про у ча ва ња, као и од нос са дру-
гим ди сци пли на ма,6) ба ве ћи се тек у на ред ним го ди на ма и у дру гим 
ра до ви ма по ли тич ком, од но сно, по ли ти ко ло шком те о ри јом пра ва, 
ма да и та да са мо украт ко и ус пут.7) Ова кав ње гов став мо же ука зи-
ва ти, ка ко на то да ова про бле ма ти ка пред ста вља са мо де ли мич ну 
сфе ру ње го вог ин те ре со ва ња, те се сход но то ме ни је пре те ра но ба-
вио ње ном ду бљом раз ра дом, та ко и на пр ве на го ве шта је не што 
дру га чи јег по гле да на основ те о риј ско-прав ног про у ча ва ња др жа ве 
и пра ва ис ка за ног у ста ву о је дин стве ној на уч ној ди сци пли ни, те-
о ри ји др жа ве и пра ва, ка кав је и из ра жен у ње го вом си сте мат ском 
де лу из те обла сти у пр вој по ло ви ни пе де се тих го ди на. Да је дру ги 
раз лог за ова кав ње гов став за пра во пре те жни ји, ако не и од лу-
чу ју ћи, мо жда нај бо ље ука зу је и ње гов став с кра ја се дам де се тих 
го ди на из ра жен у рас пра ви по све ће ној пој му те о ри је пра ва8) у ко ме 
за сту па мо гућ ност њи хо вог одво је ног раз ма тра ња, при че му би се 
те о ри ја пра ва ба ви ла пре вас ход но ба ви ла пра вом, а те о ри ја др жа ве 
упра во др жа вом схва ће ном као вид прав не ор га ни за ци је, су прот но 

6) Лу кић, Р, исто, стр. 38-51.

7) Лу кић, Р, Појамтеорије права, Збор ник за Те о ри ју пра ва, Све ска I, СА НУ, Бе о град, 
1978, стр. 1-15.

8) Исто, стр. 13-15.



ДејанМатић ПолитичкипогледнаправоидржавуРадомира...

277

до та да из ра же ним схва та њи ма у Теоријидржавеиправа.9) Сход-
но ова квом ње го вом ста ву, ва ља раз мо три ти као прет ход на ње го ва 
раз ма тра ња о по ли ти ко ло шкој те о ри ји пра ва, пре не го што се от-
поч не ана ли за ста во ва из не тих у окви ру по ли тич ке те о ри је др жа ве.

Рас пра вља ју ћи о пој му те о ри је пра ва, Лу кић вр ло крат ко 
од ре ђу је и сво је ви ђе ње пој ма по ли ти ко ло шке те о ри је пра ва, од-
ре ђу ју ћи је као ди сци пли ну ко ја пред ста вља део ши ре, со ци о ло-
шке те о ри је пра ва, ко ја би, та ко схва ће на, об у хва та ла све о бу хват ни 
по глед на пра во као дру штве ну по ја ву. Ова ко од ре ђе на по ли ти ко-
ло шка те о ри ја пра ва би за пра во про у ча ва ла са мо од нос по ли ти ке 
и пра ва и њи хов ме ђу соб ни ути цај, пре вас ход но услед по тре бе за 
по сто ја њем спе ци ја ли зо ва не на уч не ди сци пли не усло вље не не-
сум њи вим про жи ма њем и ве ли ким ути ца јем ко је има ју по ли ти ка 
и пра во јед но на дру го.10) Пред мет ова ко схва ће не са мо стал не ди-
сци пли не пред ста вља пра во ви ђе но кроз при зму по ли ти ке, од но-
сно ње гов по ли тич ки вид. Об ра ђу ју ћи свој, ова ко од ре ђен пред мет, 
по ли тич ка те о ри ја пра ва мо ра да од ре ди не са мо у ко јој је ме ри 
пра во за пра во по ли тич ка по ја ва, већ и да ис пи та на ка кав на чин и 
у ко јој ме ри ове по ја ве, да кле пра во и по ли ти ка ути чу јед на на дру-
гу.11) Ка ко би и по ли тич ку те о ри ју пра ва би ло до след но од ре ди ти 
као и би ло ко ју дру гу са знај ну ди сци пли ну, да кле, ње ним пред ме-
том и ме то дом, Лу кић то и чи ни, но не на истом ме сту, већ у свом 
ра ни јем ра ду из пр ве по ло ви не ше зде се тих, по све ће ном од но су 
ове две по ја ве, на зва ном Правоиполитика.12) Као основ ни ме тод, 
усло вљен са мом при ро дом на уч не ди сци пли не из ра же ном у ње-
ном пој мов ном и пред мет ном од ре ђе њу, он ви ди исти онај ко јим се 
про у ча ва ју и дру ге дру штве не по ја ве, узроч но-екс пли ка тив ни ме-
тод.13) Ов де се за пра во ра ди о со ци о ло шком ме то ду, на рав но, до не-
кле при ла го ђе ном спе ци фич но сти ма са мог пред ме та про у ча ва ња. 

Лу кић од ре ђи ва њу пој ма по ли ти ке при ла зи вр ло те мељ но. 
На кон на бра ја ња број них мо гу ћих раз ли чи тих зна че ња ко ја се 
овом пој му мо гу при да ва ти и њи хо ве де таљ не ана ли зе,14) као нај бо-
љи усва ја онај при ступ ко јим се овај по јам од ре ђу је пу тем два кри-

9) Лу кић, Р, нав. де ло, стр. 15-55.

10) Лу кић, Р, Појамтеорије права, Збор ник за Те о ри ју пра ва, Све ска I, СА НУ, Бе о град, 
1978, стр. 10.

11) Исто.

12) Лу кић, Р, нав. де ло, стр. 217-221.

13) Исто, стр.217.

14) Лу кић, Р, Политичкатеоријадржаве, Сабранадела, Том 10, БИГЗ, Бе о град, 1995, стр. 
15-20.



СПМброј4/2013,годинаXX,свеска42. стр.273-285.

278

те ри ју ма. Пр ви под ра зу ме ва да се јед ном пој му при да оно зна че ње 
ко је има што ши ру упо тре бу, док дру го зах те ва ну жност при хва та-
ња она квог зна че ња ко је ис ти че спе ци фич но сти са мог пој ма у пи-
та њу ка ко би се он ре ла тив но ла ко мо гао из дво ји ти од дру гих, ње-
му слич них пој мо ва. Ова ко про ти ву реч ни кри те ри ју ми не из бе жно 
во де од ре ђи ва њу пој ма по ли ти ке у ње ном ши рем и ужем зна че њу. 
Па та ко, под по ли ти ком у пр вом, ши рем ње ном зна че њу, Лу кић 
под ра зу ме ва „... усме ра ва ње људ ске де лат но сти би ло ко је вр сте у 
од ре ђе ном прав цу, тј. ра ди од ре ђе ног ци ља“,15) а у ње ном ужем зна-
че њу „... усме ра ва ње дру штва (схва ће ног као пот пу на дру штве на 
за јед ни ца) у од ре ђе ном прав цу по мо ћу др жав не вла сти“.16) Сва ко 
од ових зна че ња, пре ма ње го вом ми шље њу, об у хва та по пет еле ме-
на та. Ови еле мен ти се до не кле по кла па ју код оба од ре ђе ња пој ма и 
они под ра зу ме ва ју ка ко по ли тич ку де лат ност, од но сно, са мо усме-
ра ва ње (ко је код по ли ти ке у ужем сми слу мо же би ти дво ја ко и под-
ра зу ме ва, с јед не стра не ути цај по ли ти ке на др жа ву и ње но усме-
ра ва ње и, с дру ге стра не ути цај др жа ве на усме ра ва ње дру штва) 
и по ли тич ке су бјек те, та ко и пред мет по ли тич ке де лат но сти ко ји 
под ра зу ме ва би ло ко ју људ ску де лат ност (при че му су од по себ ног 
зна ча ја оне ко је су бит не за пра вац дру штве ног кре та ња).17) По-
след ња два еле мен та су та ко ђе слич на. Док по ли ти ка у свом ши рем 
зна че њу ту об у хва та и пра вац усме ра ва ња и ње го ва сред ства узе та 
у њи хо вом нај оп шти јем од ре ђе њу,  по ли ти ка у ужем сми слу укљу-
чу је јед но спе ци фич но сред ство ко је је са мо њој осо би то, др жа ву 
са мо но по лом фи зич ке при ну де, као и уна пред пре ци зно од ре ђен 
пра вац де лат но сти пред ви ђен по ли тич ким про гра ми ма по је ди них 
су бје ка та.18) 

Ова кво Лу ки ће во схва та ње са ме по ли ти ке ну жно је усло ви ло 
и ње го во ви ђе ње пра ва у од но су са њом. Бу ду ћи да по ли ти ка, схва-
ће на у ужем сми слу на рав но, сво је ци ље ве оства ру је пу тем вла-
сти и пред ста вља вид ње не де лат но сти, не из бе жно сле ди да пра во, 
схва ће но као скуп нор ми санк ци о ни са них др жав ним мо но по лом 
си ле, пред ста вља јед но од нај ва жни јих ње них сред ста ва.19) Оно је, 
по сред но по сма тра но и ње на тво ре ви на. Су шти на пра ва је, пре ма 
ње го вом ми шље њу, од ре ђе на упра во по ли ти ком. Са ста но ви шта 

15) Исто, стр. 24.

16) Исто.

17) Исто, стр. 25-26.

18) Исто, стр. 26-27.

19) Лу кић, Р, Правоиполитика, у књи зи Bi bič, A, No vo sel, P, Političkaznanost:Predmeti
suština/Političkaznanost:metode, Na pri jed, За греб, 1971, стр. 209.
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ме ре ове од ре ђе но сти Лу кић раз ли ку је три вр сте прав них нор ми. 
Пр ве, у пот пу но сти од ре ђе не по ли ти ком у по гле ду сво га са др жа ја, 
су нај ва жни је и њи ма се за пра во и од ре ђу ју нај ва жни ји по ли тич-
ки ци ље ви пра ва. Дру ге су по ли ти ком са мо де ли мич но од ре ђе не. 
Оне има ју углав ном тех нич ко-прав ни ка рак тер, али мо гу по не кад и 
по слу жи ти у оства ри ва њу по ли тич ких ци ље ва. Тре ће су пот пу ног 
тех нич ко-прав ног ка рак те ра и њих пот пу но са мо стал но од ре ђу је 
пра во. На рав но, не тре ба за бо ра ви ти да и оне, ма да по сред но, та-
ко ђе слу же оства ре њу по ли тич ких ци ље ва, те да ап со лут но апо ли-
тич на прав на  нор ма ни не мо же по сто ја ти.20) По ли ти ка ди рект но 
ути че и на оства ри ва ње пра ва, и то пре све га у чи ње ни ци да се иза 
сва ке при ме не пра ва, од но сно, не при ме не, за пра во кри је по ли тич-
ка од лу ка. По ли ти ка о ово ме су ве ре но од лу чу је, има ју ћи у ви ду да 
је пра во са мо ње но сред ство. На рав но, сва ка од лу ка о не при ме њи-
ва њу пра ва, на ро чи то ако се ра ди о од лу ци ко ја би би ла про тив-
на пра ву, има из у зет но штет но деј ство, бу ду ћи да иза зи ва прав ну 
не си гур ност, до во ди до гу бит ка по ве ре ња у ефи ка сност пра ва, а 
са мим тим и до сма ње ња мо гућ но сти оства ри ва ња по ли тич ких ци-
ље ва пу тем ње га као ње ног глав ног сред ства. Та ко ђе, ка ко пра во 
за пра во по чи ва на по ли ти ци, не из бе жно је да, по при ро ди ства ри, 
ме ха ни зам ње го ве при ме не има сво ју су штин ску осно ву упра во у 
по ли ти ци. До каз за ова кав став Лу кић из во ди из чи ње ни це да нор-
ме ко је се од но се на рад су ве ре ног прав ног ор га на не ма ју санк ци ју 
ко ју над тим ор га ном мо же не ко при ме ни ти, те сле ди да је функ-
ци о ни са ње пра ва у це ли ни усло вље но по ли тич ким фак то ри ма.21)

Но, овај ути цај по ли ти ке на пра во ни је јед но сме ран, ка ко би 
се из прет ход ног из ла га ња мо жда и мо гло за кљу чи ти. Пра во та ко-
ђе има од ре ђе ну ме ру ути ца ја на по ли ти ку. Она се мо же при ме ти ти 
у ви ше сво јих раз ли чи тих ви до ва. Та ко, са мим сво јим по ло жа јем 
глав ног сред ства оства ре ња по ли тич ких ци ље ва, пра во не по сред-
но ути че на ефи ка сност и ме ру оства ре ња са ме по ли ти ке, од но сно, 
ње них ци ље ва. По ред то га, об у хва та ју ћи по ли тич ке по ја ве и од но-
се, пра во им да је сво ју фор му, пре тва ра ју ћи њи хов ка рак тер у прав-
ни, на тај на чин их ра ци о на ли зу ју ћи. Уну тра шња ло ги ка пра ва, као 
и ње го ва чвр ста струк ту рал на за сно ва ност и за ко но мер но функ-
ци о ни са ње у из ве сној ме ри објек ти ви зи ра ју по ли ти ку, уво де ред 
у про цес ње ног од ви ја ња, обез бе ђу ју ћи на тај на чин и ефи ка сни је 
оства ри ва ње ци ље ва ко је она по ста вља.22) Иако је пра во по ли ти-

20) Исто, стр. 211.

21) Исто, стр. 212-213.

22) Исто, стр. 214.
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ком усло вље но, оно је ипак и у ве ли кој ме ри сло бод но, бу ду ћи да 
нај ве ћи део сво јих нор ми ства ра пот пу но са мо стал но, не за ви сно 
од по ли ти ке. На и ме, ње го ва са др жи на и циљ је су од ре ђе ни по ли-
ти ком, али са ма струк ту ра као и  на чин функ ци о ни са ња то ни су, а 
и не мо гу би ти. То и узро ку је да ве о ма че сто прав ни си сте ми за-
сно ва ни на пот пу но раз ли чи тим , па чак и опреч ним по ли ти ка ма 
има ју исте прав но-тех нич ке еле мент. Ово на рав но че сто до во ди до 
тврд њи о не спо соб но сти пра ва и прав ни ка да но вим прав ним об-
ли ци ма од го во ре на но ве по ли тич ке по ја ве. Лу кић се вр ло од луч но 
су прот ста вља ова квим кри ти ка ма, углав ном, ка ко се чи ни ла и ка, 
ста вом о прав ној тех ни ци ко ја, не за ви сна од по ли ти ке, по пут би ло 
ко је дру штве не тех ни ке, ап со лут но мо же по слу жи ти за оства ри ва-
ње ме ђу соб но са свим раз ли чи тих ци ље ва.23) Ве о ма је за ни мљи во 
и ње го во уоча ва ње јед ног спе ци фич ног об ли ка ути ца ја пра ва на 
по ли ти ку. Док по ли ти ка ути че на са др жи ну пра ва не ди ра ју ћи у 
ње го ву струк ту ру и про цес функ ци о ни са ња, до тле пра во, не ма ју ћи 
мо гућ ност да ути че на са др жај по ли ти ке, ути че, од но сно, ре гу ли ше 
прав ним нор ма ма по сту пак ње го вог ства ра ња, на од ре ђе ни на чин 
и омо гу ћа ва ју ћи по сто ја ње по ли тич ке де лат но сти као та кве. По-
ступ ци и про це си вр ше ња по ли тич ке вла сти, као и ње ног осва ја ња 
пред ста вља ју пред мет де таљ ног прав ног ре гу ли са ња. На тај на чин 
оно по ста је, по ред спољ ног, и уну тра шње сред ство по ли ти ке.24)

Иако знат но фраг мен ти ра ни је да та у од но су на по ли тич ку 
те о ри ју др жа ве, Лу ки ће ва про ми шља ња по ли тич ке те о ри је пра ва 
пред ста вља ју из у зет но за ни мљи во шти во. До бро по зна ва ње пред-
ме та, до след ност у из во ђе њу пој мо ва, си сте ма тич ност из ла га ња 
за сно ва на на чвр стој ло гич кој струк ту ри умо ва ња, као и ја сно ћа 
из ра за ка рак те ри шу ње го ву по ли тич ку те о ри ју пра ва чи не ћи је го-
то во нај бо љим при ме ром по сто ја ног Лу ки ће вог на уч ног ра да. Вр-
ло ма ло25) или ни ма ло оп те ре ће на иде о ло шким бре ме ном, чи ни се 
да ова ње го ва раз ма тра ња из обла сти по ли ти ко ло ги је пра ва и да нас 
пред ста вља ју при мер пу та ко јим тре ба ићи у не ким бу ду ћим прав-
ним и со ци о ло шким ана ли за ма ове ма те ри је. Но, на жа лост, ова кву 
ла ска ву тврд њу на про сто ни је мо гу ће по но ви ти и ка да је у пи та њу 
ње го во ви ђе ње по ли тич ке те о ри је др жа ве.

Раз ма тра ју ћи при ро ду др жав не ор га ни за ци је у свом де лу По-
ли тич ка те о ри ја др жа ве, Лу кић др жа ву од ре ђу је као исто вре ме но 
и прав ну и по ли тич ку  ор га ни за ци ју. Прав ни ка рак тер јој обез бе-

23) Исто, стр. 215.

24) Исто.

25) Исто, стр. 210.
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ђу је ви ше фак то ра. Она има по ло жај су бјек та ко ји ства ра це ло куп-
но по зи тив но пра во, би ло не по сред но, би ло по сред но. Це ло куп на 
ње на ор га ни за ци ја по чи ва на прав ним нор ма ма, а та ко ђе је и ње на 
де лат ност вр ло де таљ но ре гу ли са на и од ре ђе на пра вом. Но, из са-
мог ра ни јег од ре ђе ња по ли ти ке, али и пра ва као ње го вог сред ства, 
Лу кић до след но из во ди за кљу чак о по ли тич ком ка рак те ру др жав не 
ор га ни за ци је као при мар ном, у од но су на њен прав ни аспект.26) По-
пут пра ва и др жа ва, схва ће на као прав на ор га ни за ци ја,  пред ста вља 
сред ство за оства ре ње од го ва ра ју ћих по ли тич ких ци ље ва, дру гим 
ре чи ма, њен прав ни ка рак тер је ди рект но од ре ђен и усло вљен ње-
ном по ли тич ком при ро дом.27) Пред мет, ме тод, за дат ке, као и од нос 
ове ди сци пли не пре ма дру гим, њој срод ним ди сци пли на ма, Лу кић 
од ре ђу је вр ло слич но као и при ли ком исто вр сног од ре ђе ња по ли-
тич ке те о ри је пра ва. Као и ина че у сво јим из ла га њи ма за сно ва ним 
на стро го на уч ном умо ва њу и до след ној при ме ни фор мал не ло ги ке 
у из ла га њу, ни ов де се не ма шта при го во ри ти ни ста во ви ма ко је 
за у зи ма, ни на чи ну на ко ји то чи ни. Но, при ли ком из ла га ња о ста-
њу по ли тич ке те о ри је др жа ве, Лу кић за у зи ма ста но ви ште да до та-
да шња прак са у на уч ној ми сли окре ну тој по ли тич ком про у ча ва њу 
др жа ве ни ка ко не мо же би ти сма тра на за до во ља ва ју ћом. На и ме, 
он сма тра да се ја сно мо гу пот цр та ти две стру је у ње ном раз во ју, 
од ко јих, ка ко он то ис ти че, су штин ски ни јед на не мо же од го во-
ри ти зах те ви ма ко је пред на у ку ста вља по тре ба озбиљ ног на уч ног 
ис тра жи ва ња др жа ве као по ли тич ке ор га ни за ци је. Јед на се огле да 
у ве ли ким ма кро скоп ским те о ри ја ма спе ку ла тив но-фи ло зоф ског 
ка рак те ра ко је, не до вољ но за сно ва не на ем пи риј ским ис тра жи ва-
њи ма „ви се“ из ме ђу не ба и зе мље, не спо соб не да из њих про ник не 
мо дер на по ли тич ка те о ри ја др жа ве као са мо стал на на уч на ди сци-
пли на. Дру ги пра вац раз во ја се пак огле да у пре те ра ном окре та њу 
ем пи риј ском ис тра жи ва њу сит ни јих пи та ња и на пу шта њу ма кро-
скоп ских оп штих по ли тич ких те о ри ја. Иако ова кав при ступ пру жа 
кон крет не по дат ке, Лу кић сма тра да по при ро ди ства ри ни је до во-
љан да пру жи оп шту сли ку по ли ти ке, од ре ди тач ке ко је пред ста-
вља ју пре крет ни це у од ви ја њу по ли тич ког про це са ни ти да ука же 
на ток кре та ња дру штва у це ли ни усме рен др жа вом. Као од го ва ра-
ју ћи при ступ ко ји мо же да од го во ри на сва та пи та ња и ре зул ти ра 
ства ра њем ва ља не по ли тич ке те о ри је др жа ве, Лу кић ис ти че исто-
риј ско-ма те ри ја ли стич ки при ступ те о ри ји по ли тич ког про це са, 
за сно ван на де ли ма Марк са, Ен гел са и Ле њи на.28) Мо ра се оста ти 

26) Лу кић, Р, Политичкатеоријадржаве, Сабранадела, Том 10, БИГЗ, Бе о град, 1995, стр. 
28-30.

27) Исто, стр. 36.

28) Исто, стр. 43.
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трај но збу њен ова квим ста вом и ни ка ко ни је мо гу ће на на уч но ва-
ли дан на чин об ја сни ти ка ко је мо гу ће да се го во ри о спе ку ла тив но-
фи ло зоф ском ка рак те ру ве ли ких по ли тич ких те о ри ја 19. ве ка, ко ји 
је, уз гред бу ди ре че но, го то во са свим из ве сно не спо ран, су прот-
ста вља ју ћи му став о раз во ју ма те ри јал не дру штве не про из вод ње 
и кла сне бор бе као по кре та чу и осно ву це ло куп ног основ ног то ка 
кре та ња по ли тич ког про це са и дру штва уоп ште. Овај став та ко-
ђе има спе ку ла тив но-фи ло зоф ски ка рак тер, јер, по пут свих та квих 
ис ка за, на про сто не мо же би ти до ка зан ем пи риј ским чи ње ни ца ма 
при ку пље ним у аде кват ном на уч ном ис тра жи ва њу.29) Ма шта твр-
ди ли за го вор ни ци марк си стич ког при сту па у све у куп ној дру штве-
ној ана ли зи (укљу чу ју ћи ту, ка ко прав ну, по ли тич ку или би ло ко ју 
дру гу), још увек не ма до ка за о кла сној при ро ди свих дру штве них 
по ја ва, ма те ри јал ној про из вод њи и раз во ју про из вод них сна га и 
од но са као и кла сној бор би, као из во ри ма и осно ва ма свих су штин-
ских дру штве них про ме на, као и о за ко но мер ним пре ла сци ма из 
јед не ета пе раз во ја дру штва у дру гу, обе ле же не од го ва ра ју ћим дру-
штве но еко ном ским фор ма ци ја ма. При то ме, не тре ба ни спо ми-
ња тиа тврд ње о дик та ту ри про ле та ри ја та као ну жном пре ла ску из 
кла сног дру штва у ко му ни зам, бес кла сно дру штво уз од у ми ра ње 
пра ва и др жа ве. Ако је та ко, а у то го то во да и не ма сум ње, бу ду ћи 
да на уч ног до ка за ко ји ове тврд ње не сум њи во до ка зу је (тре ба до-
да ти, и то без не по треб них си ло ги за ма по је ди них марк си стич ких 
ауто ра ко ји су скло ни да кре та ње об ја сне њи ме са мим), он да се 
ов де ни ма ло не ра ди о не че му што пред ста вља нај оп шти ји на уч ни 
по глед, већ о тврд ња ма ко је се по пут фи ло зоф ских ис ка за та ко-
ђе не мо гу ика да до ка за ти, већ са мо до ка зи ва ти. Дру гим ре чи ма, 
оне су ни шта дру го до, ма ње или ви ше, ра ци о нал не прет по став ке 
чи стог спе ку ла тив но-фи ло зоф ског ка рак те ра, те мо гу би ти ва ља на 
осно ва по ли тич кој те о ри ји др жа ве схва ће ној као са мо стал на на уч-
на ди сци пли на, у ис тој оној ме ри, ко ли ко и би ло ко ји дру ги при-
ступ слич ног ка рак те ра. На кра ју кра је ва, не тре ба пре ћу та ти и то 
да је до са да шња прак са дру шта ва ор га ни зо ва них на прин ци пи ма 
исто риј ског ма те ри ја ли зма до во љан по ка за тељ њи хо ве ис прав но-
сти и не сум њи вог на уч ног ка рак те ра. 

Те шко је раз у ме ти ова кав Лу ки ћев став, на ро чи то уко ли ко 
се узме у об зир ина че до след но умо ва ње од узро ка ка по сле ди ци 
и чвр ста на уч на за сно ва ност ар гу ме на та ко ји ма се од ли ку је огром-
на ве ћи на ње го вих ба вље ња про бле ма ти ком пра ва и др жа ве. Ова-
кав ње гов ис кљу чив при ступ се не мо же при хва ти ти и за кључ ци 

29) Ви ше о при ро ди марк си стич ког при сту па про у ча ва њу др жа ве и пра ва у Har ris, J.W, Le-
galPhilosophies, But ter worths, Lon don – Edin burgh – Du blin, 2000, str. 268-276, као и у 
Hunt, A, Marxisttheoryoflaw, у књи зи Acompaniontophilosophyoflawandlegaltheory, 
Blac kwell Pu blis hing, Ox ford, 2003, стр. 355-366. 
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про и за шли из ње га се на про сто мо ра ју од ба ци ти. Без ика кве же ље 
за пре стро гом кри ти ком, на про сто ни је мо гу ће, упр кос сим па ти ја 
пре ма са мом Лу ки ћу, ко је ни јед ног тре нут ка ни је ни мо гу ће, а ни 
по треб но са кри ти, при хва ти ти као тач не оне тврд ње ко је, не са мо 
да је пре га зи ло вре ме, већ ни су би ле тач не ни у тре нут ку ка да су 
из но ше не. До бар при мер за то је ње го ва тврд ња о со ци ја ли стич кој 
де мо кра ти ји као пот пу ни јој од бур жо а ске, у ко јој про цес из јед на-
ча ва ња ма се и ели те те че упо ре до са про це сом од у ми ра ња пра ва 
и др жа ве, те ће се исто вре ме но и за вр ши ти на стан ком бес кла сног 
дру штва.30) Ово ни је на уч ни ис каз за сно ван на ис ку стве но про вер-
љи вим чи ње ни ца ма, ни ти пак прет по став ка ра ци о нал но за сно ва на 
на до та да шњој ана ли зи дру штве не прак се, при че му се оправ да но 
мо же оче ки ва ти ње но оства ри ва ње бу ду ћи да је то пот кре пље но 
при ку пље ним ем пи риј ским по да ци ма. То је ни шта дру го до вред-
но сни суд спе ку ла тив не при ро де. Не не ги ра ју ћи ње го ву ле ги тим-
ност, као ни ле ги тим ност слич них тврд њи и вред но сних су до ва 
ни јед ног тре нут ка, ипак се тре ба за ла га ти за њи хо во аде кват но 
ети ке ти ра ње као та квих, а не про гла ша ва ти их за на уч но утвр ђе-
не исти не. То сва ка ко не зна чи да су све Лу ки ће ве тврд ње у раз-
ма тра њу про бле ма ти ке по ли тич ке те о ри је др жа ве не при хва тљи ве. 
На про тив, упра во она ме ста на ко ји ма при сту па ана ли зи као прав-
ник и со ци о лог, окре нут на уч ном и ло гич ки до след ном умо ва њу, 
пред ста вља ју ујед но и нај бо ље де ло ве ње го ве по ли тич ке те о ри је 
др жа ве, оства ру ју ћи ви со ке на уч не до ме те. Но, у це ли ни гле да но, 
ње го ву ми сао окре ну ту про бле ма ти ци по ли тич ке те о ри је др жа ве, 
иде о ло шко бре ме од већ те шко при ти ска и то у то ли кој ме ри, да 
знат но ума њу је на уч ну вред ност ње го вих раз ма тра ња о овим пи-
та њи ма, чи не ћи их вр ло ма ло упо тре бљи вим у са вре ме ној на у ци. 
Оста је да се са мо по жа ли што Лу кић ни је ус пео да усво ји при-
ступ сли чан оном при ли ком раз ра де сво је по ли тич ке те о ри је пра-
ва. На рав но, мо же се прет по ста ви ти да би и код по ли тич ке те о ри је 
пра ва Лу кић кре нуо истим пу тем као у слу ча ју по ли тич ке те о ри је 
др жа ве, но то на про сто ни је ура дио бу ду ћи да је та пи та ња об ра-
дио са мо ус пут, овлаш и на кнад но, по све ћу ју ћи им ма њу па жњу 
и не ства ра ју ћи од го ва ра ју ће си стем ско де ло. То, на рав но, ни ка да 
не ће мо са зна ти. Па ипак, на кон све га, из гле да да се мо жда и мо же 
из ве сти са свим осно ван за а кљу чак ко ји би ука зи вао на то да по ли-
тич ка те о ри ја пра ва, упра во сто га што је на ста ла на кнад но, а опет 
та ко бр зо на кон Политичкетеориједржаве, пред ста вља сво је вр-
стан вид, ма ње или ви ше, све сне ко рек ци је ра ни јих ста во ва.

30) Лу кић, Р, Политичкатеоријадржаве, Сабранадела, Том 10, БИГЗ, Бе о град, 1995, стр. 
82.
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RADOMIRLUKIC’SPOLITICAL
VIEWONTHELAWANDSTATE

Resume
In the se cond half of the twen ti eth cen tury, thro ugh the po wer of 

re flec tion, depth of analysis and com pre hen si ve ness pre sen ta tion ine-
vi tably ari ses work of Pro fes sor Ra do mir Lu kic. The me a su re of in-
flu en ce of Lu kic’s re flec ti ons abo ut the sta te and law, as to our le gal 
la bo rers, as well as the very le gal the ory in us, in the se cond half of the 
20th cen tury, and the ori gi na lity and depth of his sci en ti fic work, re qu i-
res mo re at ten tion to the is su es he de alt. Cu ri o us and ver sa ti le, Lu kic’s 
spi rit tried his hand in a num ber of are as. He was en ga ged in the the ory 
of law, the met ho do logy of law, the phi lo sophy law, but al so in the so-
ci o logy. Lu kic al so ex pres sed in te rest in one, fa irly unex plo red area in 
our le gal sci en ce by then, the area of po li tics and its in flu en ce on the 
law and the sta te. His in te rest in this, un for tu na tely, did not re sult in the 
cre a tion of a syste ma tic, com pre hen si ve work, which wo uld en ve lop 
this ex tre mely in te re sting to pic. Gi ven the im por tan ce of Lu kic’s oeu-
vre, it is ne ces sary to cri ti cally analyze the se his vi ews con cer ning the 
di scus sion of the re la tion of the po li tics and the law and sta te, per ce i ved 
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thro ugh the prism of the law, and the ir mu tual in flu en ces, as well to ra-
te and to de ter mi ne the pla ce of this part of his work from the po int of 
mo dern the ory of law. It can be con clu ded that Lu kic, op ting to ex plo re 
the re la ti on ship bet we en po li tics and the law and sta te, and gi ven the 
way in which he syste mi ze the ir pre sen ta ti ons on this su bject, ac tu ally 
tho ught that is ju sti fied to spe ak of two se pa ra te di sci pli nes which, alt-
ho ugh ine vi tably lin ked, studying each for them sel ves, as the re la ti on-
ship bet we en po li tics and the law, as well as the re la ti on ship bet we en 
po li tics and the sta te. Tho ugh con si de rably frag men ted gi ven in re la tion 
to the po li ti cal the ory of the sta te, Lu kic’s re flec tion on po li ti cal the ory 
of law are ex tre mely in te re sting re a ding. Not even a lit tle bur de ned by 
ide o lo gi cal bur den, it se ems that its con si de ra ti ons in the area of the 
po li ti co logy of law, even to day are an exam ple of path that sho uld be 
ta ken in so me fu tu re le gal and so ci o lo gi cal analysis of this mat ter. But 
un for tu na tely, this flat te ring sta te ment simply can not be re pe a ted when 
it co mes to his vi ew of the po li ti cal the ory of the sta te. His tho ught 
tur ned to wards the is su es of po li ti cal the ory of the sta te  is too he a vily  
pres su red by the ide o lo gi cal bur den, to such an ex tent that sig ni fi cantly 
re du ces the sci en ti fic va lue of its con si de ra tion of the se is su es, ma king 
them very lit tle usa ble in mo dern sci en ce. This do es not mean that all of 
Lu kic’s cla ims in con si de ra ti ons of pro blems of the po li ti cal the o ri es of 
the sta te are unac cep ta ble. On the con trary, the are as which he ap pro ac-
hed to the analysis as a lawyer and so ci o lo gist, tur ned to sci en ti fic and 
lo gi cally con si stent re a so ning, re pre sent the best parts of his po li ti cal 
the ory of the sta te, ac hi e ving high sci en ti fic ac hi e ve ments.
Key words: po li ti cal the ory of sta te and law, the ory of law, Ra do mir Lu kic, 

Mar xist ap pro ach

* Овај рад је примљен 28. новембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. децембра 2013. године.
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БРИСЕЛСКИСПОРАЗУМИ
ПРОБЛЕМВИРТУЕЛНОГПРИЗНАЊА

КОСОВАИМЕТОХИЈЕ

Сажетак
У овом ра ду вр ши се прав на и по ли тич ка ана ли за Бри сел-

ског спо ра зу ма и по сле ди ца овог ак та. Ова ана ли за да је и пре сек 
ме ђу на род них усло ва у ко ји ма је овај акт на стао. Утвр ђе но је да су 
без бед но сни ме ђу на род ни при ти сци, уз стал не уну тра шње при ти-
ске, а по себ но на ру ше на си ту а ци ја на Ко со ву и Ме то хи ји (КиМ) 
ре зул ти ра ле Бри сел ским спо ра зу мом, ко ји је је дан од нај не по вољ-
ни јих аран жма на ко је је Ср би ја ика да за кљу чи ла. Прав на ана ли-
за је по ка за ла да овај до ку мент и по ред зна чај ног бро ја ме ђу др-
жав них еле ме на та, ипак ни је ме ђу на род ни уго вор. По ка за ло се да 
не до ста је са мо је дан основ ни еле ме нат за ту ма че ње овог ак та као 
ме ђу на род ног спо ра зу ма. Не до ста је им пли цит на са гла сност (као 
и екс пли цит но да та са гла сност) да се ов де ра ди о ме ђу др жав ном 
(ме ђу на род ном) ак ту. Исто, ту не до ста је и им пли цит на и експлцит-
на са гла сност да се дру ги су бјект при зна као др жа ва до dejure, па 
ни defacto при зна ња, али је ипак за кљу чен акт ко ји оби лу је ме ђу-
на род но прав ним ди мен зи ја ма. Ова кав акт, као што је при ме ће но 
пред ста вља пре се дан ме ђу на род ног - уго вор ног пра ва. Са по ли-
тич ког ста но ви шта, за кљу че но је да спо ра зум отва ра и да је од ре-
ђе не мо гућ но сти да се Ср би ја у Ује ди ње ним на ци ја ма бо ри про тив 
при зна ва ња и учла ње ња „Ко со ва“ у Ује ди ње не На ци је. Ов де сто га 
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по сто ји про стор за да љу по ли тич ку бор бу у уни вер зал ним ме ђу на-
род ним ор га ни за ци ја ма, ка ко би се за шти ти ла на ци о нал на без бед-
ност Ср би је и нај ви ши ин те ре си др жа ве.
Кључ не ре чи: Без бед ност, Бри сел ски спо ра зум, Ср би ја, Ко со во и Ме то-

хи ја, dejure, defacto, при зна ње, пра во, ка па ци тет

УВОД

Бри сел ски спо ра зум је у ши рој до ма ћој и свет ској јав но сти 
и на уч ној ли те ра ту ри по ста вио те о риј ско прав но пи та ње да ли се у 
слу ча ју при хва та ња овог уго вор ног ак та вр ши чин при зна ња Ко со-
ва и Ме то хи је КиМ од но сно „Ко со ва“ од стра не Ср би је1). У до ма ћој 
јав но сти пар ти је на вла сти су из но си ле ста во ве да при хва та ње овог 
прав ног до ку мен та не им пли ци ра при зна ње „Ко со ва“, док су не ке 
опо зи ци о не пар ти је, а по себ но ДСС сма тра ле да је до шло до при-
зна ња Ко со ва и Ме то хи је пот пи си ва њем ак та из Бри се ла. Пред мет 
овог ра да је да се те о риј ски раз мо три шта прав но зна чи при хва-
та ње на ве де ног спо ра зу ма и ка кве су прав не по сле ди це овог ак та 
од но сно ка кви су мо гу ћи ефек ти на спољ ну по ли ти ку Ср би је2).

ПОЛИТИЧКААТМОСФЕРАУОЧИ
ПОТПИСИВАЊАБРИСЕЛСКОГСПОРАЗУМА

ИБЕЗБЕДНОСНЕДИЛЕМЕЗАСРБИЈУ

Пре го во ри о ста у су КиМ ко ји су тра ја ли не ко ли ко ме се ци 
под па тро на том Европ ске уни је (ЕУ) су би ли у зна ку не пре кид ног 
за ла га ња европ ских стра ук ту ра за по сти за ње тзв. ком про ми сног 
ре ше ња из ме ђу „две стра не“ од но сно Ср би је и „Ко со ва“. Као што 
је по зна то, Не мач ка је фа во ри зо ва ла став да је „Ко со во“ КиМ већ 
не завс но и да Ср би ја не мо же да „без нор ма ли за ци је од но са“ са 
дру гом стра ном до би је по че так при ступ них пре го во ра са ЕУ. Под-
се ти мо да ста во ви Не мач ке има ју сво је ко ре не у да љој исто риј ској 
пер спе ти ви ко ја за ла зи и у пе ри од пре Дру гог свед ског ата од но сно 
да ти ра из вре ме на ка да је Не мач ка де фи ни са ла сво ју спољ ну по ли-
ти ку пре ма блкан ским др жа ва ма.

1) У овом тек сту ко ри си ће мо тер мин Косовопод зна ци ма на во да одн. „Ко со во“, под ра зу-
ме ва ју ћи под њи ме Ко со во и Ме то хи ју или скра ће но КиМ. 

2) Ви ди основ не кри те ри ју ме при зна ња код Bri erly J. L., TheLawofNations, The Cla ren don 
press, 1928.
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Као што је по зна то, тен ден ци ја Не мач ке да бу де ак тив ни 
опо нент ин те ре си ма Ср би је има пре те че још и мно го ра ни је од Пр-
вог свет ског ра та, кроз пост - вер сај ски ре ван ши зам, а за тим се 
про те же и на пе ри од рас пар ча ва ња „пр ве“ Ју го сла ви је од но сно пе-
ри од Дру гог свет ског ра та, и по том на но ви ји по сле рат ни пе ри од. 
Ов де у по сле рат ном раз до бљу, Не мач ка уз САД и ви ше европ ских 
са ве зни ка, по себ но др жа ва уокви ре них НА ТО струк ту ром, ви де 
он да шњу Ју го сла ви ју, а ка сни је и Ср би ју као глав ног са ве зни ка 
СССР-а (по том Ру си је) на Бал ка ну. По сле па да Бер лин ског зи да 
ви сок при о ри тет Не мач ке је би ло раз би ја ње Ју го сла ви је, при зна ва-
њем се це си о ни зма Сло ве ни је и Хр ват ске, и при ти сци ма на чла ни-
це ЕУ у истом прав цу, а по себ но ра ди ства ра ња и об на вља ња тра-
ди ци о нал них са ве знич ких ве за са Хр ват ском и Сло ве ни јом3). Ове 
две др жа ве су би ле пр ве при зна те, а Не мач ка је вр ши ла прет ње и у 
прав цу раз би ја ња за јед нич ке европ ске по ли ти ке, ако се спољ на по-
ли ти ка ЕУ не при кло ни ко лек тив ном при зна њу4). По ред Не мач ке и 
Аустри ја је ак тив но ра ди ла на ак ци ја ма усме ре ним на за јед нич ко 
при зна ње две бал кан ске др жа ве од стра не Европ ске уни је ко ја је у 
то вре ме из гра ђи ва ла за јед нич ку спољ ну по ли ти ку. Про це си око 
ру ше ња Ју го сла ви је су по ка за ли да се Не мач ка по сте пе но по зи ци-
о ни ра као глав на европ ска си ла ко ја ЕУ ко ри сти као ин стру мент 
сво је спољ не по ли ти ке.

Да нас Не мач ка, по ред ути ца ја на европ ску по ли ти ку и ор га-
не ЕУ, за јед но са гру пом зе ма ља са ве зни ка Не мач ке, где је ови ма 
при кљу че на и Ве ли ка Бри та ни ја, и до не кле САД, вр ши ма ње или 
ви ше пла ни ра не при ти ске на др жа ве у ме ђу на род ној за јед ни ци у 
ве зи КиМ као и при ти ске на ор га не и те ла Се кре та ри ја та ЕУ, али и 
УН-а као и по је ди них уста но ва и ор га ни за ци ја у си сте му УН. Ов-
де се на сто ји да се кроз ме ђу на род не ин сти ту ци је и ор га ни за ци је 
спу та ва ју и сла бе ин те ре си или ак ци је Ср би је ве за не за су се де, а 
по себ но за сво ју по крај ну Ко со во и Ме то хи ју, где се по ли ти ка Ср-
би је, пре Бри сел ског спо ра зу ма, на мер но до ста ша блон ски и по вр-
шно по ве зу је и при ка зу је као на ста вак по ра же не Ми ло ше ви ће ве 
спољ не по ли ти ке. Ов де се кроз ин сти ту ци је ЕУ, али и де ло ва њем 
Не мач ке и дру гих др жа ва у УН-у па и деј ством на ор га не и слу-
жбе ни ке УН-а план ски ума њу ју ка па ци те ти Ср би је. Ту се уз дру го, 
ства ра ју усло ви за ка сни је ши ро ко при зна ва ње „Ко со ва“ и оста-
вре ње члан ста ва у уни вер за лим ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, 
као крај њи циљ у ре ша ва њу тзв. пи та ња „Ко со ва“.

3) Ви ди И. Ја нев, М. Пе рић, Дипломатија, ИПС, Бе о град, 2013. (део на пи сан од М. Пе ри-
ћа)

4) Исто
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По ве ћа ни при ти сци на срп ски пре го ва рач ки врх ко ји се 
укљу чио у пре го во ре у Бри се лу, кул ми ни рао је из ја вом Та чи ја ко-
ји је за пре тио по ли циј ском ин тер вен ци јом на укла ња њу струк ту ра 
Ср ба на КиМ тзв. „па ра ле них струк туа“, што ни је на и шло на осу ду 
зва нич ни ка у ЕУ5), чак ни на осу ду од стра не Кан це ла ри је за спољ-
не по сло ве ЕУ (на че лу са Ке трин Ештон). Ло гич но је да се та да у 
вр ху срп ске пре го ва рач ке гру пе, ово схва ти ло као ул ти ма тум, где 
је мо ра ло да се при хва ти пот пи си ва ње би ло ка квог спо ра зу ма у 
ци љу от кла ња опа сно сти од ди рект не вој не и по ли циј ске ак ци је 
про тив Ср ба на се ве ру6), али и на ју гу КиМ. У том сми слу, у не до-
стат ку дру гих сред ста ва, др жав ни врх је при сту пио пре го во ри ма о 
ста ту су у ци љу по сти за ња што бо љег у тим усло ви ма оства ри вог 
ста ту са за Ср бе на Ко со ву и Мед то хи ји, из бе га ва ју ћи dejure при-
зна ње „Ко со ва“.

ПОЛИТИЧКАСТРАТЕГИЈАСРБИЈЕ
ПРИПОТПИСИВАЊУБРИСЕЛСКОГСПОРАЗУМА

ИОПШТЕНАЗНАКЕТОГПРАВНОГИНСТРУМЕНТА

Основ на стра те шка опре дељ ња Ср би је се на зи ру из са мог 
тек ста Бри сел ског спо ра зу ма7), као и про це не о ка рак те ру овог до-
ку мен та ко ји се, као што је по зна то спре мао ви ше ме се ци ра ни је. 

Украт ко ов де мо же мо из ло жи ти фор му и са др жај Бри сел ског 
спо ра зу ма, да би се из ве ли закљчци о по ли тич ким мо ти ви ма ње-
го вог за кљу че ња, а по том и прав ним по сле ди ца ма овог ак та. Ин-
стру мент је на зван „Пр ви спо ра зум о прин ци пи ма ко ји ру ко во де 
нор ма ли за ци ју од но са“ („First Agre e ment of Prin ci ples Go ver ning
the Nor ma li za tion of Re la ti ons“). Сам на слов не упу ћу је на при ро ду 
овог ак та, иако се на мер но не пре ци зи ра тер мин „од но са“, ко ји се 
нај че шће у до ку мен ти ма у прак си по ве зу је за од но се два рав но-
прав на ме ђу на род на су бјек та. Ма да ово не мо ра да пре ју ди ци ра 
прав ну при ро ду ак та8), ов де се ви ди ин тен ци ја ЕУ стра те га и пла-
не ра да Ал бан ске тар ске ко сов ске вла сти мо гу да га ин тер пре ти ра ју 

5) По зна те су и ал бан ске прет ње по во дом ак ци је ру ше ња не ле гал но по диг ну тог спо ме ни ка 
у Пре ше ву 

6) ви ди НСПМ, „Са Да чи ћем о укла ња њу па ра лел них без бед но сних струк ту ра Србијe на 
се ве ру Ко со ва“, 8 феб. 2013. линк http://www.nspm.rs/hro ni ka/ha sim-ta ci-sa-da ci cem-cu-
raz go va ra ti-o-ukla nja nju-pa ra lel nih-bez bed no snih-struk tu ra-sr bi je-na-se ve ru-ko so va.html

7) Ви ди Бри сел ски спо ра зум, пре вод, Бе о град, 2013.

8) Ви ди о прав ној при ро ди ака та у де лу ауто ра La u ter pacht H. RecognitioninInternational
Law, Cam brid ge Univ. Press. 2012.
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као прав ни акт два исто род на прав на ли ца9). Ипак, тре ба са да да ље 
про це њи ва ти и са др жај да би се оце ни ла прав на при ро да од но сно 
ква ли тет тог ак та. Са др жај ко ји сле ди не оста вља сум њу да се ра-
ди о уго во ру, ма да се ја вља ју не до у ми це око то га да ли је спо ра зум 
ко ји је пот пи сан ме ђу на род ни уго вор или ни је10). Ср би ја га ни та да, 
а ни са да не сма тра ме ђу на род ним спо ра зу мом, док вла сти Ал ба-
на ца са Ко со ва и Ме то хи је га сма тра ју ме ђу на род ним уго во ром, 
где су стра не уго вор ни це две су ве ре не др жа ве. Из из ја ва Та чи ја по 
за вр ша ном па ра фи ра њу, ви де ло се да га Ал бан ци сма тра ју ме ђу на-
род ним уго во ром (спо ра зу мом два ме ђу на ро но - прав на су бјек та), 
чи ме се им пли ци ра да је Ср би ја из вр ши ла при зна ње Ко со ва (као 
не за ви сне зе мље)11). Из пред ло же ног тек ста пре пот пи си ва ња до-
ку мен та, за Ср би ју је по ста ло ја сно да се њи ме те жи ло од стра не 
ЕУ ка убр за њу ус по ста вља ња су ве ре но сти за ал бан ско тар ско „Ко-
со во“, где је Ср би ја тре ба ла да ак тив но до при не се овом опа сном 
пре се да ну. Ал тер на ти ва је, ка ко са да ви ди мо би ла рат, ко ји би за 
ал бан ску тар ску стра ну био по др жан од ЕУ, а са ма лом из гле ди ма 
да се из та квог су ко ба по стиг не по во љан ис ход за Ср би ју. То је очи-
глед но и из на ја ва по во дом ру ше ња не ле гал ног спо ме ни ка у Пре-
ше ву, где је Ср би ја мо ра ла да оду го вла чи са ре ше њем о укла ња њу 
бес прав но по диг ну тог објек та. У овим ве о ма те шким без бед но-
сним окол но сти ма др жа ва се опре де ли ла за стра те ги ју из бе га ва ња 
кон фо рон та ци је са ме ђу на род ном за јед ни цом ко ја је не дво сми сле-
но ста ла на стра ну „ко сов ске не за ви сно сти“. Та ко је ис кри ста ли-
са на стра те ги ја „ста ту сне не у трал но сти“ за бу ду ће спо ра зу ме са 
„Ко со вом“. Овај прин цип, са прин ци пом „ме ђу на род ног не при зна-
ва ња Ко со ва“, је тре ба ло да бу де „по след ња од бра на“ срп ских ун-
те ре са на Ко со ву и Ме то хи ји.

Са др жај спо ра зма ко ји је у Бри се лу по стиг нут је сле де ћи:
1. Би ће ус по ста вље на за јед ни ца оп шти на са ве ћин ским срп-

ским ста нов ни штвом на Ко со ву. Та за јед ни ца ће би ти отво ре на за 
члан ство за би ло ко ју оп шти ну под усло вом да се чла но ви сла жу.

2. За јед ни ца срп ских оп шти на ће би ти ство ре на ста ту том. 
Њен рас пад мо же се до го ди ти ис кљу чи во од лу ком оп шти на ко је у 
њој су де лу ју. Прав не га ран ци је на ла зе се у од го ва ра ју ћем за ко ну и 
устав ном за ко ну (укљу чу ју ћи и пра ви ло о дво тре ћин ској ве ћи ни).

9) Ви ди о уго вор ним стра на ма у Беч кој кон вен ци ји о пра ву ме ђу на род них уго во ра

10) Ви ди о при ро ди ме ђу на род них уго во ра код С. Авра мов, М. Кре ћа, Међународнојавно
право, Бе о град, 1990. и код H. Kel sen, PrinciplesofInternationalLaw, New York, 1952.

11) Ви ди Ак тер: „Та чи: Ср би ја при зна ла Ко со во“, Актер, 19. апр. 2013. link http://ak ter.
co.rs/25-po li ti ka/37856-ta-i-sr bi ja-pri zna la-ko so vo.html, ви ди о при зна њу др жа ва код La u-
ter pacht H. RecognitioninInternationalLaw, Cam brid ge Univ. Press, 2012.
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3. Струк ту ре За јед ни це би ће ус по ста вље не на истим прин-
ци пи ма као по сто је ћи ста тут за јед ни це ко сов ских оп шти на, на 
при мер пред сед ник, пот пред сед ник, скуп шти на, Са вет.

4. У скла ду са овла шће њи ма до де ље ним од стра не Европ ске 
по ве ље о ло кал ној са мо у пра ви и ко сов ског за ко на, оп шти не ко је 
су де лу ју има ће пра во да са ра ђу ју у ко лек тив ном оства ри ва њу сво-
јих пра ва пу тем За јед ни це. За јед ни ца ће има ти пот пу ни над зор над 
до ме ни ма еко ном ског раз во ја, обра зо ва ња, здрав ства, ур ба ног и 
ру рал ног пла ни ра ња.

5. За јед ни ца ће при ме њи ва ти и дру га до дат на овла шће ња ко-
ја јој мо же до де ли ти цен трал на власт.

6. За јед ни ца ће има ти пред став нич ку уло гу пред цен трал ном 
вла шћу и у ту свр ху ме сто у са ве то дав ном ве ћу за јед ни ца. Ка ко би 
та уло га би ла оства ре на, пред ви ђе на је функ ци ја над зо ра.

7. По сто ја ће јед на по ли циј ска сна га на Ко со ву под на зи вом 
Ко сов ска по ли ци ја. Сви по ли цај ци на се ве ру Ко со ва би ће ин те гри-
са ни у оквир Ко сов ске по ли ци је. Пла те ће ис пла ћи ва ти ис кљу чи во 
КП.

8. При пад ни ци ма оста лих срп ских без бед но сних струк ту ра 
би ће по ну ђе но од го ва ра ју ће ме сто у ко сов ским струк ту ра ма.

9. По сто ја ће ре ги о нал ни по ли циј ски за по вед ник за че ти ри 
се вер не оп шти не с ве ћин ским срп ским ста нов ни штвом (Се вер на 
Ми тро ви ца, Зве чан, Зу бин По ток и Ле по са вић). За по вед ник тог ре-
ги о на би ће ко сов ски Ср бин пред ло жен од Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва са ли сте ко ју ће пре да ти че ти ри пред сед ни ка у име 
За јед ни це. (По сто ја ће још је дан ре ги о нал ни за по вед ник за оп шти-
не Ју жна Ми тро ви ца, Ср би ца и Ву чи трн). Ре ги о нал ни за по вед ник 
че ти ри оп шти не на се ве ру са ра ђи ва ће са оста лим ре ги о нал ним за-
по вед ни ци ма.

10. Пра во суд не вла сти ће би ти ин те гри са не и ра ди ће у окви-
ру прав ног окви ра Ко со ва. Апе ла ци о ни суд у При шти ни ус по ста-
ви ће па нел са ста вљен од ве ћи не су ди ја из ре до ва ко сов ских Ср ба, 
ко ји ће се ба ви ти свим оп шти на ма где су Ср би ве ћин ско ста нов-
ни штво.Оде ље ње тог Апе ла ци о ног су да, са ста вље но од ад ми ни-
ста тив ног осо бља и су ди ја, би ће трај но сме ште но у Се вер ној Ми-
тро ви ци (Окру жни суд Ми тро ви це). Сва ко рад но те ло на ве де ног 
Оде ље ња би ће са ста вље но ве ћи ном од су ди ја из ре до ва ко сов ских 
Ср ба. Од го ва ра ју ће су ди је су ди ће за ви сно од при ро де слу ча ја у ко-
ји су укљу че не. 

11. У оп шти на ма на се ве ру би ће ор га ни зо ва ни оп штин ски 
из бо ри у то ку 2013. уз по сре до ва ње ОЕБС-а у скла ду са ко сов ским 
за ко ни ма и ме ђу на род ним стан дар ди ма.
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12. План им пле мен та ци је овог спо ра зу ма, укљу чу ју ћи вре-
мен ски оквир, би ће на пра вљен до 26. апри ла ове го ди не. У при-
ме ни овог спо ра зу ма би ће раз мо трен прин цип тран спа рент ног фи-
нан си ра ња.

13. Две стра не ће ин тен зи ви ра ти ди ску си је о енер ге ти ци и 
те ле ко му ни ка ци ја ма и окон ча ти их до 16. ју на ове го ди не. 

14. До го во ре но је да ни јед на стра на не ће бло ки ра ти ни ти 
под сти ца ти дру ге да бло ки ра ју дру гу стра ну на ње ном пу ту ка ЕУ.

15. Две стра не ће ус по ста ви ти од бор за при ме ну овог спо ра-
зу ма уз по сре до ва ње ЕУ.12)

Као што ви ди мо, из ци ти ра ног тек ста, ов де се ра ди о прав-
ном до ку мен ту у 15 та ча ка из ме ђу две стра не ко је ни су ја сно ре ши-
ле да де фи ни шу прав ни ка рак тер стра на уго вор ни ца. Тач ка 14. је, 
као што је по зна то пре фор мул са на у по след њем тре нут ку ак ци јом 
пре ми је ра Да чи ћа и пр вог под пред сед ни ка вла де Ву чи ћа ко ји су 
осе ти ли да по ста вља ње оба ве зе о не бло ка ди ула ска у Ује ди ње не 
на ци је ја сни је им пли ци ра да се ра ди о исто род ним прав ним ли-
ци ма из че га би се ова кав акт на гла ше ни је од ре дио пре ма пи та њу 
при ро де уго вор них стра на. Ов де је ин те ре сант но по ме ну ти сли чан 
ме ђу а на род ни уго вор ко је су за кљу чи ле Грч ка и Ма ке до ни ја, где се 
Грч ка оба ве за ла да не бло ки ра Ма ке до ни ју при учла њи ва њу у ме-
ђу на род не ор га ни за ци је. У срп ско - ко сов ском слу ча ју, из бег ну та је 
ова ква оп шта фор му ла ци ја, ко ја би би ла штет на, и не бло кра ње је 
огр ни че но са мо на ЕУ.13)

Ако про це њу је мо по ла зну вер зи ју уго во ра (На црт уго во ра) 
и по стиг ну ту тран сфор ма ци ју ак та, ви ди мо да се Вла да Ср би је ов-
де мо ра ла поз ци о ни ра ти на овај на чин ја сно про це ну ју ћи да је ЕУ 
ста ла на стра ну ко сов ских Ал ба на ца и да при пре ма ре зер вни план 
ко ји је мо гао би ти је ди но по ли циј ско - вој на ин тер вен ци ја на Ср бе 
на „Ко со ву“. На и ме, оче ки ва но је у ЕУ да ће Ср би од би ти по ну-
ђе на ре ше ња у ви ду до ку мен та, ко јим би се у су шти ни при зна ла 
не за ви сност за „Ко со во“, па би се ти ме отво ри ла мо гућ ност ин тер-
вен ци је Ал ба на ца, а ЕУ се у ова де ша ва ња не би ме ша ла, оп ту жу-
ју ћи Ср би ју да је сво јом не по пу стљи во шћу иза зва ла нов кон фликт.

12) Ви ди све тач ке Бри сел ског спо ра зу ма, а по себ но 7. 9-11, 14. и 15. Ви ди од ред бе дру-
гих би ла те рал них спо ра зу ма где се као по сред ник ја вља међ на род на ор га ни за ци ја (нпр. 
Спо ра зум Грч ке и Ма ке до ни је из 1995, где се вр ши ме ди ја тор ство и га ран то ва ње ак та 
од стра не УН пред став ни ка), ви ди По ве љу УН и кон сул туј еле мен те Беч ке кон вен ци је о 
ди пло мат ским од но си ма

13) По сред ни штво ме ђу на род не ор га ни за ци је у овим слу ча је ви ма, стан дар но им пли ци ра 
по сто ја ње ме ђу на род них оба ве за и пра ва. Ов де, ме ђу тим, ни је мо гу ће уста но ви ти да ли 
ова ква пра ва и оба ве зе има и Ко со во, има ју ћи у ви ду да ме ђу на род но - прав не уго вор не 
ка па ци те те Ко со ва не при зна је дру га уго вор ни ца (Ср би ја). О ово ме ви ди у Беч кој кон-
вен ци ји о пра ву ме ђу на род них уго во ра
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Ја сна про це на мо гу ћег ис хо да, где би Ал бан ци до би ли „пре-
ћут но зе ле но све тло“ за ак ци ју про тив „струк ту ра па ра ле не вла-
сти“, где би се за све по но во оп ту жи ли Ср би са КиМ али и власт 
у Ср би ји, ис кри ста ли са ла је став да се мо ра по сти ћи не ка кав ком-
про мис пре то чен у спо ра зум. Ар гу мент мо гу ћег за о штра ва ња си ту-
ци је, где би шан се за по во љан ис ход би ле ма ле, на ве ле су ру ко вод-
ство да при хва ти ба лан си ра ње на „ру бо ви ма“ мо гу ћег ком про ми са 
да би се из бе гло вој но кон фрон ти ра ње и спре чио сце на рио „Ак ци је 
Олу ја“ ко ји је ви ђен у Хр ват ској. 

Да је ЕУ би ла спрем на да се упу сти у ову аван ту ру са екс-
трам ним на ру ша ва њем без бед но сне си ту а ци је за Ср би ју, ви ди се и 
из нео су де прет њи Та чи ја, као и по др шке Ал бан ци ма да се „па ра-
лел не струк ту ре“ мо ра ју уки ну ти. Про це њу ју ћи да не ке си ле у ЕУ 
ја сно при ти ска ју ка сва ком об ли ку кон фрон та ци је Ал ба на ца са Ср-
би јом, а све у ду ху да је „Ко со во већ не за ви сно“14), Вла да је до не ла 
за кљу чак да је нео п ход но да се тра ге ди ја из бег не да се оства ре 
те шки „ком про ми си“, где се не би екс пли цит но, а ни defactoпри-
за на ло „Ко со во“. Стра те ги ја не при зна ва ња укљу чи ла је прин цип 
„ста ту сне не у трал но сти“ за сва ре ше ња у пре го во ри ма.

ПРАВНАПРИРОДАБРИСЕЛСКОГСПОРАЗУМАИ
ЗАШТИТАСРПСКОГИНТЕРЕСАУОВОМАКТУ

Има ју ћи у ви ду глав не по ли тич ке на зна ке ов де у пред ход ном 
по гла вљу опи са не, мо же мо се по тач ка ма освр ну ти на све про бле-
ма тич не и „ком про ми сне“ аспек те и еле мен те Бри сел ског уго во ра.

Већ у пр вој тач ки спо ра зу ма при ме ћу је мо да Ср би ја не ма 
ни ка квог прав ног и су штин ског ути ца ја на ор га ни за ци ју срп ских 
оп шти на од но сно ве за са Ср би јом се ов де ниг де не по ми ње: „Та 
за јед ни ца ће би ти отво ре на за члан ство за би ло ко ју оп шти ну под 
усло вом да се чла но ви сла жу.“ Ов де на слу ћу је мо да се за јед ни це 
си ме трич но из ми чу кон тро ли, ка ко Ср би је, та ко и Ко со ва. Ова кво 
фо му ли са ње се ка сни је у тек сту до пре ци зи ра кроз фор му ла ци је из 

14) Ви ди из ја ву да ту од Гви да Ве стер ве леа још 2010: „Ве стер ве ле до нео по ру ку: Од у ста-
ни те од Ко со ва!“, Пресс, 27. ав густ 2010. линк: http://www.pres son li ne.rs/in fo/po li ti-
ka/130886/vi deo-ve ster ve le-do neo-po ru ku-od u sta ni te-od-ko so va.html , Ова из ја ва је су-
ми ра на као: „Не мач ки ми ни стар Гви до Ве стер ве ле по ру чио да би Ср би ја мо ра ла да 
при хва ти да је Ко со во не за ви сно, Ср би ја од го во ри ла да не ће ме ња ти ре зо лу ци ју у УН.“ 
Ка сни је су се исти ста во ви још дра стич ни је на гла ша ва ли, а по себ но су уче ста ли у фа зи 
при пре ме Бри сел ског спо ра зу ма. ви ди нпр. из ја ву А. Шо кен хо фа о „до бро су сед ским 
од но си ма“ као усло ву за по че так пре го во ра са ЕУ. линк: http://www.mon do.rs/a260331/
In fo/Svet/No vi-ne mac ki-pri ti sak-za-pri zna nje-Ko so va.html
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ко јих ви ди мо да се овла шће ња Ср би је на КиМ огра ни ча ва ју од но-
сно да пот пу но иш че за ва ју.

По сле не у трал них, од ред би из та ча ка 2. и 3. сле де са свим 
про бе ма тич не од ред бе у тач ки 4. Ов де се ка же да „У скла ду са 
овла шће њи ма до де ље ним од стра не Европ ске по ве ље о ло кал ној 
са мо у пра ви и ко сов ског за ко на, оп шти не ко је су де лу ју има ће пра-
во да са ра ђу ју у ко лек тив ном оства ри ва њу сво јих пра ва пу тем За-
јед ни це.“ Ту при ме ћу је мо да се по пр ви пут За јед ни ца ста вља под 
ју рис дик ци ју ко сов ског „за ко на“ из че га сле ди, и фак том да се не 
по ми ње срп ска над ле жност, да је ова за јед ни ца из ван прав ног си-
сте ма Ср би је. Ти ме је им пли ци ра но да се ова за јед ни ца при кљу-
чу је прав ном по рет ку дру ге др жа ве, што је ка сни је у тек сту још 
сна жни је по тен ци ра но. Ова тач ка по пр ви пут ја сно ука зу је на не-
ја сну прав ну при ро ду овог ак та ко ји до би ја еле мен те ме ђу на род но 
- пра вог аран жма на, ба рем са др жин ски.

Не до у ми це о при ро ди ак та по ста ју још ве ће ка да се у тач-
ки 5. укљу чу је „цен трал на власт“. То се ви ди у од ред би о ко трол-
ној над ле жно сти ко ја има вид: „За јед ни ца ће при ме њи ва ти и дру га 
до дат на овла шће ња ко ја јој мо же до де ли ти цен трал на власт.“ Ов-
де се, очи глед но, не ми сли на срп ску цен трал ну власт, већ власт 
из При шти не ко ја до би ја пра во да кон тро ли ше срп ске оп шти не 
са сво јим ста нов ни штвом. Из овог не по ми ња ња срп ског прав ног 
по рет ка опа жа мо ин тен ци ју тво ра ца на цр та арам жма на да ста ве 
срп ску по пу ла ци ју (али и те ри то ри ју) под ју рис дик ци ју „Ко сов ске 
др жа ве“. У ово ме се иде и да ље па се у тач ки 6. пред ви ђа Ал бан-
ски над зор: „За јед ни ца ће има ти пред став нич ку уло гу пред цен-
трал ном вла шћу и у ту свр ху ме сто у са ве то дав ном ве ћу за јед ни ца. 
Ка ко би та уло га би ла оства ре на, пред ви ђе на је функ ци ја над зо ра.“ 
На овај на чин, ка ко мо жем за па зи ти, се за јед ни ца не дво смо сле но 
под вр га ва прав ној над ле жно сти „Ко сов ске др жа ве“. Ту се већ мо гу 
по ста ви ти основ ни ја прав на пи та ња о то ме да ли Бри сел ски спо ра-
зум пре пу шта ко сов ске Ср бе над ле жно сти дру ге прав не лич но сти, 
од но сно у ова квом слу ча ју дру ге др жа ве, и ка кав је у том сми слу 
ка рак тер овог ак та пот пи са ног у Бри се лу. На овом ме сту, тре ба по-
но во пот се ти ти да се Бри сел ски спо ра зум при пре мао мно го ра ни је 
и да је, као што мо же мо већ из ових та ча ка да уочи мо, имао за циљ 
да „уте ме љи не за ви сност“ тзв. др жа ве ко ја ни је уни вер зал но при-
зна та, ко ри сте ћи акт ове вр сте као фор му срп ског при зна ња.15)

15) Код скла па ња ме ђу на род них уго во ра сма тра се да је та кав акт ус по ста вљен из ме ђу ме-
ђу на род но прав них су бје ка та ко ји уза јам но при зна ју да дру га стра на или стра не има ју 
ка па ци тет за за кљу чи ва ње ова квих уго во ра. Ви ди Б. Јан ко вић, Међународнојавнопра-
во, Бе о град, 1971.
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Ако за мно ге екс пер те у Ср би ји и ван Ср би је ове пре ход не 
од ред бе ни су још из ван окви ра „ста ту сне не у трал но сти“, мо же мо 
сма тра ти да је прин цип не у трал но сти овог аран жма на ап со лут но 
до ве ден у пи та ње у тач ки 7: „По сто ја ће јед на по ли циј ска сна га на 
Ко со ву под на зи вом Ко сов ска по ли ци ја. Сви по ли цај ци на се ве ру 
Ко со ва би ће ин те гри са ни у оквир Ко сов ске по ли ци је. Пла те ће ис-
пла ћи ва ти ис кљу чи во КП.“ 

Ка ко за кљу чу је мо ту се власт и из вр шне над ле жно сти ре пре-
сив не при ро де ста вља ју у ру ке но ве вла сти, ко ја ни је власт Ср би је, 
од но сно је сте власт не ке дру ге др жа ве. То би тре ба ло ин тер пре ти-
ра ти као пре пу шта ње од јед не др жа ве (Ср би је) кључ не по лу ге вла-
сти дру гој др жа ви („Ко со ву“). Те шко је из ова квог фор му ли са ња у 
тек сту за кљу чи ти да се ни је де ли мич но на пу стио прин цип „ста ту-
сне не у трал но сти“. На овом ме сту по ста је већ са свим ја сно да уго-
вор са „Ко со вом“ има ме ђу на род но прав не еле мен те и да је ка рак-
тер овог уго во ра хи брид не при ро де. Из по ли тич ког угла гле да но, 
Бри сел ски спо ра зум се не би по сти гао да се ни је на пра вио ова кав 
дра сти чан усту пак. За срп ску де ле га ци ју ово је био ва жан мо ме-
нат, ко ји је по ста вио ди ле му да ли да се на пу сти на че ло „ста ту сне 
не у трал но сти“ у јед ном аспек ту или да се бу де спре ман на мо гу ћи 
рат са „ко сов ским“ европ ским са ве зни ци ма и на кра ју НА ТО-м16). 
Ов де је као што се по ка за ло до не та од лу ка на ба зи прин ци па „да 
је сва ки до го вор бо љи“ не го ору жа на кон фрон та ци ја, па је ова кав 
ком про мис ипак при хва ћен. 

По сле тач ке 7. сле ди у истом прав цу ве о ма дра стич на од ред-
ба „При пад ни ци ма оста лих срп ских без бед но сних струк ту ра би ће 
по ну ђе но од го ва ра ју ће ме сто у ко сов ским струк ту ра ма17).“ Ов де се 
као и у пред ход ној тач ки спо ра зу ма ин си ти ра на ута па њу свих по-
ли циј ских уста но ва у струк ту ре „ко сов ске“ вла сти. Ова ква од ред ба 
са ма по се би не би би ла до кра ја про бле ма тич на ка да се из пред ход-
не тач ке не би ја сно им пли ци ра ло ту ма че ње прав ног ста у са из ко га 

16) Ви ди А.М: „Та чи ве ру је у до го вор, али и пре ти“, НовиМагазин, 4. април 2013. линк: 
http://www.no vi ma ga zin.rs/ve sti/ta ci-op ti mi sta-da-mo ze-bi ti-po stig nut-spo ra zum, ви ди исто 
„Пре о го во ри у Бри се лу: Та чи пре тио на си љем, де ве та рун да за вр ше на без до го во ра!“, 
СрбинИнфо, 18. април 2013. линк: http://sr bin.in fo/2013/04/ta ci-pre tio-na si ljem-de ve ta-
run da-za vr se na-bez-do go vo ra/, ви ди „Та чи пре ти да ће се вер КИМ ре ши ти си лом“, линк: 
http://sr bi na o kup.in fo/?p=9471 , ви ди ин тер вју са В. Ко шту ни ца, „Бри сел ски спо ра зум 
ра за ра Ср би ју“, Пе чат, 17. мај 2013. линк: http://www.pe cat.co.rs/2013/05/vo ji slav-ko stu-
ni ca-bri sel ski-spo ra zum-ra za ra-sr bi ju/ , и ви ди „Та чи ми ни рао спо ра зум, Та чи: Ср би ја ми-
ни ра ла до го вор“, РТВ, 17. април 2013. линк: http://www.rtv.rs/sr_ci/po li ti ka/bez-do go vo-
ra-u-bri se lu-da cic:-ta ci-mi ni rao-spo ra zum-ta ci:-sr bi ja-od bi la-do go vor_385847.html

17) Ви ди тач ку 8. спо ра зу ма. Уоча ва мо до пу шта ње при ха ва та ња укљу че ња у „ко сов ске по-
ли циј ске струк ту ре“
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про из ла зи да се без бе до сне сна ге при кљу чу ју дру гом ен ти те ту ко-
ји, ка ко ви ди мо ни је под над ле жно шћу Ср би је. 

Ова но ва ал бан ска тар ска власт има ће кон трол ну функ ци ја 
над свим по ли циј ским уста но ва ма, као што се ви ди и из сле де ће 
одрeдбе 9: „По сто ја ће ре ги о нал ни по ли циј ски за по вед ник за че ти-
ри се вер не оп шти не с ве ћин ским срп ским ста нов ни штвом (Се вер-
на Ми тро ви ца, Зве чан, Зу бин По ток и Ле по са вић). За по вед ник тог 
ре ги о на би ће ко сов ски Ср бин пред ло жен од Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва“...18) И ова, на из глед по вољ ни ја фор му ла ци ја, са др-
жи зам ку у ви ду нај сно ћа око из бо ра ре ги о нал ног ше фа по ли ци је, 
где Ал бан ци из бо ром за њих при хва тљи вог Ср би на мо гу ме ња ти 
сам сми сао за ла га ња за ауто ном ну власт ко сов ских Ср ба.

Но во ко мро ми сно пре у зи ма ње вла сти од стра не Ал ба на ца се, 
да ље, огле да и у тач ка ма 10. и 11. Ту се у тач ки 10. ка же „Пра во суд-
не вла сти ће би ти ин те гри са не и ра ди ће у окви ру прав ног окви ра 
Ко со ва19).“ А по том сле ди пре ци зи ра ње и до пу на у ви ду „Апе ла ци-
о ни суд у При шти ни ус по ста ви ће па нел са ста вљен од ве ћи не су-
ди ја из ре до ва ко сов ских Ср ба, ко ји ће се ба ви ти свим оп шти на ма 
где су Ср би ве ћин ско ста нов ни штво.“20) Или да ље у ис тој тач ки: 
„Сва ко рад но те ло на ве де ног Оде ље ња би ће са ста вље но ве ћи ном 
од су ди ја из ре до ва ко сов ских Ср ба. Од го ва ра ју ће су ди је су ди ће 
за ви сно од при ро де слу ча ја у ко ји су укљу че не.“21)

Ту се, пот пу но ја сно це ло куп ни прав ни си стем из вла чи из 
пра во суд ног по рет ка Ср би је и до би ја ста тус ло кал ног ор га на вла-
сти, као ви да ауто но ми је, у окви ру но вог прав ног по рет ка, де фи ни-
са ног као др жав на власт ко ја ни је власт Ср би је, већ је са еле мен ти-
ма су ве ре ни те та ко ји се огле да ју у са мо стал ној из вр шној и суд ској, 
а одан де и цен тра ли зо ва ној за кон дав ној вла сти. У це ли ни, ком-
про мис ове вр сте од стра не Ср би је укљу чу је да се у нај би ти ни јим 
аспек ти ма при зна је не за ви сна др жав на власт „Ко со ва“ из дво је на 
из др жав не вла сти Ср би је. Ов де се већ мо же са ве ћом си гур но шћу 
го во ри ти да је до шло до при мо пре да је вла сти дру гом по лу др жав-
ном ен ти те ту, ко ји по се ду је кључ не др жав не уста но ве ко је Ср би ја, 
ка ко ви ди мо, при зна је на не ди рек тан на чин. У те о риј ском сми слу, 
сто га мо же мо уве сти по јам вир ту ел ног при зна ња, јер dejure, па и 
defacto при зна ња ов де ипак не ма, има ју ћи у ви ду да Ср би ја у уго-

18) Тач ка 9. истог док.

19) Тач ка 10. (при ха ва та ње укљу че ња у „ ко сов ске пра во суд не струк ту ре“)

20) Исто.

21) Исто.
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во ру не по ка зу је ин тен ци ју да отво ре но при зна ка па ци те те „Ко со-
ва“ као др жа ве.

У тач ки 11 се, у истом ду ху, на во ди: „ У оп шти на ма на се ве ру 
ће се ор га ни зо ва ни оп штин ски из бо ри у то ку 2013. уз по сре до ва ње 
ОЕБС-а у скла ду са ко сов ским за ко ни ма...“22) Овим се још јед ном 
по твр ђу је да се при ме њу ју ко сов ски за ко ни и да је срп ска по пу ла-
ци ја укло пље на у ко сов ски ре жим као др жав ни ре жим „не за ви сне 
прав не др жа ве“. Из бо ри се, да кле, спро во де не по срп ским, већ по 
ко сов ским за ко ни ма. Пер фид ни ка рак тер ове тач ке је у то ме што се 
по ста вља пи та ње лич них иден ти фи ка ци о них до ку ме на та с ко јим 
ће се ићи на из бо ре, и то не са мо на сле де ће, већ и сва ке на ред не. 
Ту се от кри ва пра ва на ме ра ЕУ да це ло куп но срп ско ста нов ни штво 
укљу чи у пра ви по ре дак „Ко со ва“ пре ко „ко со ва ри за ци је“ љу ди, 
на ме ћу ћи им да пре или ка си је по ста ну гра ђа ни „Ко со ва“. Ов де 
се за са да не пре ци зи ра ко је ће до ку мен те Ср би ко ри сти ти. То је 
из гле да оста вље но, а и је сте остав љно за сле де ћу фа зу раз го во ра 
(по сле одр жа ва ња из бо ра на је сен 2013.). Ту је иде ја да у не ком 
мо мен ту сви Ср би на „Ко со ву“ бу ду при ну ђе ни да при хва те лич на 
до ку мен та но ве „др жа ве“.

По сле ре ла тив но „не у трал них“од ред би у тач ка ма 12. и 13. 
сле де ве о ма кон тро верз не тач ке 14. и 15. 

Тач ка 14. се ти че од ред би ко је се мо гу ин тер пе ти ра-
ти као „ква зи-ме ђу на род не“ од но сно не ди фи ни са не од го вор-
но сти у ви ду: „До го во ре но је да ни јед на стра на не ће бло ки ра ти 
ни ти под сти ца ти дру ге да бло ки ра ју дру гу стра ну на ње ном пу-
ту ка ЕУ.“23) Ту је очи глед но про блем де фи ни ци је „две стра-
не“ где јед на (Ср би ја) сти че ме ђу на род ну оба ве зу, а дру га,  
у ства ри, не ма оба ве за, али ни је ја сно да ли та уго вор ни ца сти-
че или ка квог су ка рак те ра и ква ли те та пра ва овог ли ца, у ве зи са 
оба ве зом ко ју сти че Ср би ја. У овој од ред би се Ср би ја на шла пред 
„иви цом по но ра“, али се ипак ова ква не ја сно ћа не мо ра де фи ни-
са ти као defactoпри зна ње „Ко со ва“. У ово ме тре ба при ме ти ти да 
део фор му ла ци је да уго вор ни це не ће бло ки ра ти „ни јед ну стра ну“ 
на пу ту ка ЕУ, је мно го по вољ ни ји од пр во бит не на црт - од ред бе 
да не ће бло ки ра ти ни јед ну стра ну на „пу ту ка УН“, од но сно ка-
ко би се он да, у слу ча ју при хва та ња тог на цр та, ово ту ма чи ло као 
на „пу ту ка уни вер зал ним ор га ни за ци ја ма“. Ов де тре ба при ме ти ти 
да је Вла да Ср би је овим ипак оста ви ла би тан про стор да се мо же 
бо ри ти за бло ки ра ње ко сов ске не за ви сно сти ка уни вер зал ним ор-

22)  Исто, тач ка 11.

23)  Исто, тач ка 14.
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га ни за ци ја ма. Би тан циљ „Ко со ва“ је био, а са да је сте учла ње ње у 
УН. Ов де је, као што за кљу чу је мо, по пу сти ла ЕУ и на пра вљен је 
би тан усту пак Ср би ји. По зна ју ћи по ли ти ку ЕУ, мо жда је и овај еле-
мент оста вљен „за не ку ка сни ју“ власт у Ср би ји, пре ма про це на ма 
европ ских по ли ти ча ра.

На по слет ку у тач ки 15 има мо још јед ну лу ка ву и про бле ма-
тич ну фор му ла ци ју ко ја не го во ри о не у трал но сти ЕУ, већ још јед-
ном ис ка зу је де ло ва ње са пред у ми шља јем. Ту се ка же: „Две стра не 
ће ус по ста ви ти од бор за при ме ну овог спо ра зу ма уз по сре до ва ње 
ЕУ.“ 24) По ред фор му ла ци је „две стра не“ ту сто ји и „по сре до ва ње 
ЕУ“. По сре до ва ње тре ћег прав ног ме ђу на род ног су бјек та је уоби-
чај но за ме ђу на род не уго во ре, чи ме се по но во по твр ђу је те за да 
су од стар та слу жбе ЕУ ски ци ра ле цео до ку мент у об ли ку ме ђу на-
род ног спо ра зу ма, ко јим се од Ср би је defactoпри за на је „Ко со во“. 
Ов де се по но во мо же мо, освр ну ти на оду ство и не пот пу ност во ље 
да се од Ср би је при зна „Ко со во“. Сто га ов де ви ди мо и мо же мо ан-
ти ци пи ра ти прав ни пре се дан ко ји са др жин ски на ли ку је при зна њу, 
али ипак ни је и кла сич ни вид при зна ња25).

Пре не го што се по себ но за др жи мо на прав ним аспек ти ма 
овог уго во ра, тре ба да се још јед ном освр не мо на по ли тич ку ди-
мен зи ју и ат мос фе ру до но ше ња Бри сел ског ак та, и по ли тич ке ди-
ме зи је овог до ку мен та. Ово је нео п ход но да би се до не ли закљчци 
о на ста лој по ли тич кој и прав ној си ту а ци ји у ко јој се са да на ла зи 
Ср би ја.

Нај пре, из тек ста ко ји је по ну ђен за пот пи си ва ње ви ди мо да 
је циљ Европ ске уни је био да се ус по ста ви ме ђу на род ни од но сно 
ме ђу др жав ни уго вор ко ји би имао као по сле ди цу ту ма че ње да је 
Ср би ја при зна ла Ко со во и ти ме се од ре кла сво јих су ве ре них пра-
ва на КиМ. До ку мент је по ну ђен на па ра фи ра ње у на ди да ће та ко 
лак ше про ћи, ме ђу тим, сви ма је би ло ја сно да је за прав но ва же ње 
ме ђу др жав них спо ра зу ма чин па ра фи ра ња до во љан да уго вор има 
прав но деј ство. Ка сни је је скуп шти на „Ко со ва“ овај уго вор и ра-
ти фи ко ва ла у пар ла мен ту „Ко со ва“, на на чин ка ко се по сту па са 
ме ђу на род ним ак ти ма. Са ста но ви шта ме ђу на род ног пра ва ни је 
ни нај ма ње бит но што је у срп ском пар ла мен ту усво јен Бри сел ски 
спо ра зум као део из ве шта ја о пре го во ри ма, јер се по ме ђу на род ном 
пра ву не узи ма ју у об зир уну тра шње про це ду ре при ли ком оце не 
прав ног ка рак те ра и ква ли те теа не ког ак та.

24)  Исто, 15.

25) Ви де ти о при зна њу још код Hen kin L., Pugh R. C., Schac hter O., Smit H.: International
Law, West Pub. Co 1980. и So ren sen M.: ManualofInternationalLaw, St. Ma tin ‘s Press. 
1968.
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С овим у ве зи, ви ди мо да је ин тен ци ја ЕУ од стра та би ла да 
по ку ша да „из и гра“ Ср би ју и да на мет не ре ше ње пре ма ин те ре су 
во де ћих европ ских др жа ва. С дру ге стра не, прет ње Ал ба на ца ко је 
су до ла зи ле у ве зи „на сил ног рас ту ра ња“ срп ских уста но ва, на и ла-
зи ле су на одо бра ва ње и пре ћут ну са гла сност глав них ак те ра у ЕУ.

Без по себ но ши рег ана ли зи ра ња, на овом ме сту, мо же мо са-
мо на по ме ну ти да је гру па др жа ва око Не мач ке у ду жем пе ри о ду 
при пре ма ла „те рен“ за при ти ске на Ср би ју, а ово се осе ти ло и из 
де ло ва ња не мач ке ди пло ма ти је на за о штра ва њу од но са Ср би је са 
свим сво јим су се ди ма, али и са др жа ва ма ко је су исто риј ски и тра-
ди ци о нал но би ле срп ски са ве зни ци. Без бед но сна си ту ци ја је би ла 
до ве де на до крај њих гра ни ца од но сно до ни воа еска ла ци је, што 
се осе ти ло и по ак ци ја ма Не мач ке и ње зи них са ве зни ка у прав-
цу оправ да ва ња мо гу ће ак ци је вој ног ви да пре ма косвско-ме то хиј-
ским Ср би ма, и пре ма са мој Ср би ји „ако је нео п ход но“, при че-
му је ова гру па др жа ва ус пе ла да до би је на кло ност Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва за ова кав рат ни сце на рио. Ово се по твр ди ло и 
до ла ском 1400 аме рич ких вој них оба ве шта ја ца ко ји су тре ба ли да 
бу ду сред ство за шти те ин те ре са Ал ба на ца26), али и пред ход ни ца 
сна га за де ста би ли за ци ју са ме Ср би је.

Су о че на са ре ал ним при ти сци ма, ко ји су мо гли да пре ра сте 
у сна жни је на ру ша ва ње од но са са За па дом Ср би ја је би ла спрем на 
на крај ње не по вољ не и те шке по те зе. Ово је зна чи ло и нео п ход ност 
пот пи си ва ња јед ног ак та ко ји је ул ти ма тив но пре зен ти ран Ср би ји. 

Да би се ока рак те ри сао Бри сел ски уго вор и ње го ве по сле ди-
це, тре ба оце ни ти и узе ти у об зир и на ста ле мо мен те не по сред но 
по сле па ра фи ра ња тог ин стру мен та. Ово се пре све га од но си на 
по се ту не мач ког ми ни стра спољ них по сло ва Гви да Ве стер ве леа. 
Као што је по зна то, од мах по до ла ску у Бе о град он је тра жио да се 
у им пле ме на та ци ји Бри сел ског ак та, по кре не пи та ње лич них до-
ку ме на та за Ср бе са „Ко со ва“.27) Ов де су у раз го во ри ма из бег ну та 
кон крет на обе ћа ња ко ја је Ве стер ве ле при жељ ки вао. Иде ја Не мач-
ке је би ла да се кроз им пле мен та ци ју, из вр ши да ља фор ма „до пре-
ци зи ра ња“ ко јом би се по твр ди ло да је Бри сел ски ин стру мент ме-
ђу на род ни уго вор, и ти ме ски ну ла сва ка сум ња у ве зи то га да ли је 
Ср би ја defacto при зна ла „Ко со во“. Ка сни је је Вла да Ср би је до ста 

26) Ин фор ма ци ја из днев ног ли ста Но ва Ма ке до ни ја: „Во Ко со во до а ѓ а ат 1.400 раз у зна ва чи 
од САД“, 13. март 2013. линк:http://daily.mk/for ward/1930252/vo-ko so vo-do a gja at-1400-
raz u zna vac hi-od-sad , ви ди и линк: http://daily.mk/clu ster/041e7ad5d4f0e61f1eebb121735a
1e82/vo-ko so vo-do a gja at-1400-raz u zna vac hi-od-sad

27) Ви ди став Г. Ве стер ве леа: „ Укла ња њем па ра лел них струк ту ра до при ме не спо ра зу ма“, 
Сло бод на Евро па, 20 мај. 2013. линк: http://www.slo bod na e vro pa.org/con tent/we ster wel le-
uki da njem-pa ra lel nih-struk tu ra-i-in te gra ci jom-sr ba-do-pri me ne-spo ra zu ma/24991710.html
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ве што из бе гла зам ке око ди ле ма са ко јим ће лич ним до ку мен ти ма 
Ср би са КиМ гла са ти на „Ко со ву“. (Ту је, као што смо оп сер ви ра ли 
до го во ре но да се на из бо ре иза ђе са срп ским до ку мен ти ма).

Са без бе дон сног ста но ви шта тре ба по ме ну ти и да се у пе ри-
о ду око па ра фи ра ња Бри сел ског уго во ра по ја ви ла и спор на „Де-
кла ра ци ја“ Вој во ди не. У крај ње сло же ним окол но сти ма до но ше ње 
ове „Де кла ра ци је“ је ко ин ци ди ра ло са мо мен том па ра фи ра ња ак та 
из Бри се ла.28) Ако се прет по ста ви да ово ни је би ла слу чај ност, та да 
се мо же из ве сти и ши ре по став љни оп шти за кљу чак о по ја ча ном 
де ло ва њу За пад них оба ве штај них слу жби ко је су до пун ским при-
ти сци ма по ку ша ва ле да из вр ше при ти сак на пре го ва рач ки про цес, 
ша љу чи по ру ку да је мо гу ћа да ља де ста би ли за ци ја укол ко срп ске 
вла сти „не бу ду ко о пе ра тив ни је“. 

У без бед но со ном по гле ду бит но је при ме ти ти да је др жа ње 
САД по стра ни би ло у ве зи са схва та њем да је ово европ ски про-
блем. Ме ђу тим, САД су се ипак ори јен ти са ле на сла ње 1400 спе-
ци ја ла ца-оба ве шта ја ца на КИМ.29) Ов де тре ба за клу чи ти да је САД 
по ве ро вао сво јим европ ским са ве зни ци ма, ко ји су и да ље опи си-
ва ли срп ску по ли ти ку као „на ста вак Ми ло ше ви ће ве по ли ти ке“. 
Чи ни се да су САД не до вољ но про ду бље но ана ли зи ра ју ћи и са ме 
ве ро ва ле у то да су у Ср би ји на ста ле, по сле ок то бра 2000, са мо 
„ко зме тич ке про ме не“. Ово је по ста ло ја сно при ли ком по се те под-
пред сед ни ка САД Џ. Бај де на Ср би ји ка да се на очи гле дан на чин 
уви де ло да ни је у де та љи ма ин фор ми сан, чак ни до ни воа на шег 
до ма ћег но ви нар ства.

По сле пот пи си ва ња Бри сел ског уго во ра вр ше не су не пре кид-
ни при ти сци на ре ша ва ње „ кон крет них“ пи та ња у ве зи ре а ли за ци-
је. Ов де се срп ска стра на на шла пред но вим „уго во ром“ не пред ви-
ђе ним усло ви ма ко ји су се по фор ми и ин тен зи те ту мо гли опи са ти 
као уце не. Као што се по ка за ло, по сле не кол ко не де ља не у спе шних 
пре го во ра, пред сед ник вла де Да чић је по сти гао спо ра зум са тзв. 
„пре ми је ром“ Та чи јем, па су он да оста ла још са мо „тех нич ка пи-
та ња“, где спа да ју енер ге ти ка и те ле ко му ни ка ци је. Ова два пи та ња 
ко нач но су ре ше на тек на кон фе рен ци ји у сеп тем бру 2013. Тре ба 

28) Ви ди о Де кла ра ци ји Вој во ди не у Ве чер њим но во сти ма: „Вој во ди на: Де кла ра ци ја про-
ду би ла ро во ве“ 20. мај 2013, линк: http://www.no vo sti.rs/ve sti/na slov na/po li ti ka/ak tu el-
no.289.html:434680-Voj vo di na-De kla ra ci ja-pro du bi la-ro vo ve 

 Ви ди текст ове Де кла ра ци је на РТВ: „ Вла да Вој во ди не об ја ви ла текст Пред ло га де кла-
ра ци је о за шти ти Вој во ди не“ БЕТА,РТВ, 11. април 2013. линк: http://www.rtv.rs/sr_ci/
voj vo di na/no vi-sad/vla da-voj vo di ne-ob ja vi la-tekst-pred lo ga-de kla ra ci je-o-za sti ti-voj vo di-
ne_384530.html

29) Ви ди Но ву Ма ке до ни ју: „Во Ко со во до а ѓ а ат 1.400 раз у зна ва чи од САД“, 13. март 2013. 
линк:http://daily.mk/for ward/1930252/vo-ko so vo-do a gja at-1400-raz u zna vac hi-od-sad
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ту при ме ти ти да су Ал бан ци у сва кој од ових фа за на и ла зи ли на 
по др шку Европ ске уни је, док је пре ма Ср би ји гле да но са ве ћим 
не по ве ре њем као стра ни ко ја по ку ша ва да оп струк ци јом и из бе-
га ва њем или мо ди фи ко ва њем оба ве за из и гра ка рак тер спо ра зу ма. 
У ства ри, ако се узму у об зир без бе до сне окол но сти и фа кат да су 
Европ ски зва нич ни ци по др жа ва ли про ши ри ва ње већ ус гла ше них 
усло ва, до ла зи се до закљчка да је реч о „пре вар ном“ по на ша њу по 
пот пи си ва њу овог ак та. Ово по на ша ње ве за но за по ли ти ку да се 
срп ске вла сти из и гра ју, основ на је ка рак те ри сти ка и по ли ти ке ЕУ 
пре па ра фи ра ња уго во ра. 

ОЦЕНАПРАВНЕПРИРОДЕБРИСЕЛСКОГ
СПОРАЗУМАИПОЛИТИЧКЕПОСЛЕДИЦЕ

Да би се оце ни ла прав на при ро да бри сел ског спо ра зу ма нео-
п ход но је утвр ди ти да ли по фор ми и са др жа ју ова кав до ку мент 
пред ста вља ме ђу на род ни уго вор. У про це ни је по треб но, на да ље, 
узе ти у об зир и чи ње ни це ко је ни су уско ве за не за фор му и са др жај 
тог ак та, а ипак де тер ми ни шу ка рак тер ова квог ин стру мен та.

Са др жи на овог спо ра зу ма ја сно по ка зу је да се прав на над ле-
жност Ср би је уго вор но ви ше не про сти ре на те ри то ри ји Ко со ва и 
Ме то хи је и да се бит не ин сти ту ци је на Ко со ву Ме то хи ји ста вља ју 
под власт (др жав ног и ме ђу на род ног ви да) ко ја има пре сто ни цу 
При шти ни. На овом ме сту ви ди мо да се су бјек ту са др жав ним обе-
леж ји ма пре да је део др жав не мо ћи Ср би је у ру ке као ли цу ко ји мо-
же да при ми еле мен те др жав не вла сти. Са др жин ски, из од ред би о 
пре но су над ле жно сти, мо же мо да при ме ти мо да се ова кав уго вор и 
ње го ва на ме на мо же сма тра ти ме ђу на род ним уго во ром.

На из глед фор мал но-прав но ово је ме ђу на род ни уго вор, где 
се пар вно из јед на ча ва ју две уго вор не стра не, па се по ред оба ве за 
око пре да је еле ме на та вла сти до го ва ра ју и око то га да јед на стра на 
не бло ки ра дру гу у про це су учла ње ња у ЕУ. На по слет ку се по ми ње 
и ме ди ја тор ство ЕУ, као ме ђу на род ног ли ца, ко је је са да у функ-
ци ји кон тро ло ра и по сред ни ка око при ме не спо ра зу ма из ме ђу две 
прав не уго вор ни це, по иде ји, из јед на че них прав них ли ца. Тач ке 14. 
и 15. не дво сми сле но у фор мал но-прав ном и са др жин ском сми слу 
из јед на ча ва ју „две стра не“ уго вор ни це ак та. Ако се узме у об зир и 
са др жи на тек ста ко ја се од но си на тран сфер су ве ре но сти од јед ног 
ли ца на дру го (по себ но тран сфер над ле жно сти у пра во су ђу и по-
ли ци ји), та да и прав но ове „две стра не“ уго вор ни це тре ба ту ма чи ти 
као „две др жа ве“ уго вор ни це. Одав де би мо гло да се про ту ма чи да 
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је Бри сел ски спо ра зум фор мал но и са др жин ски ме ђу на род ни уго-
вор. Ако је то та ко, пар фи ра њем ова квог спо ра зу ма про из и ла зи да 
Ср би ја при зна је Ко со во. Ово би би ло defacto при зна ње др жа ве.30)

На овом ме сту мо же мо, ипак, ста ви ти из ве сне ре зер ве око 
то га да је Ср би ја при зна ла „Ко со во“, или да је па ра фи ра ла ме ђу на-
род ни спо ра зум ко ји би зна чио при зна ње дру ге зе ма ље.

Као би тан еле мент код при зна ња сва ке др жа ве од не ке дру ге 
др жа ве је при сут на им пли цит но или екс пли цит но да та са гла сност 
о при зна њу. Да та са гла сност за при зна ње је бит на и код de facto 
об ли ка при зна ња, као и код dejure ти па при за на ња.31) Ова ква са-
гла сност у им пли цит ном ви ду мо ра би ти при сут на, јер ако то ни је 
слу чај, та да не ма мо нео п ход ни еле мемнт при зна ња. Им пли цит но 
при зна ва ње би под ра зу ме ва ло да се др жа ва (Ср би ја) не из ја шња ва 
у сво јим из ја ва ма ко је су екс пли цит ног ви да да она не при зна је то 
ли це као прав ни су бјект (а што Ср би ја ина че сву да чи ни).

На сли чан на чин је по треб но ту ма чи ти и еле мен те уго во ра у 
ко ји ма јед на од две стра не не при зна је да се ра ди о ме ђу на род ном 
уго во ру. За ме ђу на род ни ме ђу др жав ни уго вор нео п хо дан еле мент 
је под ра зу ме ва на са гла сност код сва ке стра не да су дру ге стра не 
ме ђу на род на прав на ли ца. Ово мо ра би ти не дво сми сле но из ра же-
но чак и код им пли цит не са гла сно сти. Ако јед на стра на екс пли цит-
но из ја вљу је да та кав до ку мент ни је ме ђу на род ни уго вор или да не 
при зна је дру гу стра ну као прав но ли це, он да се уго вор ове вр сте не 
мо же сма тра ти уго во ром ме ђу на род ног пра ва. Уго вор ме ђу на род-
ног пра ва тре ба увек да се ба зи ра на прин ци пу bonafides (вр ше ња 
оба ве за „у до број ве ри“)32), а ка да стра не не при зна ју ме ђу на род ни 
ква ли тет спо ра зу ма (експлцит но), он да ова кав уго вор гу би свој-
ство ме ђу на род ног спо ра зу ма.

У слу ча ју Ср би је у окви ру да тих ста во ва у ве зи Бри сел ског 
спо ра зу ма, ја сно је да овим ак том она ни у ко јој фор ми „не при-
зна је Ко со во“ (ни defacto). Ови стра во ви су ја сно из ра жа ни, мада
јебилопожељноидасууписанојформистављаниутекстовог

30) Ви ди о при зна њу др жа ва С. Авра мов, М. Кре ћа: Међународно јавно право, Бе о град, 
1990.

31) Ово на ла зи мо у свим аме рич ким уч бе ни ци ма ме ђу на род ног јав ног пра ва. Ви ди нпр. Х. 
Кел сен,PrinciplesofInternationalLaw, Nеw Yоrк, 1952. и Hen kin L., Pugh R. C., Schac-
hter O., Smit H., InternationalLaw, West Pub. Co, 1980. Не за ви сно од об ли ка при зна ње 
мо ра би ти не дво сми сле но по ка за но. Нпр. сла ње ам ба са до ра у дру гу др жа ву и при ма ње 
истог сма тра се defacto при зна њем. Ви ди Беч ку кон вен ци ју о ди пло мат ским од но си ма 
(по гле дај и пра ви ла из Беч ке кон вен ци је о кон зу лар ним од но си ма)

32) Ви ди о bonafides прин ци пу пра ва код Brow nlie, I. PrinciplesofPublicInternationalLaw, 
Ox ford Uni ver sity Press, In cor po ra ted, 2008, и La u terpcht H.: InternationalLaw, Cam brid ge 
Uni ver sity Press, 2004. 
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споразума. На да ље, из ста во ва де ле га ци је и зва нич ни ка, ви ди мо да 
Ср би ја од ба цу је да се ра ди о ме ђу на род ном спо ра зу му. И овај став, 
истотакојебилопотребноставитиутекстспоразума. Ипак, 
стал не из ја ве, ко је ина че оба ве зу ју по ме ђу на род ном пра ву33), до-
вољ не су да се до би је ту ма че ње да у уго во ру не до ста ју две основ-
не прав не са гла сно сти: а) сагласност да се ра ди о међународном
уговору; б) сагласностда се да је у би ло ко јој фор ми признањеза
другустрану, еспли цит но у број ним си ту а ци ја ма твр де ћи су прот-
но (да Ср би ја не при зна је „Ко со во“ и да га „ни кад не ће при зна ти“). 
На рав но, про пуст да се ово ис так не у са мом тек сту у изричитом
виду је не сум њи во по ка за тељ о не до вољ ној при прем љно сти срп ске 
ди пло ма ти је на ова кав ме ђу на род ни аран жман.

У овим окол но сти ма има мо ква зи-ме ђу на род ни уго вор34), 
без кључ них есен ци јал них еле ме на та уго во ра35). Ово је мо жда и 
је ди ни ова ка ва спо ра зум о уре ђе њу од но са два ме ђу на род на ли ца 
у исто ри ји, где јед но ли це сма тра да има дру га чи ји прав ни ква ли-
тет у од но су на оно дру го уго вор но ли це, док опет ово дру го ли-
це сма тра се бе прав но из јед на че ним са ли цем са ко јим за кљу чу је 
спо ра зум. Ов де оба ли ца уго вор ни це ни су са гла сна о то ме ка кав је 
прав ни ква ли тет пре у зе тих оба ве за, од но сно да ли су ово оба ве зе 
пре ма дру гом ли цу, као дру гом ме ђу на род ном уго вор ном ли цу од-
но сно као ме ђу на род ном су бјек ту или та кве се оба ве зе пре мо гу 
(евен ту ал но) сма тра ти вр стом оба ве зе пре ма са мој ЕУ, где је ЕУ 
га рант про ис те клих оба ве за из по стиг ну тог до го во ра. Ов де се Ср-
би ја мо же осло ни ти пре све га на прин цип bonafides, јер се у ме ђу-
на род ном пра ву под ра зу ме ва да се др жа ве у добројвери при др жа-
ва ју оба ве за ко је су пре у зе ле, а ти ме се не дво сми сле но при за на ју 
и прав на свој ства дру ге стра не уго во ру. Ка да то ни је слу чај, т.ј. 
ка да јед на стра на не ги ра ме ђу на род не уго вор не ка па ци те те дру ге 
стра не-уго вор ни це, та да ни је реч о ме ђу на род ном спо ра зу му, јер 
се гу би ве за са основ ним прин ци пи ма ко ји ма се од ре ђу је прав на 
при ро да ме ђу на род ног спо ра зу ма.

Из фак та да Ср би ја не при зна је „Ко со во“, сле ди да ово ни-
је ме ђу на род ни спо ра зум. Исто та ко, ви ди мо да Ср би ја ни је овим 

33) По знат је „дан ски слу чај“ ка да је ми ни стар спољ них по сло ва усме ном из ја вом, ко ја је 
да та у ша ли, оба ве зао сво ју др жа ву на усту пак те ри то ри је, што је ка сни је по твр дио и 
Ме ђу на род ни суд прав де у Ха гу, ко ји је дао ин тер е пре та ци ју да из ја ве Пред сед ни ка, 
Пре ми је ра и Ми ни стра спољ них по сло ва, чак и у усме ном ви ду, оба ве зу ју др жа ву по 
ме ђу на род ном пра ву. ви ди о ово ме нпр. С. Авра мов, М. Кре ћа, Међународнојавнопра-
во, Бе о град, 1990. и код Б. Јан ко вић, Међународнојавноправо, Бе о град, 1971.

34) Ви ди о ком про ми си ма код Ro berts I. Satow'sDiplomaticPractice, OUP Ox ford, 2011.

35) Ви ди нпр. код Б. Јан ко вић, Међународнојавноправо, Бе о град, 1971. и Б. Јан ко вић, Ди-
пломатија, Бе о град, 1988. Исто ви ди и С. Авра мов, М. Кре ћа, Међународнојавноправо, 
Бе о град, 1990.
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ак том ни de factoпри зна ла „Ко со во“, што је ја сно из из ја ва ко је 
стал но по на вља ју пред став ни ци Ср би је.

У не до стат ку бо љег тер ми на, узи ма ју ћи у об зир са др жај уго-
во ра, мо же мо сма тра ти да је Ср би ја са ЕУ про ши ри ла окви ре да на-
шњег при ме њи ва ног ме ђу на род ног пра ва, па та ко мо же мо услов но 
уве сти тер мин „вир ту ел ног при зна ња“ др жа ве. Овај по јам би се, 
да кле, од но сио са мо на са др жин ски тре ти ра но уго вор но при зна ње 
дру гог ли ца као др жа ве, без пу ног прав ног при зна тог ка па ци те та.

По ли тич ке по сле ди це овог по лу-при зна ња су број не. За ово 
ис тра жи ва ње нај бит ни је су оне ко је се ти чу спољ не по ли ти ке Ср-
би је. У на ред ном пе ри о ду, у ак ти ма за им пле мен та ци ју спо ра зу ма 
тре ба да се ја сни је уно се од ред бе ве за не за „цр ве не ли ни је“, пре 
све га (писане) одредбе да (у до не ше ним) ак ти ма Ср би ја ни у јед-
ном об ли ку не при зна је „Ко со во“. Дру го, Ср би ја мо ра да у Ује ди-
ње ним на ци ја ма ефи ка сно по ве де ра чу на да др жа ве - чла ни це при-
хва те чи ње ни цу да Бри сел ски спо ра зум нијемеђународниуговор и 
нијепризнање„Косова“, већ тех нич ки по стиг ну ти по ли тич ки ком-
про мис, без пре ју ди ци ра ња прав ног ста у са „Косова“.

По ред то га тре ба стал но тр жи ти од дру гих др жа ва - чла ни-
ца Ује ди ње них на ци ја и спе ци ја ли зи ва них ор га ни за ци ја у си сте му 
УН да не вр ше да ља при зна ња „Ко со ва“. Ка да је мо гу ће тре ба ра-
ди ти и на то ме да се по стиг ну та при зна ња (као не ле гал на при зна ња 
без прав ног осно ва) по ву ку. О кон крет ним про це си ма за у ста вља ња 
овог трен да тре ба са чи ни ти од го ва ра ју ћу на ци о нал ну стра те ги ју, 
ко јом би се де фи ни са ло ко јим ме ра ма у УН и спе ци ја ли зи ва них 
ор га ни за ци ја ма у си сте му УН тре ба де ло ва ти на спре ча ва њу про-
це са по ве ћа ва ња при зна ва ња без прав ног осно ва „Ко со ва“, као и 
учла ње ња „Ко со ва“ у УН ( и аген ци је УН-а), чак и у фор ми др жа ве 
по сма тра ча. У на ци о нал ној стра те ги ји тре ба па жљи во ана ли зи ра ти 
„па ле стин ски сце на рио“ ула ска у УН у фор ми др жа ве по сма тра ча, 
и с овим у ве зи пла ни ра ти и ре ли зо ва ти мо гу ће прав не и по ли тич ке 
ме ре и ак ци је на су зби ја њу и оне мо гу ћа ва њу „за о би ла зних ме то-
да“ ула ска у УН и дру ге уни вер зал не ме ђу на род не ор га ни за ци је.

Што се ти че бр зи не при бли жа ва ња ЕУ, ов де та ко ђе тре ба би-
ти опре зан јер др жа ве ко је у Уни ји ни су на кло ње не Ср би ји, на сто-
ја ће да на пу ту Ср би је пре ма ЕУ ис по слу ју што ви ше ко ри сти за 
Ал бан це и евен ту ал но оста ле мо гу ће се па ра ти сте. У овом сми слу 
бр зи ну при бли жа ва ња ЕУ тре ба при ла го ди ти окол но сти ма и по по-
тре би евен ту ал но успо ри ти да би се из бе гле ве ли ке без бед но сне 
опа сно сти и ште те на пу ту ула ска у ЕУ.
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***

Бри сел ски спо ра зум је у на уч ним и јав ним кру го ви ма ство-
рио ве ли ке ди ла ме око сво је прав не при ро де. По себ на ди ле ма је 
би ла, и то и да ље је сте, да ли се овим спор зу момdefactoпри зна је 
„Ко со во“ као не за ви сна др жа ва. У овом члан ку учи њен је по ку шај 
да се да од го вор на ово сло же но пи та ње, полазeћи од до са да шње 
те о ри је и прак се ме ђу на род ног пра ва.

У окви ру прав не ана ли зе по ка за ло се да за кла сич ни вид ме-
ђу на род ног уго во ра ту не до ста је ја сно из ра же на са гла сност да се 
па ра фи ра (или за кљу чу је) ме ђу на род ни уго вор, где су ре ле вант ни 
су бјек ти ме ђу на род но - прав на ли ца. Ср би ја је сво јим ак ти ма, пре 
све га из ја ва ма, ја сно по ка за ла во љу да се ту не да је са гла сност о 
то ме да се скла па ме ђу на род ни спо ра зум и да она не при зна је „Ко-
со во“ као ме ђу на род но - прав но ли це. 

Прав на при ро да спо ра зу ма, као што ви ди мо, ов де је за ви сна 
од од су ства во ље да се при зна дру га стра на уго во ра („Ко со во“) као 
ме ђу на род но - прав но ли це однсно као др жа ва ко ја има ка па ци тет 
да за кљу чу је ме ђу на род не уго во ре. Сву да је у јав но сти при су тан и 
ис ти цан став Ср би је од пред став ни ка и чел них др жав них лич но-
сти да она овим чи ном не при зна је „Ко со во“ ни у ком об ли ку. Ови 
ста во ви ка да до ла зе од Пред сед ни ка или Пре ми је ра, као и од Ми-
ни стра спољ них по сло ва, оба ве зу ју др жа ву пре ма ме ђу на род ном 
пра ву и де тер ми ни шу ка рак тер уго во ра.

Из све га се мо же за кљу чи ти да и по ред „ком про ми сних 
осту па ка“ ко ји су у уго во ру екс трем но фор му ли са ни, Бри сел ски 
спо ра зум ни је уго вор са ме ђу на род но прав ним ква ли те том. Он не 
пред ста вља при за на ње „Ко со ва“ и ово се мо же сма тра ти са мо аран-
жма ном по ли тич ке при ро де ко јим се, уз по сре до ва ње ЕУ уре ђу ју 
окол но сти про ис те кле из крај ње за о штре них од но са на те ре ну.

На овом ме сту тре ба из ве сти и за кључ ке о по ли тич ким 
аспек ти ма ко ји су ве за ни за спро во ђе ње овог на ве де ног ин стру-
мен та - аран жма на. Бри сел ски уго вор, да га на зо ве мо ов де услов но 
као „вир ту ел ни ме ђу на род ни спо ра зум“ (ква зи - при зна ње) пру жа 
и да ље мо гућ ност осо по ра ва ња „ко сов ске не за ви сно сти“. Ов де пре 
све га ми сли мо на про це се у Ује ди ње ним на ци ја ма и спе ци ја ли-
зи ва ним ор га ни за ци ја ма у си сте му УН. Ов де срп ска ди пло ма ти ја 
мо ра да ура ди све што је у свом оп се гу и ка па ци те ту мо гу ће да се 
спре чи ши ре ње бро ја зе ма ља ко је при зна ју од но сно ко је би при-
зна ле „Ко со во“. На да ље по тр бе но је има ти стра те ги ју су зби ја ња 
мо гућ но сти да „Ко со во“ по ста не чла ни ца УН, а по себ но ме ре да 
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се спре чи „па ле стин ски сце на рио“ (ка да је Па ле сти на, са ку пив ши 
при зна ња, пре ко Ге не рал не скуп шти не УН по ста ла др жа ва - неч-
ла ни ца УН). Ов де је по треб но са чи ни ти по себ ну стра те ги ју Ср би је 
за за шти ту од ова квих спе ци јал них по ку ша ја.
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IgorJanev

THEBRUSSELSAGREEMENTANDTHE
PROBLEMOFVIRTUALRECOGNITION

OFKOSOVOANDMETOHIJA

Resume
Le gal analysis of the Brus sels Agre e ment sho wed he re that this 

do cu ment de spi te of the sig ni fi cant num ber of in ter-sta te ele ments, still 
can not be in ter pre ted cle arly as an usual in ter na ti o nal agre e ment . It tur-
ned out in the analysis that the one ba sic or fun da men tal le gal ele ment 
to in ter pret this act as an in ter na ti o nal agre e ment is ap pa rently mis sing 
.The one com po nent mis sing he re is an im pli cit con sent (as well as 
ex pressly gi ven con sent) that this is an in ter na ti o nal act, and in that 
way par ti cu larly it has been con clu ded that wit ho ut such an es sen tial 
ele ment Brus sels Agre e ment can not be cha rac te ri zed as an in ter na ti o-
nal tre aty. Furt her mo re in the sa me con text, it is mis sing in that act an 
im pli cit (as well as ex pli citly gi ven) con sent from Ser bia to re cog ni ze 
anot her en tity as a sta te with an in ter na ti o nal ju ri di cal per so na lity, as 
well. Thus, le gally con si de ring, the re was no any de ju re nor de fac to 
re cog ni tion from Ser bia in that mu tual act. He re the prin ci ple(s) of Bo-
na Fi des al so im plied (and for mu la ted) that the ba sic ele ment for such 
re cog ni tion is an es sen tial ne ces sary con sent and de mon stra ted will for 
re cog ni tion (from Ser bia), pro vi ded wit ho ut do ubt. On the ot her hand, 
one can still ob ser ve that the Brus sels Agre e ment re pre sent an le gal act 
ap pa rently rich of in ter na ti o nal le gal ele ments. That act, as no ted in the 
pre sen ted analysis, con sti tu te in ter na ti o nal le gal pre ce dent or as one 
can put it pre ce dent of qu a si- in ter na ti o nal con trac tual law or vir tual 
qu a si- in ter na ti o nal act. It can be most li kely be de scri bed as a po li ti cal 
ar ran ge ment su i ta ble for dif fe rent in ter pre ta ti ons de pen ding on si des 
in vol ved in the pro cess and par ti es in the con tract-ar ran ge ment it self. 
Apart from its ju ri di cal cha rac ter, and ap pa rent loss of Ser bian aut ho rity 
in the Ko so vo and Me to hi ja, it was fi nally con clu ded that the agre e-
ment still opens up so me op por tu ni ti es to Ser bia at the Uni ted Na ti ons 
for strug gle aga inst furt her re cog ni ti ons and mem ber ship aspi ra ti ons of 
„Ko so vo „ in the Uni ted Na ti ons.
Key words: se cu rity, Brus sels Agre e ment, Ser bia, Ko so vo and Me to hi ja, de 

ju re, de factо, re cog ni tion, Law, ca pa city 

* Овај рад је примљен 18. новембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 05. децембра 2013. године.
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Og njen Pri bi ce vic
In sti tu te for So cial Sci en ces, Bel gra de

SER BIAN- AL BA NIAN 
NEGOTIATIONS ABO UT KO SOVO 

AND METOHI JA 2011 – 2013*

Sum mary
The aut hor po ints at the fact that fif teen years af ter the NA TO 

in ter ven tion in 1999, the is sue of Ko so vo and Me to hi ja sta tus has not 
been re sol ved yet. De spi te the fact that Ko so vo has been re cog ni zed by 
96 co un tri es and al most all the most im por tant co un tri es of the West, 
the in de pen den ce of Ko so vo has co me ac ross gre at pro blems wit hin the 
in ter na ti o nal com mu nity. The big gest one, of co ur se, be ing the fact that 
wit ho ut Ser bia’s con sent, Rus sia won’t let Ko so vo ha ve the UN cha-
ir. In ad di tion, the self-proc la i med in de pen dent Ko so vo has fa ced yet 
anot her se ri o us pro blem. Na mely, in the sa me way the Al ba ni ans did 
not want to ac cept the aut ho rity of Bel gra de, so the Ko so vo Serbs (who 
af ter the big per se cu ti ons by the Al ba ni ans du ring 2004 mostly con cen-
tra ted in the north of Ko so vo), did not want to re cog ni ze the aut ho rity 
of Pri sti na.

On the ot her hand, gre at We stern po wers ha ve con di ti o ned Ser-
bia’s ac ces sion to the EU with the so cal led nor ma li za tion of re la ti ons 
with Pri sti na. And it is pre ci sely bet we en the se two po ints – the UN 
cha ir for Ko so vo and Ser bia’s mem ber ship in the EU – that a fi er ce 
po li ti cal and di plo ma tic bat tle has been fo ught for the last few years.

The aim of this pa per is to show what had been go ing on du ring 
the last few years of ne go ti a ti ons bet we en Bel gra de and Pri sti na and to 
an ti ci pa te pos si ble out co mes of this dif fi cult di plo ma tic and po li ti cal 
strug gle.  

* This pa per is a part of the pro ject “So cial tran sfor ma ti ons in the pro cess of Euro pean in te gra-
ti ons – mul ti di sci pli nary ap pro ach”, fun ded by the Mi ni stry of Sci en ce and Tec hno logy of the 
Re pu blic of Ser bia, no. 47010
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Al most fif teen years af ter the NA TO mi li tary cam pa ign and 
adop ting Re so lu tion 1244 of the UN Se cu rity Co un cil in Ju ne 1999, 
po li ti cal and le gal de ba te abo ut the fu tu re sta tus of Ko so vo and Me-
to hi ja still go es on. Ser bian si de has been po in ting out that, alt ho ugh 
in ter na ti o nal pro tec to ra te was esta blis hed over Ko so vo, her ter ri to rial 
in te grity and so ve re ignty must be re cog ni zed, in ac cor dan ce with the 
Char ter of the UN and the Hel sin ki Fi nal Act of 1975. Ser bian si de has 
been cla i ming that, re gar dless of the mo ral re a sons for the in de pen den-
ce (applying to the cri mes com mit ted by Mi lo se vic’s se cu rity for ces), 
Ko so vo did not ha ve the right of self-de ter mi na tion. Na mely, ac cor ding 
to the for mer Yugo slav con sti tu tion of 1974, the right of self-de ter mi na-
tion was re ser ved for six re pu blics, not for auto no mo us re gi ons, which 
Ko so vo at that ti me was. Such in ter pre ta tion was con fir med by the Ba-
din ter Ar bi tra tion Com mit tee, set up in 1991 by the EU. Con si de ring 
the con se qu en ces of the for mer Yugo sla via’s dis so lu tion, Pre si dent of 
the French Con sti tu ti o nal Co un cil Ro bert Ba din ter to ok a po si tion that 
the right of self-de ter mi na tion be longs to the re pu blics, but not to the 
et hnic mi no ri ti es wit hin the for mer Yugo slav re pu blics. The re fo re, the 
Bel gra de aut ho ri ti es sug ge sted a wi de auto nomy for the Al ba ni ans in 
Ko so vo, but wit hin Ser bia.  

On the ot her hand, the Al ba nian com mu nity, con sti tu ting 90% of 
Ko so vo po pu la tion, held that af ter a de ca de long re pres sion has a mo ral 
right of self-de ter mi na tion. It al so po in ted out that, alt ho ugh Ko so vo 
did not ha ve the sta tus of a re pu blic, it had many rights the sa me as, or 
si mi lar to the rights which the Yugo slav re pu blics had.

Af ter al most two years of un suc cessful ne go ti a ti ons, which la-
sted from Oc to ber 2005 to the end of 2007, As sembly of Ko so vo uni-
la te rally proc la i med in de pen den ce on Fe bru ary 17, 2008. Ko so vo’s in-
de pen den ce was im me di a tely re cog ni zed by the USA, Gre at Bri tain, 
Ger many, Fran ce and Italy, and du ring the next fo ur years that num ber 
in cre a sed to al most one hun dred co un tri es.   

The ne go ti a ti ons bet we en Al ba nian and Ser bian si de fa i led be-
ca u se the Al ba nian si de was not mo ti va ted to lead se ri o us ne go ti a ti ons, 
for even be fo re the ne go ti a ti ons had star ted, in de pen den ce was pro mi-
sed by the USA. Al ready at the first me e ting with the Ser bian go vern-
ment, the in ter na ti o nal me di a tor Ah ti sa ri said the fi nal out co me of the 
ne go ti a ti ons wo uld be Ko so vo in de pen den ce.1)Ha ving in mind that the 
key We stern po wers we re be hind this po si tion, the Al ba nian si de did 
not ta ke se ri o us ap pro ach to the ne go ti a ti ons.

1) Ja mes Ker-Lind say, “Ko so vo, Road to Dis pu ted Sta te hood”, Za vod za Udž be ni ke (In sti tu te 
for Tex tbo oks), Bel gra de 2011, p. 62
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The re are se ve ral re a sons that had in flu en ced the USA to sup port 
the Al ba nian si de so strongly in the ne go ti a ti ons. The first one is the 
con vic tion that af ter all the ho sti li ti es bet we en Ser bian and Al ba nian 
si de du ring the ni ne ti es, the re was no ot her so lu tion. Se cond, the USA 
wan ted to use the exam ple of sup por ting the Al ba nian, mostly Mu slim 
po pu la tion, to show to the en ti re Mu slim world how the war aga inst ter-
ro rism in the world is not at the sa me ti me war aga inst Mu slim po pu la-
tion. Third, du ring last twenty or so years the Al ba ni ans had be co me the 
most loyal Ame ri can al li es in this part of the world, un li ke the Serbs, 
who are still vi e wed as a na tion who do es not know which di rec tion to 
ta ke – to wards Rus sia or to wards West. Fo urth, the fe ar of the Al ba nian 
vi o len ce that wo uld not be di rec ted only aga inst the Serbs, but al so aga-
inst the in ter na ti o nal for ces of UN MIK and KFOR ma de up mostly of 
Ger man sol di ers.2)

On the ot her hand, the po wer-pro tec tor of the Serbs, Rus sia, ob-
vi o usly did not ha ve eno ugh po li ti cal strength, nor in te rest to con front 
mo re se ri o usly with the do mi ne e ring We stern po wers over this is sue. 
She has re ta i ned a pas si ve po si tion which has been re du ced to ob struc-
ting the po licy of the We stern po wers and po in ting out of her right of 
ve to in the UN Se cu rity Co un cil.

Ad di ti o nal blow to Ser bian po si tion was in flic ted by the In ter-
na ti o nal Co urt of Ju sti ce in The Ha gue’s de ci sion of July 2010 that the 
Dec la ra tion of In de pen den ce bro ught by the Ko so vo As sembly do es 
not re pre sent vi o la tion of the in ter na ti o nal law.3) To ma ke si tu a tion even 
wor se for Ser bian po si tion, the de ci sion was re qu e sted by the go vern-
ment of Ser bia.

De spi te the fact that Ko so vo has been re cog ni zed by 96 co un tri es 
and al most all the most im por tant co un tri es of the West, the in de pen-
den ce of Ko so vo has co me ac ross gre at pro blems wit hin the in ter na ti o-
nal com mu nity. The big gest one, of co ur se, be ing the fact that wit ho ut 
Ser bia’s con sent, Rus sia won’t let Ko so vo ha ve the UN cha ir. Na mely, 
wit ho ut the con sent of all per ma nent mem bers of the Se cu rity Co un cil, 

2) The most vi o lent un rests hap pe ned in March 2004, when 19 pe o ple we re kil led, and over 
500 ho u ses and over 30 Ort ho dox mo na ste ri es and chur ches we re bur ned down. The Hu man 
Rights Watch re port sta ted that “as a re sult of the March vi o len ce the in ter na ti o nal com mu nity 
re tre a ted ap pal lingly in Ko so vo; af ter they had de mo lis hed the idea of KFOR and UN MIK 
in vin ci bi lity, et hnic Al ba nian ex tre mists now know they can ef fec ti vely op po se in ter na ti o nal 
se cu rity struc tu res”. “Fa i lu re to Pro tect: An ti-mi no rity Vi o len ce in Ko so vo, March 2004”, 
Hu man Rights Watch, no.6, July 2004, p. 3

3) Mo re on the In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce’s de ci sion in: Di mi tri je vić, La dje vac, Vu čić, “Ana-
li za pred u ze tih ak tiv no sti u okvi ru si ste ma UN a u ve zi sa re ša va njem pi ta nja Ko so va i Me to-
hi je” (“Analysis of the con duc ted ac ti vi ti es wit hin the UN system re gar ding Ko so vo and Me-
to hi ja is sue set tle ment”), Me dju na rod ni pro ble mi (In ter na ti o nal Is su es) no.4, 2012, Bel gra de, 
pp. 447-461
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Ko so vo can not even re ach the po si tion of re qu e sting the UN cha ir. Al-
so, it is em bar ras sing for the West that as many as fi ve EU co un tri es and 
fo ur NA TO mem bers, be ca u se of the ir own in te rests, ha ven’t re cog ni-
zed in de pen den ce of Ko so vo yet. Tho se co un tri es are Spain, Slo va kia, 
Gre e ce, Cyprus and Ro ma nia.

In ad di tion, the self-proc la i med in de pen dent Ko so vo has fa ced 
yet anot her se ri o us pro blem. Na mely, in the sa me way the Al ba ni ans 
did not want to ac cept the aut ho rity of Bel gra de, so the Ko so vo Serbs 
(who af ter the big per se cu ti ons by the Al ba ni ans du ring 2004 mostly 
con cen tra ted in the north of Ko so vo), did not want to re cog ni ze the 
aut ho rity of Pri sti na. In fact, for al most ten years now, Pri sti na has no 
con trol over the north of Ko so vo.  

On the ot her hand, gre at We stern po wers ha ve con di ti o ned Ser-
bia’s ac ces sion to the EU with the so cal led nor ma li za tion of re la ti ons 
with Pri sti na. And it is pre ci sely bet we en the se two po ints – the UN 
cha ir for Ko so vo and Ser bia’s mem ber ship in the EU – that a fi er ce po-
li ti cal and di plo ma tic bat tle has been fo ught for the last few years.

The aim of this pa per is to show what had been go ing on du ring 
the last few years’ ne go ti a ti ons bet we en Bel gra de and Pri sti na and to 
an ti ci pa te pos si ble out co mes of this dif fi cult di plo ma tic and po li ti cal 
strug gle. 

At the be gin ning of 2011 Ser bia ini ti a ted a new cycle of ne go ti-
a ti ons with Pri sti na, un der EU auspi ces.4)Af ter long ne go ti a ti ons, agre-
e ments we re re ac hed abo ut the in te gra ted ad mi ni stra ti ve bor der cros-
sings ma na ge ment/i.e. bor der cros sings, as they are cal led by Pri sti na, 
and abo ut the cu stoms se als, re cog ni tion of uni ver sity de gre es, land 
re gi stry, re gi stri es and fre e dom of mo ve ment.

Pa ral lel to Bel gra de-Pri sti na ne go ti a ti ons, ten si ons grew bet we-
en the Serbs from the north of Ko so vo and the Al ba nian po li ce. The 
con flict esca la ted on July 25, 2011, when the Al ba nian si de tried to ta-
ke over the ad mi ni stra ti ve bor der cros sings in the north of Ko so vo by 
for ce. The advan ce of the Al ba nian po li ce to the ad mi ni stra ti ve bor der 
cros sings in the north of Ko so vo and ta king over one of them was an at-
tempt by the Al ba nian si de to chan ge the sta tus quo in the north of Ko-
so vo, which is vir tu ally in de pen dent from the rest of the ter ri tory con-
trol led byPri sti na, be fo re the ne go ti a ti ons we re con ti nued. The as sa ult 
was car ried out with the know led ge and si lent sup port of the US. New 
con flicts bet we en the Serbs and KFOR sol di er soc cur red on Sep tem-

4) Mo re on this in: Og njen Pri bi će vić, “Sr bi ja iz me dju EU, Ko so va i Me to hi je i pred sto je ćih 
par la men tar nih iz bo ra” (“Ser bia bet we en EU, Ko so vo and Me to hi ja and for thco ming par li a-
men tary elec ti ons”), Srp ska po li tič ka mi sao, no. 1, 2012 Bel gra de,  pp. 187−188
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ber 27, at Ja ri nje ad mi ni stra ti ve bor der cros sing. Se ven Serbs and fo ur 
KFOR sol di ers we re se ri o usly in ju red then. KFOR ac cu sed Ser bian ex-
tre mist for this con flict, and Bel gra de go vern ment ac cu sed KFOR.

Ser bian si de in the se con flicts was in a much mo re dif fi cult po-
si tion, for not only it was for ced to de fend it self, but it al so had to fight 
di plo ma tic-po li ti cal bat tle on mo re than one front, aga inst much stron-
ger adver sa ri es. First, Ser bian si de one mo re ti me ca me in to di plo ma tic 
con flict with the USA, who strongly sup port the Al ba nian si de. Se cond, 
any se ri o us con flict with the Al ba nian si de wo uld bring in to qu e sti on 
Ser bia’s in te gra tion in to EU pro cess, which in deed hap pe ned on De-
cem ber 9, 2011, when the EU de ci sion to grant Ser bia can di da te sta tus 
was post po ned. Such mes sa ge to Ser bia was sent in aut hors’ text by 
the Ger man and Bri tish Fo re ign mi ni sters We ster wel le and Ha gue, pu-
blis hed in the “Frank fu ter All ge me i ne Ze i tung”, in which they cle arly 
sta ted the ir sup port for Ko so vo’s in te grity and po in ted out the in flu en ce 
of the We stern Bal kans ne ig hbo u ring co un tri es’ re la ti ons on the ir pro-
spects for the EU in te gra tion pro cess.5)

At the sa me ti me with the ne go ti a ti ons, le a ding We stern po wers, 
par ti cu larly the USA and Ger many, star ted to in cre a singly con di tion 
Ser bia’s EU in te gra tion pro cess with the ac hi e ved pro gress in re la ti ons 
with Pri sti na, which even tu ally be ca me the so le con di tion for Ser bia’s 
ac ces sion to EU. Du ring her vi sit to Ser bia, on August 23, 2011, Ger-
man Chan cel lor Mer kel said that Ser bia co uld hardly co unt on be ing 
gran ted the can di da te sta tus, let alo ne the ac ces sion ne go ti a ti ons with 
the EU ope ning da te, wit ho ut re sol ving the three is su es.First, the ne go-
ti a ti ons bet we en Bel gra de and Pri sti na must be con ti nued and re ac hed 
agre e ment must be im ple men ted. Se cond, EULEX mis sion must esta-
blish full con trol over the en ti re Ko so vo ter ri tory, in clu ding its north, 
and third, Chan cel lor Mer kel de man ded that Bel gra de go vern ment dis-
band “pa ral lel in sti tu ti ons” in the north of Ko so vo, con trol led by the 
lo cal Serbs.6)

Sin ce Ser bia did not ac cept tho se con di ti ons, she was not gran ted 
the EU can di da te sta tus in De cem ber 2011. The de scri bed con di ti o ning 
of Ser bia’s EU in te gra tion pro cess with her fac tual re no un ce ment of 
Ko so vo, has dra ma ti cally slo wed down Ser bia’s co ming clo ser to the 
EU, which in turn hal ted the ne ces sary so cial re forms, which are vir-
tu ally in fe a si ble wit ho ut the EU sup port and in di spen sa ble We stern in-

5) Gu i do We ster wel le and Wil li am Ha gue, “Ser bia and Ko so vo will miss a hi sto ri cal op por tu nity” 
Blic, Bel gra de,  August 8, 2011, p. 2

6) Og njen Pri bi će vić, Bra no Mi ljuš, “Iza zo vi i per sp ektivene mačk es poljnepolitike” (“Ger man 
Fo re ign Po licy Chal len ges and Pro spects”), Me dju na rod ni pro ble mi (In ter na ti o nal Is su es), no. 
4, 2012, Bel gra de,p. 416.
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vest ments, which in 2012 we re tri fling 238 mil lion euros. Alt ho ugh the 
West had all the in stru ments to re sol ve Ko so vo is sue way back in 2000, 
eit her thro ugh its di vi sion, or its in de pen den ce, it was not do ne7), and 
so the is sue was left as a bur den to the la ter de moc ra tic go vern ments, 
which simply co uldn’t co pe with it. All go vern ments af ter 2000 tried 
eit her to post po ne or to co me to the fi nal so lu tion of the pro blem thro-
ugh com pro mi se, for which the key We stern co un tri es sho wed no un-
der stan ding. On the ot her hand, We stern go vern ments ap plied as a pres-
su re me a su re aga inst Ser bi a slo wing down and even stop ping the EU 
in te gra tion pro cess, which hap pe ned in De cem ber 2011, when the EU 
can di da te sta tus was not gran ted. That me ant Ser bia had spent the en-
ti re de ca de spin ning aro und in a vi ci o us cir cle, out of which she hasn’t 
ma na ged to co me out to this day. 

At the end of Fe bru ary 2012 the ne go ti a ti ons bet we en Bel gra de 
and Pri sti na we re re su med, fo cu sing on Ko so vo re gi o nal re pre sen ta-
tion, which was at that ti me pre sen ted by the gre at We stern po wers as 
the key pre re qu i si te for gran ting Ser bia the can di da te sta tus in March. 
Se ve ral po si ti ve sig nals we re sent to Bel gra de du ring Fe bru ary from 
Ber lin and Was hing ton, re gar ding the can di dacy, which im plied that 
the cli ma te for gran ting the can di da te sta tus was much mo re fa vo u ra ble 
than in De cem ber pre vi o us year. This was in the first pla ce in flu en ced 
by the chan ged in ter na ti o nal cir cum stan ces, that is, the EU eco no mic 
and fi nan cial cri sis, as well as the in cre a singly mo re ac ti ve ro le of Rus-
sia in the Bal kans, which bro ught We stern po wers to the con clu sion that 
it is bet ter to ha ve Ser bia wit hin the EU fra me work, than to let it re main 
wit ho ut the can di dacy and be the so ur ce of new po ten tial tro u ble spot in 
the Bal kans. It was ob vi o us that, un li ke De cem ber 2011, now Pri sti na 
was un der much gre a ter pres su re of the We stern po wers. In the me an-
ti me, Ger man Fo re ign mi ni ster Gu i do We ster wel le ca me to Bel gra de 
on Fe bru ary 23, and com men ded Bel gra de for the ef forts ma de in the 
ne go ti a ti ons with Pri sti na. At the sa me ti me, he said: “We wo uld li ke to 
see Ser bia get the can di da te sta tus at the next Co un cil of Euro pe me e-
ting”.8) This sta te ment of the Ger man mi ni ster ope ned Ser bia’s path for 
get ting the can di da te sta tus in March, ha ving in mind that it was Ger-
many who pre ven ted the can di dacy in De cem ber 2011.

The day af ter this sta te ment of the Ger man mi ni ster, Bel gra de 
and Pri sti na re ac hed the agre e ment in Brus sels on the re gi o nal re pre-
sen ta tion of Ko so vo and on the im ple men ta tion of the agre e ment on 
the in te gra ted bor der cros sings ma na ge ment. It was agreed that at the 

7) Ja mes Ker-Lind say, “Ko so vo, Road to Dis pu ted Sta te hood”, Za vod za Udž be ni ke (In sti tu te for 
Tex tbo oks), Bel gra de 2011, p. 167

8) “Ger many pra i ses Ser bia’s ef forts”, Po li ti ka, Bel gra de, Fe bru ary24, 2012, p.1.
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re gi o nal gat he rings an aste risk sho uld stand on the Ko so vo na me pla te, 
re fer ring to the UN re so lu tion 1244 and the advi sory opi nion of the In-
ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce. A few days la ter, on March 1, 2012, Ser bia 
was gran ted the EU can di da te sta tus. 

Af ter the agre e ment was re ac hed, the USA, thro ugh her Sec re-
tary of Sta te Hil lary Clin ton, unu su ally strongly sup por ted Pri sti na’s 
po si tion and on ce again un der li ned the sup port to its in de pen den ce and 
the EU in te gra tion pro ces ses. Hil lary Clin ton as ses sed that the agre e-
ment on re gi o nal co o pe ra tion bet we en Bel gra de and Pri sti na will bring 
Ko so vo clo ser to the EU and in cre a se the num ber of co un tri es re cog-
ni zing its in de pen den ce. She re min ded that the Re so lu tion 1244 had, 
in fact, cle a red the way for Ko so vo in de pen den ce. She po in ted out that 
the In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce had ca re fully re vi e wed the Re so lu tion 
1244 and that “the who le world knows what the con clu sion was, with 
which we fully agree – that the Ko so vo’s dec la ra tion of in de pen den ce 
was not con trary to the Re so lu tion 1244”. She said Pri sti na’s de ci sion 
to ac cept the agre e ment with Ser bia was “wi se, in tel li gent, and very 
bra ve”.The Sec re tary of Sta te al so said she lo o ked for ward to furt her 
co o pe ra tion with Pri sti na go vern ment and the pe o ple of Ko so vo, and 
even mo re po si ti ve events in the fu tu re. She ad ded that the de ci sion on 
the re gi o nal re pre sen ta tion will bring the pe o ple of Ko so vo to the EU 
in te gra ti ons. “Ko so vo will be at the ta ble as an equ al part ner, ha ving 
the pos si bi lity to spe ak in its own na me”, con clu ded the US Sec re tary 
of Sta te.9)

The at ti tu de put for ward by the Sec re tary of Sta te Clin ton on ce 
mo re sho wed the US clo se ness with Pri sti na. She al so cle arly in di ca ted 
what main di rec tion Pri sti na and its al li es wo uld ta ke in the fol lo wing 
pe riod. First, in cre a sing the num ber of the co un tri es that wo uld re cog-
ni ze Ko so vo’s in de pen den ce, and in ac cor dan ce with that, sub mit ting 
an ap pli ca tion for the ad mis sion in to the UN.Se cond, for ma li zing Ko-
so vo’s ac ces sion to the EU pro cess.

Af ter the new go vern ment of Ser bia was con sti tu ted in the sum-
mer of 2012, pres su res con ti nued on the of fi cial Bel gra de to con ti nue 
the ne go ti a ti ons ope ned in 2011 and to fi nish the pro cess of the so cal led 
nor ma li za tion of re la ti ons with Pri sti na as soon as pos si ble. Furt her mo-
re, Bel gra de was pre sen ted, at first unof fi ci ally, but la ter mo re of fi ci ally, 
with new con di ti ons for the ac ces sion to the EU. Thus it was, for the 
first ti me, openly pas sed along that Bel gra de wo uld ha ve to re cog ni ze 
Ko so vo’s in de pen den ce be fo re it jo ins the EU. Le a ding Ger man po li-
ti ci ans lead the way with such sta te ments. Mar tin Schultz (SPD), Pre-

9) Hil laryClin ton, “Num ber of co un tri es re cog ni zing Ko so vo will in cre a se”, Blic, Bel gra de, Fe-
bru ary25, 2012, p. 3.
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si dent of the Euro pean Par li a ment, was the first to say that Ser bia will 
ha ve to re cog ni ze Ko so vo’s in de pen den ce in or der to join the EU10), 
and just a few days la ter the sa me was re pe a ted by Ru precht Po lenz, the 
in flu en tial CDU po li ti cian and the cha ir man of the fo re ign com mit tee 
of the lo wer ho u se of the Ger man Par li a ment. In or der to be co me an 
EU mem ber, Ser bia, ac cor ding to him, will ha ve to re cog ni ze Ko so vo’s 
in de pen den ce.11)

Just a few we eks la ter, du ring the vi sit to Bel gra de, a high de-
le ga tion of the Ger man Par li a ment, con si sting of the ru ling CDU and 
CSU par ti es, de li ve red to Ser bia se ven con di ti ons, which she sho uld 
ac cept, in or der to ac cess to the EU. First, con ti nu a tion of the ju di cial 
system re forms and era di ca tion of cor rup tion; 2) pro se cu tion of the at-
tac kers on the Ger man Em bassy in 2008; 3) re con ci li a tion in the re gion 
wit ho ut re la ti vi za tion of ge no ci de; 4) im ple men ta tion of all re ac hed 
agre e ments bet we en Bel gra de and Pri sti na; 5) di sman tling of pa ral lel 
struc tu res in the north of Ko so vo; 6) co o pe ra tion of the Serbs from the 
north of Ko so vo with EULEX and KFOR; and 7) Ser bia’s sig na tu re 
on the agre e ment on good ne ig hbo urly re la ti ons with Ko so vo.12)If the 
first six con di ti ons we re fa mi li ar to Ser bia, the se venth is com ple tely 
new, and it me ans that Ser bia will sign a le gally-bin ding sta te ment with 
Pri sti na on nor ma li za tion of the re la ti ons. This do cu ment co uld, as it 
was said by the head of high Ger man de le ga tion Schoc ken hoff, “be an 
agre e ment on good ne ig hbo urly re la ti ons”, which, of co ur se, re minds 
of the tre aty on co o pe ra tion bet we en the two Ger man sta tes from 1972. 
Alt ho ugh it ne ver men ti o ned that the two sta tes re cog ni zed each ot her, 
it un do ub tedly sho wed that it de alt with the re la ti ons bet we en two so ve-
re ign sta tes. The first ar tic le of the tre aty sti pu la ted the need to esta blish 
good ne ig hbo urly re la ti ons. The re fo re, the se venth con di tion is in fact, 
a de mand for in di rect re cog ni tion of Ko so vo’s in de pen den ce by Ser bia.    

Af ter many sta te ments by the Euro pean, and espe ci ally Ger man 
po li ti ci ans, abo ut Ser bia ha ving to com ple tely nor ma li ze re la ti ons with 
Ko so vo and even re cog ni ze it in de pen den ce be fo re ac ces sion to the 
EU, on Oc to ber 10, 2012, Ser bia re ce i ved the re port by the Euro pean 
Com mis sion which, among ot her things, for the first ti me men ti o ned 
“ter ri to rial in te grity of Ko so vo” and the need for Ser bia and Ko so vo 
not to ob struct each ot her’s ac ces sion to the EU. Alt ho ugh this re port, 
too, did not men tion ex pli cit re cog ni tion of Ko so vo, it was ob vi o us that 

10) “Ko so vo re cog ni tion a con di tion for the EU mem ber ship”, Blic, Bel gra de, Sep tem ber4, 2012.

11) “Ko so vo re cog ni tion una vo i da ble be fo re Ser bia’s ac ces si on to the EU”, Blic, Bel gra de, Sep-
tem ber12, 2012.

12) “Se ven Ger many’s con di ti ons for ope ning Ser bia’s ne go ti a ti ons with the EU”, Blic, Bel gra de, 
Sep tem ber13, 2013.
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by tho se for mu la ti ons the Euro pean Com mis sion wan ted to send two 
mes sa ges to Ser bia. First, that the re will be no di vi sion of Ko so vo, and 
se cond, that at so me po int of the way to the EU it will be de man ded 
from Bel gra de to re cog ni ze Ko so vo. By tho se for mu la ti ons the Euro-
pean Com mis sion cle arly no ti fied Ser bia of what is ex pec ted of her, 
but al so ga ve her eno ugh ti me to con ti nue the ac ces sion pro cess and 
in ter nal re forms.

Thus in only a few months af ter its for ma tion, the new go vern-
ment fo und it self in the ma el strom of Ko so vo po li tics. Yet, con trary 
to many pre dic ti ons, the new go vern ment, alt ho ugh for med from the 
par ti es that we re the bac kbo ne of the for mer, Mi lo še vić’sre gi me (the 
So ci a list Party of Ser bia and the Ser bian Pe o ple’s Party, for med af ter 
the bre ak-up of the ex tre mely right-wing Ser bian Ra di cal Party) tur-
ned out to be much mo re co o pe ra ti ve with the West, than the pre vi o us, 
Ta dić’s go vern ment. It im me di a tely ac cep ted everything in re gards to 
Ko so vo that had been agreed by Ta dić’s go vern ment, and de ci ded to 
ra i se the talks bet we en Bel gra de and Pri sti na to a hig her le vel, of pri me 
mi ni sters. So, on Oc to ber 18, 2012, the new Ser bian Pri me Mi ni ster 
Ivi ca Da čić met Ko so vo Pri me Min ster Has himT ha ci in Brus sels, un der 
auspi ces of the High Re pre sen ta ti ve of the EU Fo re ign Af fa irs Cat he ri-
ne As hton. Af ter this me e ting, the two Pri me Mi ni sters met ni ne mo re 
ti mes in Brus sels by April 2012, un der auspi ces of Cat he ri ne As hton, 
who is in char ge of the fo re ign po licy in the Euro pean Com mis sion. 

At the first me e ting of Da čić and Tha ci, it was agreed to con ti nue 
the ini ti a ted di a lo gue bet we en Bel gra de and Pri sti na, which was vir tu-
ally fro zen sin ce the elec tion cam pa ign in Ser bia, in the spring of 2012. 
The US and Brus sels strongly sup por ted this me e ting, and just a few 
days la ter, fo re ign mi ni sters of Gre at Bri tain and USA, as well as the 
High Re pre sen ta ti ve of the EU Fo re ign Af fa irs Cat he ri ne As hton ar ri-
ved in Bel gra de. All of them strongly sup por ted the Bel gra de-Pri sti na 
di a lo gue con ti nu a tion. Mo re im por tantly, du ring the ir stay in Bel gra de 
Hil lary Clin ton and Cat he ri ne As hton said re cog ni tion of Ko so vo wo-
uld not be de man ded from Ser bia, thus le a ving Ser bia with the op tion 
to con ti nue the road of the Euro pean in te gra ti ons, and at the sa me ti me 
re main fa ith ful to her con sti tu tion, which tre ats Ko so vo as a part of her 
ter ri tory.

Du ring the se cond me e ting bet we en Da čić and Tha ci in Brus sels, 
on De cem ber 4, an agre e ment was re ac hed on the fo ur ad mi ni stra ti ve/
bor der cros sings bet we en Cen tral Ser bia and Ko so vo to start fun cti-
o ning by the end of De cem ber. It was agreed that the re wo uld be no 
cu stoms char ge for the go ods tran spor ted to the Serbs in the north of 
Ko so vo, or any sta te symbols, ne it her of Ser bia, nor of Ko so vo, at Kon-
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čulj, Mer da re, Ja ri nje and Br njak cros sings. The ad mi ni stra ti ve cros-
sings wo uld be ma na ged by Ser bian, Ko so vo and EULEX po li ce men. 
Al so, it was agreed that the re pre sen ta ti ves of Bel gra de and Pri sti na 
aut ho ri ti es wo uld be ap po in ted at the EU de le ga ti ons in Bel gra de and 
Pri sti na, as li a i sons and di a lo gue of fi cers. The High Re pre sen ta ti ve of 
the EU Fo re ign Af fa irs Cat he ri ne As hton was the war rant of the se agre-
e ments.

In the me an ti me, on Ja nu ary 13, 2013, Ser bian Par li a ment adop-
ted a re so lu tion on Ko so vo. All ma jor par li a men tary par ti es vo ted for 
the re so lu tion, in which Ko so vo and Me to hi ja we re tre a ted as Ser bia’s 
auto no mo us re gion, and Ser bia’s at ti tu de ne ver to re cog ni ze Ko so vo’s 
in de pen den ce was re pe a ted. The re so lu tion al so sta ted that the go vern-
ment wo uld con ti nue the im ple men ta tion of al ready re ac hed agre e-
ments and that the pro gress in the ne go ti a ti ons with Pri sti na sho uld lead 
to fa ster in te gra tion of the en ti re re gion in to the EU. Ho we ver, it se ems 
that the most im por tant part of the re so lu tion was ar tic le 1, in which it 
was sta ted that : “all ju ris dic ti ons that, as a re sult of the ne go ti a ti ons, 
wo uld be en tru sted to the tem po rary self-go vern ment in sti tu ti ons in Pri-
sti na, shall be con fir med by a con sti tu ti o nal law and tran sfer red to the 
auto no mo us re gion or gans”. 

With such ap pro ach, Bel gra de go vern ment wan ted to cre a te po-
li ti cal and le gal fra me work for the ne go ti a ti ons with Pri sti na, re gar-
ding the fu tu re sta tus of the north of Ko so vo and the so cal led pa ral lel 
struc tu res in the north. In par ti cu lar, ba sed on such at ti tu de, Bel gra de 
go vern ment got the op por tu nity to tran sfer to Pri sti na so me of the le gal 
po wers be lon ging to the north of Ko so vo in sti tu ti ons, as was de man ded 
by the We stern po wers, and re tain so me of them in the Nort her nKo sov-
ska Mi tro vi ca, ke e ping all of them wit hin Ser bia, for Ko so vo is still tre-
a ted as her auto no mo us re gion. Thus the go vern ment at the sa me ti me 
ope ned the pos si bi lity to get the da te for the be gin ning of the ne go ti a-
ti ons with the EU in the fo re se e a ble fu tu re, and at the sa me ti me avoid 
ac cu sa ti ons of “be trayal” of Ko so vo in ex chan ge for the Euro pean in-
te gra ti ons, be ca u se the who le pro cess is still be ing con duc ted wit hin 
Ser bia, at le ast when it co mes to Ser bian le gal system.

Ac cor ding to the pre vi o us agre e ment of Ja nu ary 17, 2013, the 
di a lo gue bet we en Ser bian and Al ba nian si de was con ti nued, at the hig-
hest le vel, in Brus sels. As Ser bian Pri me Mi ni ster Da čić said, it was 
agreed that the cu stoms fe es from the ad mi ni stra ti ve cros sings wo uld 
be paid in to a spe cial Fund for the north of Ko so vo mu ni ci pa li ti es’ de-
ve lop ment, un der auspi ces of the EU. As every ti me du ring the se ne-
go ti a ti ons so far, Pri sti na’s in ter pre ta tion was com ple tely op po si te, so 
that Ko so vo Pri me Mi ni ster Tha ci sta ted this ro und of ne go ti a ti ons was 
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mar ked by the be gin ning of agre e ing to di sman tle the pa ral lel in sti tu ti-
ons in the north. He in ter pre ted the agre e ment on the cu stoms as if they 
wo uld be paid un der Ko so vo’s laws, in to Ko so vo’s bud get.  

Af ter this me e ting in Brus sels, Pri me Mi ni ster Da čić for the first 
ti me men ti o ned, wit hin the ove rall so lu tion of the is sue, the pos si bi lity 
for Ko so vo to ha ve the UN cha ir. As he said, Ser bia do es not ha ve the 
me ans to block Ko so vo’s ad mis sion to the UN, but her fri ends Chi na 
and Rus sia do. This sta te ment by Pri me Mi ni ster Da čić has ca u sed fi er-
ce re ac ti ons in Ser bia, whe re many po li ti ci ans in di rectly or di rectly cri-
ti ci zed the Pri me Mi ni ster for the sta te ment, in clu ding the Pre si dent of 
Re pu blic him self, Ni ko lić. Still, it was the first ti me sin ce the be gin ning 
of the ne go ti a ti ons that any in flu en tial po li ti cian in Ser bia men ti o ned 
the pos si bi lity for Ko so vo to ha ve the UN cha ir.

The next six ro unds of ne go ti a ti ons we re de di ca ted to the north 
of Ko so vo and sol ving the is sue of the so cal led pa ral lel in sti tu ti ons of 
the Serbs in the north of Ko so vo. The se ro unds of the ne go ti a ti ons to ok 
pla ce from Fe bru ary un til the be gin ning of April 2013. The co re of the 
dis pu te con cer ned the is sue of the pro po sed As so ci a tion of Ser bian mu-
ni ci pa li ti es’ ju ris dic tion, be ca u se Bel gra de asked for much wi der po-
wers than Pri sti na was ready to ac cept. Ser bian si de re qu e sted that the 
Serbs ha ve the ir own po li ce for ces wit hin Ko so vo po li ce, as well as the-
ir own first in stan ce co urt wit hin Ko so vo ju di cial system. The se re qu-
ests we re in ter pre ted by the Al ba nian si de and the US as a wish to cre a te 
a Ser bian en tity wit hin Ko so vo, on the mo del of Re pu bli ka Srp ska wit-
hin Bo snia and Her ze go vi na. Ac cor ding to the Ame ri can am bas sa dor in 
Bel gra de Kirby that did not turn out to be a good so lu tion, the re fo re the 
US op po sed wi der ju ris dic ti ons for the As so ci a tion of Ser bian mu ni ci-
pa li ti es in Ko so vo. On the ot her hand, Pri me Mi ni ster Da čić said Ser bia 
wo uld not go be low her na ti o nal in te rests’ mi ni mum just to be gran ted 
the ne go ti a ti ons for ac ces sion to the EU ope ning da te, which me ans gi-
ve up the exe cu ti ve po wers for the Serbs in the north of Ko so vo.

At the end of this set of ne go ti a ti ons, the EU of fe red Ser bian si de 
an agre e ment for which Vi ce Pri me Mi ni ster Vu čić said it was “not-
hing, so Ser bia has not hing to re fu se when it co mes to Brus sels of fer, 
for Bel gra de was ac tu ally of fe red not hing”. The is su es of po li ce for ces 
and ju di cial system we ren’t even men ti o ned in the of fe red agre e ment.

In mid-March the high de le ga tion of the ru ling Ger man CDU 
party, he a ded by Schoc ken hoff, ca me to Bel gra de again, ha ving vi si ted 
it in Sep tem ber 2012. The aim of this vi sit was to see what Ser bia has 
do ne to ful fil the se ven con di ti ons which we re pre sen ted by the very 
sa me de le ga tion se ven months ear li er. This ti me, the chi ef CDU fo re-
ign po licy advi sor Fa len ski said that Ger man Bun de stag wo uld to le ra te 
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Ser bia’s un ful fil ling of so me of the pre vi o usly men ti o ned se ven con di-
ti ons, if the UN cha ir for Ko so vo was ac cep ted.13)

Such to ugh stan ce of the Ger man MPs and the agre e ment pro po-
sed to the Ser bian de le ga tion in Brus sels, in di ca ted to a ne ga ti ve out-
co me of the Bel gra de-Pri sti na ne go ti a ti ons. And that in deed hap pe ned, 
the eight ro und of the ne go ti a ti ons en ded in fa i lu re on April 2, 2013. 
Two si des did not ma na ge to re ach the agre e ment and the High Re pre-
sen ta ti ve of the EU Fo re ign Af fa irs Cat he ri ne As hton said the for mal 
talks we re over and wo uldn’t be con ti nued. As ex pec ted, the go vern-
ment of Ser bia re fu sed the so lu tion to Ko so vo is sue of fe red by Brus sels 
on April 9, but at the sa me ti me re qu e sted con ti nu a tion of the di a lo gue 
with Pri sti na. Ser bian go vern ment ex pla na ti on said the of fe red so lu ti-
on did not pro vi det he mi ni mum gu a ran te es for se cu rity and li fe of the 
Serbs in the north of Ko so vo and the re fo re it was not ac cep ta ble. 

Alt ho ugh Cat he ri ne As hton had said the for mal Bel gra de-Pri sti-
na ne go ti a ti ons we re over, they ne vert he less con ti nued and af ter two 
mo re ro unds of talks, fi nally, af ter over six months of ne go ti a ting and 
ten hig hest le vel me e tings, the agre e ment bet we en Bel gra de and Pri sti-
na was re ac hed on April 19. It is ob vi o us that, just li ke when Ser bia was 
gran ted the can di dacy in 2011, what pre va i led was the fact that Was-
hing ton and Brus sels had esti ma ted to ha ve ex ha u ste dall the op ti on sfor 
pres su rin gand con di ti o nin gof Ser bia and that it is bet ter to ha ve Ser bi a-
ont he road to Euro pe a nin te gra ti ont ha no ut si de it. It was cle ar that Ser bia 
wasn’t ready to gi ve up the right to Ser bian po li ce for ces and ju di cial 
system, nor to let ad di ti o nal ar tic le sti pu la ting Ser bia’s com mit ment not 
to pre vent Ko so vo be co ming the UN mem ber, even at the pri ce of not 
get ting the ne go ti a ti ons for ac ces sion to the EU ope ning da te. 

The agre e ment bet we en Bel gra de and Pri sti na was ap pro ved by 
the Par li a ment of Ser bia on April 26, 2013, by the vast ma jo rity of vo-
tes. 176 MPs we re “for” and only 24 “aga inst”. Aga inst the agre e ment 
we re the Serbs from the north of Ko so vo, too, de man ding a re fe ren dum 
on whet her the ci ti zens are for jo i ning the EU or ha ving Ser bia in its 
en ti rety with Ko so vo. They we re re plied by the Vi ce Pri me Mi ni ster 
Vu čić, who said he un der stood the ir dis sa tis fac tion with the re ac hed 
agre e ment, but that it was the ma xi mum of what was ac hi e va ble at that 
mo ment, and that it in no way me ans re cog ni tion of Ko so vo’s in de pen-
den ce. Re gar dless of the Ser bian go vern ment’s de ter mi na tion to ca rry 
out the Brus sels agre e ment, which the Serbs from the north of Ko so vo 
are re jec ting for now, it is cer tain that the pro blem of its im ple men ta-
tion will re main the big gest chal len ge that Ser bian go vern ment will be 
fa cin gin the for thco ming pe riod.

13) “Ger man Chri stian De moc rats’ mes sa ge to the Pre si dent of Ser bia”, Po li ti ka, Bel gra de, March 
24, 2013.
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The 15-po int agre e ment pro vi des for the for ming of the As so ci a-
tion of mu ni ci pa li ti es in Ko so vo’s Serb-ma jo rity north, who se mem bers 
will elect re gi o nal po li ce com man der, which was the most im por tant 
de mand of Ser bian si de. Its ac cep tan ce me ant at the sa me ti me re jec tion 
of Pri sti na’s de mand for the As so ci a tion to al so in clu de three mu ni ci-
pa li ti es with the Al ba nian ma jo rity – So ut hern Mi tro vi ca, Vu či trn and 
Sr bi ca, which was strongly op po sed by Ser bian si de, for in such As so ci-
a tion the po pu la tion Al ba nian wo uld ha ve had a 65% ma jo rity, com pa-
red to 35% of the Serbs. The ac cep ted As so ci a tion will ha ve full po wers 
over eco no mic de ve lop ment, edu ca tion, he al thca re and town and ru ral 
plan ning. It is sti pu la ted that the co urts wo uld be in te gra ted in to Ko so-
vo’s ju di ci ary system. Ac cor ding to the agre e ment, co urt of ap peal in 
Pri sti na will esta blish a pa nel with Ser bian ma jo rity among the jud ges, 
in the parts of Ko so vo with Ser bian po pu la tion ma jo rity.

The fo urth po int of the Agre e ment says that the As so ci a tion’s 
ju ris dic tion de ri ves from Ko so vo’s laws and the Euro pean Char ter of 
Lo cal Self-Go vern ment. The fifth po int sti pu la tes that all po li ce of fi cers 
in Ko so vo, in clu ding tho se in the north, will be ap po in ted and paid by 
Ko so vo’s Mi ni stry of In ter nal Af fa irs.14)

Fi nally, Ser bian si de ma na ged to re ject the Al ba nian in ten tion to 
in clu de in to po int 14 of the agre e ment a part in which Ser bian si de wo-
uld com mit not to pre vent Ko so vo from be co ming a mem ber of the UN. 
In stead, in the po int 14 both si des com mit ted not to block each ot her in 
the ir Euro pean in te gra ti ons. This was ac cep ted by Ser bian si de ear li er, 
in 2012. It was par ti cu larly im por tant for Bel gra de not to ac cept the 
Al ba nian si de’s de mand to ac tu ally ac cept Ko so vo’s UN mem ber ship, 
thro ugh po int 14. That re ma i ned prac ti cally last Ser bia’s card in the fol-
lo wing pe riod, when se ri es of ot her im por tant is su es in Ko so vo will be 
re sol ved, li ke the po si tion of the Serbs li ving so uth of the Ibar ri ver, the 
sta tus of the mo na ste ri es and chur ches, the is su es of pro perty, energy 
and te le com mu ni ca ti ons.

As a part of this Agre e ment, the two si des ac cep ted that Ko so vo 
Ar med For ces will not en ter the Ser bian mu ni ci pa li ti es As so ci a tion’s 
ter ri tory un less in the ca se of na tu ral di sa sters, and even then only af ter 
con sent by the NA TO for ces and Ser bian po pu la tion. NA TO is a war-
rant of this pro vi sion.

The Agre e ment ena bled Ser bian si de to form the As so ci a tion of 
Ser bian mu ni ci pa li ti es, it le ga li zed the so cal led “pa ral lel in sti tu ti ons” 
of the Serbs in the north of Ko so vo, pro vi ded gu a ran te es for the Serbs 
li ving in Ko so vo and ena bled Ser bia to speed up her Euro pean in te gra-

14) “Brus sels Agre e ment text”, Blic, Bel gra de, April19, 2013.
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ti ons and get the EC re com men da tion for the ac ces sion ne go ti a ti ons 
with the EU ope ning da te. That sho uld al so ma ke Ser bia mo re at trac ti-
ve de sti na tion for fo re ign in ve stors, par ti cu larly for tho se co ming from 
the EU. 

On the ot her hand, for Al ba nian si de  the Agre e ment bro ught eas-
ing of ten si ons in re la ti ons with Bel gra de, ope ning of the sta bi li za tion 
and as so ci a tion agre e ment with the EU ne go ti a ti ons, but al so Bel gra-
de’s ac cep tan ce for the As so ci a tion of Ser bian mu ni ci pa li ti es to be for-
med, and de ri ves its ju ris dic tion un der Ko so vo’s laws. Such con clu sion 
is par ti cu larly im plied by tho se Agre e ment po ints sti pu la ting that the 
As so ci a tion’s po wers are de ri ved from Ko so vo’s laws and that all po-
li ce of fi cers in Ko so vo, in clu ding tho se in the north, will be ap po in-
ted and paid by Ko so vo’s Mi ni stry of In ter nal Af fa irs. De spi te of that, 
un der this Agre e ment Pri sti na will ha ve prac ti cally no po wer over the 
north, which will only for mally, as be fo re, be a part of the self-proc la-
i med sta te of Ko so vo. All key le vers of po wer will be in the hands of 
the Serbs li ving in the north. In ad di tion, Pre si dent of Ser bia To mi slav-
Ni ko lić has al ready im plied that if this Agre e ment is re ac hed, Ser bian 
Par li a ment will pass a con sti tu ti o nal law to con firm it, but al so to one 
mo re ti me emp ha si ze how everything re ma ins wit hin Ser bia, for Ko so-
vo is still tre a ted as Ser bia’s so ut hern auto no mo us re gion. Of co ur se, 
as be fo re, sin ce 1999, Ser bia will ha ve vir tu ally no po wers over cen tral 
and so ut hern Ko so vo.

As al ways, the re ac hed Bel gra de-Pri sti na Agre e ment in ter-
pre ta ti ons we re di a me tri cally op po si te. Thus, Ser bian Vi ce Pre mi er 
Alek san dar Vu čić said that all Ser bian de mands we re ac cep ted by this 
Agre e ment, and Pri sti na’s Pri me Mi ni ster Tha ci said that by the sa me 
Agre e ment Ser bia “de ju re re cog ni zed Ko so vo”, which was im me di a-
tely re spon ded by Vu čić, who saying that was not true. It can be ex pec-
ted that for a long ti me Bel gra de and Pri sti na will con ti nue to in ter pret 
the Agre e ment, just as they did with most of the ac hi e ved agre e ments so 
far. De ca des will pass be fo re fer vo ur calms down, and pe o ple who li ve 
in this re gion start li ving nor mal li ves by each ot her’s si de.

Be si de the im ple men ta tion of the so far agreed is su es, which is 
cer ta inly a task that will ta ke years to com ple te, the key is sue of Bel gra-
de-Pri sti na re la ti ons is go ing to be the UN cha ir for Ko so vo. It can be 
ex pec ted that Brus sels and Was hing ton will put this is sue on the agen da 
be fo re Ser bia’s ac ces sion to the EU, and that it will be the fi nal, ul ti ma te 
con di tion for Ser bia to be co me a full mem ber of the EU. Such at ti tu de 
by the USA and the EU tells that at le ast so far, We stern po wers ha ve gi-
ven up the to ug hest pres su res on Ser bia, in the first pla ce in the form of 
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Ger man de mands for Ser bia to re cog ni ze Ko so vo’s in de pen den ce and 
esta blish good ne ig hbo urly re la ti ons with Pri sti na. It is ob vi o us that the 
West has co me to a con clu sion that no go vern ment in Bel gra de will be 
ready to ful fil tho se con di ti ons at this mo ment, so in stead of that stra-
tegy, a so mew hat dif fe rent ap pro ach of sup port and sof ter pres su res was 
adop ted. Ba si cally, the aim of both stra te gi es is the sa me – to ro und up, 
as soon as pos si ble, Ko so vo’s in de pen den ce in its ad mi ni stra ti ve bor-
ders and to ac hi e ve that Ser bia esta blis hes “good ne ig hbo urly” re la ti ons 
with Ko so vo be fo re ac ces sion to the EU. The Union by no me ans wants 
to ha ve anot her ca se of Cyprus and to ac cept a co un try that has not 
re sol ved her ter ri to rial dis pu tes. Sin ce Ser bia’s ad mis sion in to the EU 
has been post po ned for the next fi ve to ten years, We stern po wers ha ve 
co me to a con clu sion that it is bet ter if Ser bia con ti nu es her re forms and 
nor ma li za tion of re la ti ons with Pri sti na, and to post po ne esta blis hment 
of “good ne ig hbo urly” re la ti ons for the end of that road. Thus Ser bia 
got, at le ast for now, spa ce and ti me to con ti nue the re forms and di plo-
ma tic ac ti vi ti es re gar ding Ko so vo. 
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ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
УДК 322:28(049.3)

БиљанаВитковић
ГЛОБАЛНИИСЛАМ

ХаледФуадАлам,Гло
балниислам1),превела
АнђелаМиливојевић,
Службенигласник(Би
блиотекаСведоциепохе),
Београд,2012,156страна

На са мом кра ју про шлог и 
на по чет ку ово га ве ка, Евро пом, 
а и За па дом уоп ште, за вла да ло 
1) На слов ори ги на ла: Kha led Fo uad Al lam, 

L’Islam glo ba le, Riz zo li, Mi la no, 2002.

је го то во фе брил но, пре на дра
же но за ни ма ње за ислам ске те
ме. Под стак ну то бур ним и пре
крет ним зби ва њи ма у зе мља ма 
бо га тим наф том и при род ним 
га сом, као и про тив реч ном уло
гом ко је су у њи ма има ле за пад
не си ле, пред во ђе не Аме ри ком, 
а за тим и та ла сом исла ми стич
ког те ро ри зма, европ ска јав ност 
исто вре ме но је осе ћа ла по тре бу 
да раз у ме о че му се за пра во ра
ди, на слу ћи ва ла да је из ло же
на пер фид ним про па ганд ним 
ма ни пу ла ци ја ма и за зи ра ла од 
сло же но сти и те жи не са зна ња 
до ко јих би је ве ро до стој но ин
фор ми са ње мо гло до ве сти. Уз 
то, за пад но е вроп ска дру штва су 
се на сво ме тлу све дра ма тич
ни је су о ча ва ла с вар ни че њем 
из ме ђу не ин те гри са них ими
грант ских му сли ман ских за јед
ни ца и се ку лар ног окру же ња 
оп те ре ће ног сва ко вр сним жи
вот ним бри га ма, ко је је у од но
су на њих по сте пе но по че ло да 
ис по ља ва све из ра же ни ју ксе
но фо би ју. 

Упра во у вре ме на ра ста ња 
гро зни ча вог ин те ре со ва ња за 
све ислам ско и му сли ман ско по
ја ви ла се књи га Глобалниислам 
Ха ле да Фу а да Ала ма, ита ли
јан ског пу бли ци сте ал жир ског 
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по ре кла (од оца Ма ро кан ца и 
мај ке Си риј ке), ко ји је по сле 
пе ри о да жи во та у Ал жи ру и 
сту ди ја со ци о ло ги је и по ли ти
ко ло ги је у Фран цу ској, од 1990. 
го ди не ита ли јан ски др жа вља
нин и про фе сор Уни вер зи те та 
у Тр сту, као и пре да вач на ве
ћем бро ју дру гих ви со ко школ
ских уста но ва у Евро пи и у 
све ту. Овај аутор, ко мен та ри ма 
се огла ша вао на стра ни ца ма по
зна тих днев них ли сто ва LaRe-
pub bli ca и La Stam pa а у но ви је 
ве ме је ко лум ни ста ути цај ног 
еко ном скопо ли тич ког гла си ла 
Il Sole 24 Ore. Де ло пред ста
вља ре зул тат ауто ро вог ви ше го
ди шњег ба вље ња са вре ме ним 
исла мом на ро чи то у кон тек сту 
дра ма тич них зби ва ња на ме ђу
на род ном пла ну од За лив ског 
ра та до те ро ри стич ких на па да 
11. сеп тем бра као и њи хо вим 
тра у ма тич ним по сле ди ца ма. 

Са гле да ва ју ћи иза бра ну те
му уз по моћ објек тив ног при
сту па и уз кон сул то ва ње са вре
ме не исла мо ло шке ли те ра ту ре, 
Ха лед Фу ад Алам, је дан од нај
ор ги нал ни јих и на ји но ва тив
ни јих европ ских и свет ских 
исла мо ло га со ци о ло шке и ан
тро по ло шкефи ло зоф ске ори
јен та ци је, про ту ма чио је јед но 
од нај ак ту ел ни јих пи та ња да
на шњег све та ко је има ве о ма 
ши рок дру штве ни, кул тур ни 
и по ли тич ки зна чај и ус пео да 
да на шњим чи та о ци ма при бли
жи ислам и ње го ве основ не са
др жа је и спе ци фич но сти мно го 

ви ше не го што су то успе ва ле 
да по стиг ну ра ни је об ја вљи ва
не књи ге на ту те му. 

По сред но се су про ста вља
ју ћи по јед но ста вље ним пу бли
ци стич ким ту ма че њи ма ислам
ског уче ња Ха лед Фу ад Алам 
је по ка зао ка ко јед на те мељ на 
ана ли за фе но ме на исла ма мо же 
да нас да до при не се раз у ме ва њу 
ње го ве ге не зе, ње го ве те о риј ске 
из вор но сти и про бле ма и про
ти ву реч но сти ко је се ја вља ју у 
при ме ни и до ме ти ма ње го вог 
уче ња. Ука зу ју ћи на из вор не 
тач ке ислам ске ре ли ги је и ње не 
дог ме са др жа не у Ку ра ну, аутор 
је по ла зе ћи од си гур не исто
риј ске и те о риј ске осно ве мо
гао доц ни је да из дво ји не ке од 
нај ва жни јих исто риј ских по ја ва 
у функ ци о ни са њу ислам ске ре
ли ги је и да на тај на чин ука же 
и на ге не зу ислам ског уче ња и 
на кључ не об ли ке ње го вог по
сто ја ња и ути ца ја у да на шњем 
све ту. Не ке од тих те ма ве о ма 
су де таљ но и пре глед но пред
ста вље не на стра ни ца ма ове 
књи ге, та ко да знат но до при но
се оп штој чи та лач кој рец пци ји 
ње них основ них ста во ва.

Алам се у за себ ним по
гла вљи ма2) ба ви раз ли чи тим 
2) Поглавље 1, под називом: “Савремени 

ислам између прилагођавања времену”; 
Поглавље 2, “Ислам и Запад. Актуелност 
једног историјског питања”; Поглавље 
3, “Антиокцидентализам”; Поглавље 4 
“Реваншизам. Обрнута глобализација”; 
Поглавље 5, “Инжењер терориста”; 
Поглавље 6, “Насиље ис вето у исламу”; 
Поглавље 7, “Умрежено друштво” 
и Поглавље 8, “Ислам у дијаспори: 
рађање религије мањине”.
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аспек ти ма са вре ме ног исла ма, 
као што су од нос исла ма и по
ли ти ке, иде о ло ги за ци ја исла ма 
и ње го во укр шта ње са За па
дом на при ме ру Ира на, по ја ва 
ан ти ок ци ден та ли зма, па ра ле ле 
из ме ђу пан сла ви зма и па ни
сла ми зма, иде ја евро а зиј ства, 
фе но мен обр ну тог гло ба ли зма 
и хи пер кон зер ва ти ви зма, па 
све до пи та ња те ро ри зма, да на
шњих ми ли тант них ислам ских 
ин те лек ту а ла ца, пој ма џи ха да, 
уло ге са вре ме не тех но ло ги је 
у исла ми стич ким по кре ти ма и 
про бле ми ма ин те гри са ња му
сли ма на у европ ска дру штва. 

Хе те ро ге но шћу ста во ва из
не тих у сту ди ји аутор по ка зу је 
ве ли ко по зна ва ње ислам ског 
пи та ња у 21. ве ку, те сво јим 
раз ма тра њем и об ра дом на ве
де них те ма зна чај но до при но си 
ства ра њу ја сни је сли ке о ре ал
ној си ту а ци ји у ко јој се на ла зе 
му сли ма ни у све ту. 

Пред мет сту ди је је оби ман 
и ви ше сло јан, те би за ње го во 
ком плет но пред ста вља ње би
ло по треб но мно го про сто ра. 
У овом при ка зу ће са мо у гру
бим цр та ма би ти на зна че ни од
ре ђе ни прин ци пи, ме то де и ка
рак те ри сти ке исла ма и жи во та 
му сли ма на с по себ ним освр том 
на не ке од цен трал них те ма: 
про у ча ва ње исла ма на За пад ној 
и му сли ман ској стра ни, од нос 
исла ма и по ли ти ке, ин фор ма ци
о ноко му ни ка ци о на тех но ло ги
ја и гло ба ли за ци ја исла ма и сл.

Књи га Ха ле да Фу а да Ала ма 
уво ди чи та о ца у су шти ну исла
ма као тре ће и по след ње об ја
вље не мо но те и стич ке ре ли ги је, 
с ви ше од ми ли јар ду и две ста 
ми ли о на вер ни ка, ко ја ни је са
мо ве ра већ и мо рал ни ко декс, 
дру штве на, кул тур на и по ли
тич ка прак са. Аутор се освр ће 
на пе ри од од че тр на ест ве ко ва 
у ко јем је ова ре ли ги ја ути ца ла 
на фор ми ра а ње чи та вих на ро да 
раз ли чи тих је зи ка и кул ту ра, од 
Ма ро ка до Ин ди је; про сти ра ла 
се у Шпа ни ји, на Си ци ли ји и 
на Бал ка ну. Да нас је у Евро пи 
пред ста вља ју број не ими грант
ске за јед ни це.

На ори ги на лан и ин тер ди
сци пли на ран на чин Алам при
сту па раз ма тра њу и ана ли зи 
пи та ња ко ја се ти чу исла ма и 
при сут на су да нас у за пад ним 
дру штви ма на ро чи то као од
јек кри за ко је из је да ју му сли
ман ска дру штва из ну тра: нео
фун да мен та ли зам и ислам ски 
ра ди ка ли зам до пр ли су све до 
За па да за хва љу ју ћи ме ди ји ма 
ма сов не ко му ни ка ци је. Аутор 
при ка зу је ка ко је на За па ду про
у ча ва ње исла ма тра ди ци о нал но 
по ве ре но исла мо ло ги ји, од но
сно из у ча ва њу дог ме, ре ли гиј
ске и фи ло зоф ске ми сли и исто
ри је му сли ман ског све та, ко ја 
се као ди сци пли на пр вен стве
но ба ви ла арап ским под руч јем. 
Ова кав при ступ, про ис те као из 
кла сич ног ори јен та ли зма, ни је 
увек био у ста њу да де ши фру
је ево лу ци ју по кре та у са вре ме
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ном исла му. Већ не ких два де
сет го ди на про у ча ва ње исла ма 
об у хва та дру штве нопо ли тич ки 
план, што омо гу ћа ва ана ли зу 
исла ми стич ких по кре та и њи
хо вих по ли тич ких стра те ги ја 
усме ре них ка ус по ста вља њу 
ислам ске др жа ве по ли тич ком 
бор бом, али и ре во лу ци јом. Док 
су ори јен та ли стич ке ди сци пли
не ана ли зи ра ле му сли ман ски 
свет па ра ме три ма јед ног не ста
лог, древ ног све та, дру штве не 
на у ке ин те ре со ва ле су се за ра
све тља ва ње свих оних аспе ка та 
ко ји су се ука зи ва ли као не по
зна ти и но ви.

Док ма сов ни ме ди ји на За па
ду ну де сли ку по ли тич ког исла
ма као је ди ног аспек та ове ре
ли ги је и дру штва, на му сли ман
ској стра ни пак мно го је оних 
ко ји на ме ра ва ју да га све ду ис
кљу чи во на кор пус спи са (Ку
ран и су на, од но сно Про ро ко ва 
тра ди ци ја) и мо рал ноправ них 
док три на, при че му се за не ма
ру је чи та во ње го во кул тур но и 
ан тро по ло шко на сле ђе (адаб). 
Све ово, пи ше Алам, до при не
ло је то ме да се у јав ном мне
њу на За па ду све ви ше по ја ча ва 
исто риј ска дис тан ца из ме ђу ова 
два све та, као и хер ме не у тич ка 
без из ла зност јед ног ре ли ги о
зног си сте ма без ви дљи вог ка
па ци те та за ре фор му. Бу ду ћи 
да се на ислам гле да као на ре
ли ги ју не под ло жну ре фор ми
са њу, пред ње га се не пре ста но 
по ста вља иза зов да до ка же свој 
по тен ци јал по сто ја ња у ла ич

ком дру штву. Две пер спек ти
ве – јед на чи сто по ли тич ка и 
дру га „тек сту ал не“ при ро де 
– не до зво ља ва ју ко рект но ту
ма че ње оно га што се де ша ва у 
са вре ме ном исла му, у зе мља ма 
ислам ске тра ди ци је, али та ко ђе 
и у зе мља ма с ве ли ким му сли
ман ским за јед ни ца ма, као што 
су Фран цу ска, Бел ги ја, Ве ли ка 
Бри та ни ја, Не мач ка, а да нас и 
Ита ли ја.

Ста но ви ште сту ди је је да се 
фе но ме ни ко ји се ти чу са вре
ме ног исла ма не мо гу ту ма чи ти 
на јед но зна чан на чин: њи хо ва 
сло же ност зах те ва мно го стру ке 
ана ли зе уко ли ко по сто ји на ме
ра да се ра све тле уоби ча је но не
ја сна и не ра зу мљи ва зби ва ња. 
Ако је нео фун да мен та ли зам за
сно ван на по врат ку ре ли ги о зно
сти, ва ља ре ћи да је он на стао 
као по сле ди ца оне исте мо дер
но сти за ко ју се чи ни ло да је за
у век рас кр сти ла са тра ди ци јом. 
Осим то га, ши ре ње нео фун да
мен та ли зма и ра ди ка ли зма у 
ислам ским зе мља ма иза зва ло је 
и од ре ђе ну ре ак ци ју, из ба цив
ши на по вр ши ну зби ва ња но
ве ак те ре, ко ји се не сла жу око 
уло ге исла ма у дру штву: то су 
же не, на став ни ци, ин те лек ту ал
ци, умет ни ци, бор ци за људ ска 
пра ва ко ји су ус пе ли да на пра
ве из ве стан про бој у му сли ман
ским дру штви ма, по ку ша ва ју ћи 
да ути чу на фор ми ра ње не ке вр
сте се ку ла ри зма. При мер за то 
је сте и ди ску си ја о јав ној и при
ват ној ди мен зи ји исла ма ко ја се 
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тре нут но во ди у не ким зе мља
ма, као што су Ал жир и Тур ска. 
Мно ги струч ња ци да нас го во ре 
о јед ној фа зи по сти сла ми зма – 
при че му под пој мом „исла ми
зам“ под ра зу ме ва ју нај но ви ја 
нео фун да мен та ли стич ка или 
ра ди кал на стре мље ња у исла
му – те ин си сти ра ју на ак ту ел
ном пре ла ску с по ли тич ког на 
кул тур ни ислам. Та ко по вра так 
ре ли ги о зно сти пред ста вља уну
тар ових дру шта ва тек при вид
ну, али и да ље ве о ма жи во твор
ну чи ње ни цу, ко ја у се би кри је 
не ке дру ге про ме не, ак ту ел не и 
да нас. Ана ли за од но са из ме ђу 
исла ма и по ли ти ке у му ли ман
ском све ту има за циљ ра све
тља ва ње при ро де овог пре о бра
жа ја. 

Вр ло је ин струк тив но из ла
га ње у ко јем аутор раз ма тра ка
ко исто ри ја му сли ман ског све та 
по ка зу је да се тек ве о ма ма ли 
број ре жи ма за сни вао на вер
ској ле ги тим но сти. Број ни вла
да ри и еми ри су у про шло сти 
би ли усто ли чва ни на на чин су
про тан аутен тич ној ислам ској 
кон цеп ци ји успо на на по ли тич
ку власт (иџ ма), од но сно, ни су 
је осва ја ли из бор ним пу тем, 
већ ди на стич ким на сле ђи ва њем 
или на си љем. 

Глав на по ен та Ала мо ве књи
ге је сте да се од нос му сли ма на 
пре ма соп стве ном „ислам ству“ 
ме ња, у за ви сно сти од исто риј
ског кон тек ста, кул тур них тра
ди ци ја сва ке зе мље, ја че или 
сла би је из ра же ног уку са мо

дер но сти на де струк ту ри са ње 
дру штве них уре ђе ња (што се 
до го ди ло у Ал жи ру), као и на 
по ли тич ки по ре дак у раз ли чи
тим на ци о нал ним кон тек сти
ма, ко ји се кре ће од мо нар хи је 
пле мен ског ти па до раз ли чи тих 
ви до ва де мо крат ских уре ђе ња. 
Упра во ова де струк ту ра ци ја по
кре ну та про це сом мо дер ни за
ци је у овим зе мља ма по ста ви ла 
је, сма тра аутор, те ме ље за иде
о ло ги за ци ју исла ма. 

Кључ на ауто ро ва по зи ци ја 
је сте да је исламна ци о на ли
зам про дукт оног на ци о на ли зма 
ко ме су се, по чев од 50тих и 
60тих го ди на, пре ко иде о ло
ги је на ци о нал ног осло бо ђе ња, 
при кло ни ли чи та ви на ро ди у 
име осло бо ђе не и еман ци по ва
не зе мље. Упр кос то ме што се 
ве ли ки део по ли тич ког ле ги ти
ми те та мно гих му сли ман ских 
зе ма ља за сни вао на на ци ји, по
ли тич ка кри за на ци о на ли зма 
из ме ђу 80тих и 90тих го ди на 
ни је се, као што је то био слу чај 
са со вјет ском им пе ри јом, ма
ни фе сто ва ла пот пу ном дез ин
те гра ци јом по ли тич ке мо ћи и 
те ри то ри јал ног по рет ка: ислам
на ци о на ли зам умео је да бу де 
моћ на коч ни ца за цен три фу гал
не си ле. 

Алам скре ће па жњу на то да 
је ислам, по сма тра но са исто
риј ског ста но ви шта, на стао у 
јед ном из ра зи то сег мен ти ра ном 
дру штву, уте ме ље ном на гру пи, 
а не на по је дин цу. Пре ку ран
ске об ја ве, дру штва на Арап
ском по лу о стр ву фор ми ра ла су 
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се на осно ву род бин ских или 
ге не а ло шких ве за, уну тар си
сте ма кла но ва или пле ме на; 
утвр ђи ва ње иден ти те та за сни
ва ло се на пле мен ској при пад
но сти. Од сво је по ја ве, ислам 
је на спрам ова квог мо да ли те та 
дру штве ног струк ту ри са ња по
ста вио вред но сти со ли дар но сти 
и јед на ко сти ко је се ни су ви ше 
за сни ва ле на кр ви, већ на ве ри. 
Кроз чи та ву исто ри ју ислам ске 
кул ту ре по сто ји су коб из ме ђу 
ова два кон цеп та: крв ног брат
ства (асабија) и вер ског брат
ства (ума). По ли тич ки су ко би 
и бор ба за пре власт че сто су 
по чи ва ли на су ко бља ва њу по
ли тич ког и вер ског иден ти те та. 
При мер Ав га ни ста на до вољ
но го во ри у при лог овом дво
стру ком ни воу струк ту ри са ња 
дру штва: раз ли чи те ет нич ке 
при пад но сти ста па ју се у при
хва та њу јед не ве ре, али ет нич ко 
од ре ђе ње осла бљу је ислам ски 
иден ти тет при пад но сти за јед
ни ци.

Фо кус књи ге је на де таљ ној 
ана ли зи гло бал ног до ба ко је је 
до не ло ислам ском све ту на ста
ја ње ни за те ри то ри јал них на ци
о нал них иден ти те та ко ји има ју 
тен ден ци ју ру ше ња пер спек ти
ве па на рап ске или па ни слам ске 
ра ци о нал но сти. Као што се већ 
мо гло ви де ти, За лив ски рат је 
унео рас цеп у арап ски и уоп ште 
ислам ски си стем со ли дар но сти; 
то ком ра та у Бо сни (1991–1994) 
ни је би ло круп ни јих ак ци ја ху
ма ни тар не по мо ћи ислам ског 
све та; по моћ су пру жа ле по је
ди не до бро чи ни тељ ске ор га ни

за ци је и удру же ња, али рет ко 
са ме ислам ске др жа ве.

Ва жан на лаз Ала мо вог де ла 
је сте да раз ми мо и ла же ње из
ме ђу емо тив не и пси хо ло шке 
со ли дар но сти и ре ал не и по кре
тач ке со ли др но сти ука зу је на 
две основ не тен ден ци је: нај пре, 
на оп ста ја ње груп не со ли дар
но сти огра ни че не на ет нич ку и 
вер ску при пад ност, а по том и на 
спо ро фор ми ра ње на ци о нал не 
све сти иден ти фи ка ци јом с др
жа вомна ци јом.

У сту ди ји је по себ но ука за
но да је да нас, у гло бал ном си
сте му, др жа ва при сут на, али са 
сво јим осла бље ним ин сти ту ци
он лним об ли ци ма, што омо гу
ћа ва ја ча ње уло ге груп них иден
ти те та. Древ не асабије ко је су 
се услед про це са акул ту ра ци је 
пре тво ри ле у мо дер не асабије, 
мо гу да ожи ве ста ре пле мен
ске ве зе, али и да ство ре мре же 
при пад но сти у ко је ула зе ин те
ре сне гру пе, при ват на пред у
зе ћа иза ко јих сто је иден ти те
ти ло кал них гру па, по ли тич ки 
цен три мо ћи ко је су фор ми ра
ли не ка да шњи вој ни ака дем ци, 
фи нан сиј ска хол динг пред у зе
ћа осно ва на у окри љу вер ских 
гру па (на при мер, се не гал ских 
му ри да). Гру па као иден ти тет
ска струк ту ра мо же да се уко ре
ни и про ши ри у од ре ђе ном сек
то ру дру штве не, по ли тич ке или 
еко ном ске ак тив но сти. Цен тра
ли зо ва на др жа ва мо гла би би ти 
коч ни ца за мре жу об но вље них 
пле мен ских ве за или гру па фор
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ми ра них на осно ву афи ни те та, 
јер се она су штин ски за сни ва 
на ло ги ци јед на ко сти, а не на 
ло ги ци при пад но сти. Гло ба ли
за ци ја, на су прот то ме, има моћ 
да уки не ло ги ку јед на ко сти у 
име но ве ло ги ке при пад но сти 
од ре ђе ној мре жи или си сте му 
кон цен трич них кру го ва, ко ји 
ни су ауто ном ни, већ ме ђу за ви
сни, бу ду ћи да је те мељ гло ба
ли за ци је упра во ње но ши ре ње 
на пла не тар ном ни воу. 

Иде ја о по сто ја њу дво стру
ке рав ни иден ти те та, гло бал не 
и ло кал не, у из ве сном сми слу 
је има нент на ан тро по ло шком 
исла му, у ко ме се вер ска по ру
ка од у век при ла го ђа ва ла со ци
о кул тур ним усло ви ма на про
сто ри ма ши ре ња исла ма, па се 
оту да и мо же го во ри ти о си бир
ском исла му, ин до не жан ском 
исла му и та ко да ље. У гло бал
но до ба, ме ђу тим, пи ше Алам, 
мо гу ће је да кул тур не раз ли ке 
ве о ма ла ко иза зо ву су коб, за
то што гло ба ли за ци ја на гла ша
ва кон цепт иден ти те та; све до
ци смо де кул ту ра ци је вер ског 
иден ти те та, ко ја ислам сво ди на 
етич коправ не еле мен те, од у зи
ма ју ћи му еле мен те кул тур не 
при ро де. Ислам та ко оста је уси
дрен у свом ста ву ри гид но сти, 
чи ме до во ди са мог се бе на иви
цу су ко ба: до каз за то упра во је 
хи пер те ро ри зам.

Књи га по ка зу је да гло ба
ли за ци ја не га тив но ути че и на 
усло ве по сто ја ња др жа ве, бу
ду ћи да они ни су у са гла сно сти 

са гло бал ном ло ги ком. И ов де 
се кон цепт уме (за јед ни це) са
вр ше но при ла го ђа ва сла бље њу 
кон цеп та др жа ве, јер се по сто
ја ње уме ис по ља ва у јед ном 
тран сна ци о нал ном про сто ру, 
нео ме ђе ном не ка да шњим гра
ни ца ма, ко је усту па ју ме сто 
но вом ге о граф ском при сту пу. 
То, на рав но, не за у ста вља ис
цр та ва ње но вих, сим бо лич ких 
гра ни ца, упра во за то што се у 
гло бал ном све ту кон цепт ег зи
стен ци је за сни ва на кон цеп ту 
при пад но сти.

Алам ефект но по ка зу је ка
ко ком пју те ри и ин тер нет ни су 
не у трал ни, већ од ре ђу ју и усме
ра ва ју но во со ци јал но и ан тро
по ло шко де ло ва ње. Ин тер нет 
сај то ви ислам ских ими гра на та 
кре и ра ју нов иден ти тет, ли шен 
по ре кла, али са гла сан у не ким 
сво јим аспек ти ма са пси хо ло
ги јом исла ма. По је ди ни струч
ња ци твр де да ће ин фор ма ти ка, 
ко ја на гла шва зна чај ано ло шког 
ми шље ња, отво ри ти у бу дућ но
сти мно го ши ри про стор за ори
јен тал ну кул ту ру. 

Аутор скре ће па жњу на то да 
тех но ло ги ја мре жног си сте ма 
до при но си ства ра њу но вог му
сли ман ског иден ти те та и де фи
ни ше но ву дру штве ну ло ги ку; 
не чу ди сто га што у по је ди ним 
ислам ским зе мља ма ма сов но 
ни чу ин тер нет ка феи, кроз ко је 
се огла ша ва вир ту ел на ума, на
ци о нал но и те ри то ри јал но нео
ме ђе на, и по ред чи ње ни ца да је 
др жа ва још увек про вај дер ка
блов ске мре же.
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За кљу чак сту ди је, по пи та њу 
тех но ло ги је као мре жног иден
ти те та, је сте да тех но ло ги ја мо
же да до при не се ин те гра ци ји 
уну тар свет ског си сте ма, али је 
у те свр хе нео п ход но усво ји ти 
но ве ими грант ске по ли ти ке, у 
до слу ху са зах те ви ма гло бал ног 
до ба. 

Са вре ме ни ислам ски ин тер
нет сај то ви упра во из ра жа ва ју 
ову но ву мор фо ло ги ју од но
са из ме ђу про сто ра и вре ме на. 
Мре жа пред ста вља је дан нео
гра ни че ни про стор за оку пља
ње му сли ма на ко ји се при кла
ња ју овом или оном зна че њу 
исла ма; ов де се вре ме по де ша ва 
у про сто ру без гра ни ца и та ко 
на ста је вре ме без исто ри је, у 
ко ме оби та ва пра дав ни ислам, 
као пред ста ва, као иде ал.

„Кад је ве ли ки ту мач сред
њег ве ка, Жак Ле Гоф, по чет
ком 70тих го ди на ми ну лог ве ка 
стао на че ло аван гард не па ри
ске Ви со ке шко ле дру штве них 
на у ка (EHESS), из тра ди ци о на
ли стич ких кру го ва ста ре Сор
бо не оштро му је за ме ре но да 
на став ним и ис тра жи вач ким 
про гра ми ма ко је уво ди уно си 
по мет њу у ута ље ну так со но ми
ју на уч них обла сти и ди сци пли
на, на шта је он ла кон ски од го
во рио да га не за ни ма ју на уч не 
ди сци пли не, већ са мо на уч ни 
про бле ми. Истом том ло ги ком 
ко јом је уоб ли че на ’но ва исто
ри о гра фи ја’ шко ле Ана ла, са 
из ра зи тим за ни ма њем за дру
штве ну и кул тур ну, ци ви ли

за циј ску ди мен зи ју по ја ва из 
про шло сти, Ха лед Фу ам Алам 
ру ко во ди се у при сту пу са вре
ме ним исла мом и му сли ма ни
ма. И муслиманима, то ва ља на
гла си ти, јер за овог ин те лек ту
ал но ра до зна лог ху ма ни сту не 
по сто ји не ки ап стракт ни ho mo 
isla mi cus, оми ље ни кон структ 
есен ци ја ли стич ке исла мо ло
ги је, већ са мо жи ви и ствар ни 
при пад ник кон крет них му сли
ман ских за јед ни ца ши ром зе
мљи ног ша ра. Тај ре ал но по
сто је ћи му сли ман сва ка ко је сте 
му сли ман, што су екс трем ни 
ре ла ти ви сти кат кад скло ни да 
из гу бе из ви да, али је он то на 
раз ли чи те на чи не, и ни ка ко ни
је са мо му сли ман, већ, ре ци мо, 
и чо век. Ову те мељ ну ге не рич
ку чи ње ни цу, ко ју су у исла мо
ло шким ла бо ра то ри ја ма пре че
сто скло ни да за бо ра ве, пре ви де 
или по ти сну, Ха лед Фу ад Алам 
до след но под ра зу ме ва, што му 
обез бе ђу је по у здан ко рек тив 
пред иза зо вом би ло ка квог ин
те лек ту а ли стич ког оту ђе ња, 
или пак ква зи на уч не, тен ден
ци о зне ма ни пу ла ци је. Мо же за
зву ча ти па те тич но, али ње гов 
на пор раз у ме ва ња и об ја шња ва
ња ду бин ски је осми шљен иде
јом и по тре бом слу же ња исти ни 
о чо ве ку и за чо ве ка, ка ко му
сли ма на, та ко и не му сли ма на. 
Он на сто ји да по мог не са вре
ме ним му сли ма ни ма да што 
аде кват ни је спо зна ју са ми се бе 
и сво ју ре ли гиј ску и кул тур ну 
при пад ност у усло ви ма уз на
пре до ва ле гло ба ли за ци је и се
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ку ла ри за ци је... чи ме по ку ша ва 
да урав но те жи про тив реч но сти 
уну тар соп стве ног иден ти те
та. С дру ге стра не, же ља му је 
да и сво јим не му сли ман ским, 
европ ским и у ши рем сми слу 
за пад ним су гра ђа ни ма, по што 
се у пу ној ме ри и с не ма њим 
пра вом осе ћа и Евро пља ни ном 
и за пад ња ком, раз мак не пре у
ске две ри са гле да ва ња не са мо 
по ли тич ке већ и ду хов не и кул
тур не ствар но сти са вре ме ног 
исла ма“, на пи сао је у по го во ру 
књи ге про фе сор Дар ко Та на
ско вић.

„Ана ли зи ра ју ћи то ко ве и мо
гу ће ис хо де тзв. арап ског про ле
ћа, Алам у пу ној ме ри по твр ђу
је, с јед не стра не, сво је истин
ско де мо крат ско опре де ље ње, 
и ду бо ко ужи вља ва ње у спе ци
фич но сти иза зо ва пред ко јим се 
му сли ма ни да нас на ла зе, с дру
ге. Ми са о но се рву ћи са сло же
но шћу и не из ве сно шћу зби ва ња 
чи је ће по сле ди це ду го роч но 
ути ца ти не са мо на бу дућ ност 
Бли ског ис то ка већ и знат но 
ши ре од то га, Алам не би ра без
бед ну ака дем ску дис тан цу, већ 
сме ло али и од го вор но ну ди мо
гу ће ин тер пре та тив не пу то ка зе. 
Арап ски свет се, пре ма Ала му, 
кре ће ка не ком ви ду исламона-
ционализма, а глав ни про блем 
оста је не раз ре шен од нос из ме
ђу ре ли ги је и по ли ти ке, при че
му у овој фа зи бур них про ме на 
ре ли гиј ски чи ни лац на сто ји да 
ин сти ту ци о нал ном ди на ми ком 
осво ји по ли тич ки те рен. Не

што се у арап ском све ту по ла ко 
кре ће, а смер кре та ња ће за ви
си ти од то га, сма тра Алам, да 
ли ће усва ја ње де мо крат ске ло
ги ке до ве сти до пре и спи ти ва
ња по ли тич ког исла ма, за шта 
је прет по став ка при хва та ње да 
и ре ли гиј ска нор ма мо же би ти 
пред мет но вог ту ма че ња. По ли
тич ки ислам (или ислам у по ли
ти ци) на ла зи се, за кљу чу је наш 
аутор, на рас кр шћу: или ће при
ста ти на соп стве но пре и спи ти
ва ње и пре фор му ли са ње, или ће 
се ра ди ка ли зо ва ти и на пу сти ти 
пре де ле де мо кра ти је,“ пи ше 
про фе сор Тан ко сић. 

Аутор, ка ко је по ми ња но, по
ни ре у ве о ма ши рок вре мен ски 
ра спон од сред њег, пре ко но вог 
ве ка до ак ту ел не са да шњо сти 
по кре ћу ћи сло же на пи та ња о 
сва ко днев ном жи во ту при пад
ни ка раз ли чи тих дру штве них 
ка те го ри ја, о њи хо вом со ци
јал ном и лич ном иден ти те ту, 
о прег ну ћи ма и на да њи ма ко ја 
су утка на у те ме ље ислам ске 
ци ви ли за ци је. Ожи вље на про
шлост по ка за ла се као пред ста
ва о то ме ка ко су љу ди жи ве ли 
и ми сли ли, ко је су би ле нај ва
жни је иде је епо хе и ка ко је из
гле да ла еко ном ска и по ли тич ка 
ре ал ност тог до ба. На овај на
чин, нај ва жни је те ме са вре ме
ног исла ма са др жа не су у овој 
ин спи ра тив ној књи зи, а ме ђу
соб но ис пре пле те на дру штве на, 
еко ном ска, ад ми ни стра тив но
управ на и ин те лек ту ал на пи
та ња сме ште на су у по ли тич ке 
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окви ре. На уч но за сно ва ни и ин
те лек ту ал но сна жни тек сто ви 
Ха ле да Фу а да Ала ма пред ста
вја ју бо гат из вор зна ња, на пи са
ни су при сту пач но и до па дљи во 
та ко да се мо гу чи та ти с ла ко
ћом, те омо гу ћи ти раз у ме ва ње 
тог осо бе ног и на ма нео бич ног 
све та, са ње го вим иде а ли ма, 
по стиг ну ћи ма и про ти ву реч но
сти ма. 

„Књи га Глобални ислам 
пред ста вља до сад нај це ло ви
ти ји из раз уви да до ко јих је у 
сво јим ис тра жи ва њи ма и про
ми шља њи ма Ха лед Фу ад Алам 
до шао и ус пео да их тек сту
ал но уоб ли чи до сте пе на за о
кру же но сти ко ји је тај веч ни 
сум ња ли ца и не сми ре ни пре и
спи ти вач оце нио до вољ ним за 
из но ше ње пред суд јав но сти.“3) 
„При јем на ко ји је књи га на и
шла у на уч ним, али и у ши рим 
кру го ви ма, ште дро по твр ђу је 
из не ту кон ста та ци ју. Од Глобал-
ногислама не тре ба оче ки ва ти, 
а што би на слов мо жда мо гао 
су ге ри са ти, ни ка кву по уч ну до
вр ше ност, јер је ко нач ност су да 
не спо ји ва с Ала мо вим схва та
њем уло ге и за дат ка дру штве
них на у ка, а бог ме и с ди на мич
но пул си ра ју ћом сло же но шћу 

3)  По ред ве ли ког бро ја ко мен та ра и ана
ли за у но ви на ма и ча со пи си ма, као и 
чла на ка об ја вље них у струч ној пе ри о
ди ци и ко лек тив ним из да њи ма, Ха лед 
Фу ад Алам је аутор не ко ли ко за па же
них, дру штве но ан га жо ва них, али и 
на уч но уте ме ље них књи га, као што су 
Писмо једном камикази (2004), Уса-
мљеност Запада (2006) и, у ко а у тор
ству с ре жи се ром М. Ка ло пре сти јем, 
Водичзасамоодбрануодрасизма А – З 
(2010).

те ма о ко ји ма раз ми шља и пи
ше. Чи та лац ће се у њој сре сти 
с оби љем под сти цај них, че сто 
нео че ки ва них иде ја и пу то ка
за соп стве ном ра су ђи ва њу, с 
пу ним по ве ре њем у ње го ве са
знај не мо ћи. Ала мов вр ца ви 
дис курс де ло твор но од ви ка ва 
од ду хов не ле њо сти и уљуљ
ка но сти у при вид ла год не без
бед но сти ко ји мо ра лу и ра зу му 
с пре ва рант ском увер љи во шћу 
ну де раз не сте ре о тип не пред
ста ве о исла му и му сли ма ни ма. 
Исто вре ме но, јер дру га чи је не 
мо же би ти, Глобалниислам је и 
сво је вр сно огле да ло пред ко јим 
ни чи ји лик не оста је по ште ђен 
вла сти те ру жно ће, из об ли че но
сти или не до стат но сти. На шој 
сре ди ни, ко ја је по след њих де
це ни ја и те ка ко до бро ’на у чи
ла шта су опа сност и страх’, па 
и мно го ви ше и го ре од то га, а 
ко ја с исла мом има сво ју ви ше
стру ко сло же ну, пре на прег ну ту 
и до кра ја не ис при ча ну при чу, 
Ала мо ва књи га, ако бу де с па
жњом про чи та на, мо же по ну ди
ти мно ге дра го це не ни ти у тра
га њу за пра вим сми слом по ја ва 
и до га ђа ја за ко је смо од ви ше 
скло ни ола ко по ве ро ва ти да их 
до вољ но до бро по зна је мо.“ На 
кра ју, ма да не и по след ње по ва
жно сти, тре ба ис та ћи да је об ја
вљи ва ње овог ка пи тал ног де ла 
на на шем је зи ку ва жан ко рак у 
да љим про ме на ма ко је су от по
че ле на свим ни во и ма обра зов
ног си сте ма.
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УДК 32:929 Po po vić K.(049.3)

ВеснаСтанковићПејновић
КОЧАПОПОВИЋ,
ДУБОКАЉУДСКА

ТАЈНА

ДушанЧкребић,Коча
Поповић,дубокаљуд

скатајна,Службенигла
сник,2012,стр.437

На ме ра ауто ра мо но гра фи
је усме ре на на от кри ва њу “тај
не” фа сци нант не лич но сти Ко
че По по ви ћа и си сте ма у ко јем 
је де ло вао или од но са и су ко ба 
из ме ђу из ме ђу јед не са мо све
сне лич но сти, вр сног ин те лек
ту ал ца и си сте ма за сно ва ног 
на бољ ше вич ким по сту ла ти ма. 
Ди ле ма са ко јом се су о чио Ко ча 
По по вић је уни вер зал на и веч
на; ка ко оста ти ве ран се би у јед
нопар тиј ском или ви шепар
тиј ском си сте му ко ји се за сни ва 

на уну тра шњој ди сци пли ни ко
ја не при хва та “од сту па ња” од 
утвр ђе не по ли тич ке док три не 
и до кле до се же сло бо да ми сли 
јед не лич но сти, а од ко је гра ни
це се по је ди нац по чи ње под чи
ња ва ти оп штим ци ље ви ма или 
по тре ба ма ко је пре ла зе гра ни це 
увје ре ња ко ја до во де до кон
флик та?

Ко ча По по вић је ишао кроз 
жи вот пу тем ко јим се ре ђе иде; 
ушао је у си стем све сно, без 
ре зер ве, спре ман да се жр тву је 
до кра ја, а ко ји је још у НОБу 
имао сво ју фи ло зо фи ју раз во ја 
од бор бе про тив фа ши зма и ко ја 
је с вре ме ном по при ми ла и дру
ге са др жа је по сли је рат ног уре
ђе ња др жа ве на со ци ја ли стич
ким прин ци пи ма. Ко чу По по ви
ћа ни ко ни је увео у марк си зам 
већ је он кроз уче ње и рад до
шао до за кључ ка да је марк си
зам на уч ни по глед на свет ког је 
он усво јио. Ула ском у КПЈ Ко
ча уно си свој ко смо по ли ти зам, 
фи ло зоф ско обра зо ва ње, дар за 
ли те ра ту ру, во ка ци ју пе сни ка 
и по ле ми чар ску при ро ду. Ула
ском у пар ти ју све сно се од ри че 
сво јих ин те лек ту ал них сло бо
да, али кроз чи тав свој жи вот 
оста је у ми са о ном сми слу свој 
јер му је би ла стра на “сле па по
слу шност” и при ми тив на иде ја 
о не по гре ши во сти во ђе па му, 
по соп стве ном ка зи ва њу, ни
је био “иде о ло шки за сле пљен” 
те ни је мо гао би ти “ло ја лан”, 
снис хо дљив и сле по по ко ран. 
Он се опре де љу је за Ре во лу ци ју 
ко ја не ма за циљ са мо осва ја ње 
вла сти већ да с вре ме ном ства ра 
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де мо крат ско дру штво са сло бо
дом го во ра и де ло ва ња и ви со
ким сте пе ном со ци јал не прав
де. Ве ро вао је у Ре во лу ци ју, а 
из над све га је ве ро вао у људ ску 
свест и пер спек ти ву сло бо де за 
чо ве ка. Кроз це лу књи гу аутор 
из ра жа ва пси хо ло шку тур бо
лент ност ко ју Ко ча По по вић 
про жи вља ва ка ко би из на шао 
сна ге за пре вла да ва ње вла сти
тих ис ку ше ња и ве ли ка раз о
ча ре ња јер сва ки чо век уну тар 
свог кру га де ло ва ња мо ра до
но си ти од ре ђе не ком про ми се, 
до но си ти те шке од лу ке, ка ко 
не би из не ве рио сво ја уве ре ња. 
Љу ди вр ло че сто због кон фор
ми зма и ка ри је ри зма и те жње 
да “жи ве сво је би о гра фи је” а 
не свој жи вот, при ста ју на ком
про ми се ко ји се ка сни је че сто 
сво де на пу ко из вр ша ва ње да
тих за да та ка. Ко ли ко је чо век 
јак и спре ман да бу де свој и не 
при ста ти “бла то на пре сто лу”? 
Да ли је мо гу ће са чу ва ти ин те
лек ту ал ни, лич ни ин те гри тет у 
по ли ти ци ко ја од сва ко га тра жи 
пот пу но под ре ђи ва ње? То је мо
гу ће, али на кнад но јер уну тар 
“си сте ма” то ни је мо гу ће, та да 
је чо век под ре ђен ви шем ци љу 
и ин те гри тет је “су ви шан”, на
ро чи то у рат ним окол но сти ма 
ка да је по ло жај ин те лек ту а ла
ца од ин те гри те та су штин ски 
нео др жив, све док се ин те лект 
не про бу ди и ука зу је на на ка зне 
стра не та квог по ло жа ја и по на
ша ња.

Ко ча По по вић је сма трао да 
“сна га ње го ве ениг ме” ле жи у 
ње го вом обра зо ва њу и фи ло зо

фи ји ко ју је про у ча вао, по нај ви
ше Спи но зу, Кан та и Берг со на. 
И у над ре а ли зму, Ко ча на ла зи 
сна гу и енер ги ју за одр жа ва
ње се бе са мог јер над ре а ли зам 
пред ста вља крај њи ста ди јум у 
раз во ју гра ђан ског су бјек ти ви
зма, про те сно по вла че ње у се бе 
уну тар из вје сног дру штва, али 
не и из ла зак из тог дру штва.
(Сре тен Ма рић) Као да је ње го
во опре де ље ње за над ре а ли зам 
би ло при род но, а те жња не мо
гу ћем са свим нор мал на ствар. 
Оти шао је да ље од над ре а ли зма 
и су о чио се са су ро во сти ре ал
ног жи во та. Сва ком чо ве ку је 
те шко да ви ди ру ше ње све та за 
ко ји се бо рио и био спре ман да 
умре, а у чи јем је ства ра њу и као 
гра ди тељ ак тив но уче ство вао, а 
ка сни је се због из не ве ре них на
да и оче ки ва ња од ње га по сте
пе но уда ља вао и оту ђи вао.

Да ли ин те лек ту а лац и да ље 
оста је сло бо дан или ула ском у 
по ли тич ки жи вот по при ро ди 
ло ги ке по ли тич ке те о ри је гу би 
свој ин те лек ту ал ни иден ти тет 
и сво ју сло бо ду? Ко ча По по вић 
сво ју оазу очу ва ња се бе на ла зи 
у над ре а ли зму бу ду ћи му је тај 
на чин раз ми шља ња по мо гао у 
очу ва њу оформ ље ног кри тич
ког од но са и сво је вр сне дис
тан це да не при хва та “ко му ни
стич ку уто пи ју” бу квал но и да 
на дог ма ти зам гле да вла сти том 
кри ти ком у гра ни ца ма мо гу ћег.

Ко ли ко је остао до сле дан се
би и ко ли ко је са чу вао свој ин
те гри тет ви дљи во је из ње го вих 
ми сли у по сљед ним го ди на ма 
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жи во та ка да је ис ти цао да “ми 
је глав но би ло са чу ва ти са мо
по што ва ње као чо век; сма тра ју
ћи то нај ви шом оба ве зом пре ма 
љу ди ма и вред но сти ма на ко ји
ма је по чи ва ла сна га и ве ли чи
на на ше Ре во лу ци је.” (стр. 369) 
Ко ли ка је ја ка ве ра би ла у Пар
ти ју и ко ли ка је би ла ја ча за не
се ност ср ца од ума на при ме ру 
Ко че По по ви ћа по ка зу је се кад 
је он по су ду Пар ти је из ба чен 
“због ло шег др жа ња” у по ли
ци ји и из ба чен из са ме Пар ти
је, оти шао у пар ти за не у ко је су 
га пре ма ре чи ма ње го ве же не 
Вје ре Ба ко тић је два при ми ли 
и због че га је мо рао ура ди ти и 
све што му се на ре ди ло. Че сто 
је на гла ша вао да се лич ним из
бо ром све сно от пи си вао лич ни 
ин те лек ту а ли зам, ци нич но се бе 
при ка зу ју ћи као обич ног кон до
ти је ра, иако га Чо ла ко вић ви ди 
као его цен три ка и ци ни ка ко ји 
се во ли подсмје хи ва ти љу ди ма 
или гле да ти на љу де су пер и ор
но, су ви ше све стан сво је сна ге. 
(стр. 324) Стам бо лић га опи су
је као чо ве ка ко ји је јед ним де
лом сво је лич но сти “ов де, са 
на ма “, и да за раз ли ку од свих 
нас има још је дан свој жи вот у 
ли те ра ту ри и фи ло зо фи ји. Из
вансе риј ски чо век, нео бич но 
ду хо вит, чо век опа сне иро ни је 
ко ји је пре зи рао глу пост и ни
је је пра штао. Нео спо ран ауто
ри тет за сво је бор це и за на род 
увек са чо ве ком у пр вом пла ну. 
(Ла тин ка Пе ро вић) У не кро ло гу 
у Бор би, ци ти ра на је ње го ва ре
че ни ца : “Сву да, на свим по сло
ви ма, био сам гост.”

С дру ге стра не Ко ча ис ти че 
да је он, био он, са мо у пе ри о ду 
од 19411945. На гла ша ва ју ћи и 
у по зним го ди на ма да му је нај
ва жни ја Пр ва про ле тер ска бри
га да. Та да ње го ва кре а тив ност 
и ње гов над ре а ли зам до би ја ју 
пу ну сло бо ду де ло ва ња јер он 
про на ла зи ин те ли гент на, али 
исто вре ме но и ве о ма ри скант
на, ре ше ња ко ја не при ја тељ ска 
стра на уоп ште не раз ма тра као 
мо гу ћа. (Иг ман, Су тје ска, Др
вар) Ду бо ка људ ска пат ња и по
вре ђе ност лу цид ног вој ско во ђе 
због по ду хва та про бо ја на Ба
ли нов цу и због че га је не мач ки 
ма јор смје њен, а Ко ча кри ти
ко ван до ме ре да “ви ше ни ка да 
не ће би ти исти” и да је из гу био 
од луч ност опи су је и сам Ко ча 
По по вић, ако и аутор мо но гра
фи је, на сто је ћи про ник ну ти у 
ду бо ко са кри ве ну људ ску тај ну 
чо ве ка ко ји има при ме се вој
ног ге ни ја, мр зи рат, а сав му 
се пре да је. (Ди кин) Чо век ко ји 
из ме ђу би та ка чи та Ге теа, Тар
леа, Гор ког, Фло бе ра, опи су је 
ути ске о при ро ди и пре ле пим 
пеј за жи ма, али и да је брит ке 
об зер ва ци је о љу ди ма и њи хо
вим ма лим сла бо сти ма и ка ри
је ри зма у Вр хов ном шта бу, ко ји 
свет око се бе и не ви де и не ма ју 
осе ћај за људ ске мо гућ но сти, 
док се Ко ча сра ми ју на ка ко ји
ма је он ста ре ши на, пи та ју ћи 
се да ли би он био јед нак њи
ма у ју на штву? При мје ћу је и да 
су по ли тич ки на ви си ни бор бе, 
али да кул тур но, ли те рар но и 
осе ћај но за о ста ју за њом. Ко
чи на књи га Бе ле шке уз ра то
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ва ња, по ка зу је сву суп тил ност 
ње го вог ка рак те ра и сву ње го
ву сен зи бил ност: про ми шљен 
у на па ди ма, исто вре ме но ве о ма 
бри жан пре ма бор ци ма. С дру
ге стра не, бра ни се од спољ
них на ср та ја, ње му свој стве ном 
аро ган ци јом, гра де ћи свој лич
ни ин те лек ту ал ни Фа ра да јев 
ка вез као по ку шај од бра не од 
до сад них, не у ких и на спр тљи
вих јер је пре зи рао љу де ма лог 
зна ња и ве ли ких пре тен зи ја. То 
је јед на од нај леп ших књи га из 
НОБа јер је пу на ис пре пле те
но сти, су ро во сти ра та и ра то ва
ња, љу ба ви, као ве чи тог са став
ног ди је ла људ ског жи во та. Он 
је ко ман дант, али он раз ми шља, 
про ми шља, брит ко при ме ћу је 
и па ти и све је то са став ни део 
чо ве ка, ма ка ко он по се бан био, 
али и ду бо ке људ ске тај не ко ју 
је но сио це лог жи во та у се би.

Ком плет на до ми на ци ја Пар
ти је над по је дин цем Ко чу по
га ђа као ко му ни сту не као по
је дин ца јер је ње го во “ле ген
дар но” ме сто за ње га, Пар ти ја 
од ре ди ла, ко ја од ње га зах те ва 
да пи ше, јер је он мај стор пи са
не ре чи чак и кад же ли при кри
ти ду ше ван бол, јер ње го ва же
на ни је рат ник као он, а упра во 
због ње го ве пре ве ли ке љу ба ви 
не мо же јој опро сти ти ни ма ње 
из дај ство. Са да на шње дис тан
це мо жда је на ма не схва тљив 
тај ко декс мо ра ла и по на ша ња, 
али и Ја ра Риб ни кар је у сво јим 
књи га ма пи са ла да они јед но
став но ни су мо гли при хва ти ти 
да љу ди са ко ји ма су бли ски 
не де ле исти на чин де ло ва ња, 

жи вље ња. За то он и од лу чу је, 
пре ки ну ти јер је та ко нај лак ше, 
иако ства ри мо гу би ти то ли ко 
стра шне да сам пре кид не бу де 
до во љан. Рет ко се у рат ној ли
те ра ту ри мо гу на ћи ис пи са ни 
осе ћа ји пу ни стреп ње, љу ба ви, 
бо ла, сум њи пре ма во ље ној же
ни али и са мо о су ђи ва њу у ја ви 
и у сно ви ма. Као вер ник Пар
ти је ко ја до но си од лу ку да му 
же на ви ше не од го ва ра, он не 
пре ста је “на ди ла зи ти” се бе у 
пре ва зи ла же њу ужа сне ду шев
не раз ва ли не и пи та ти се ко ли ко 
осе ћа ји, ду ша и сам чо век мо гу 
би ти то ли ко ја чи од при су ства 
јед не во ље не же не? (стр. 154)

По сли је ра та као на чел ник 
Ге не рал шта ба Ко ча По по вић 
у по зи ци ји је ор га ни зо ва ти од
бра ну од мо гу ћег на па да СССР, 
а ко ја се по ње го вим ре чи ма 
ни је до го ди ла, јер је Ста љин 
по стао за ро бље ник си ту а ци
је ко ју је сам ство рио. Ста љин 
је, пре цје њу ју ћи мо гу ћи ефе кат 
сво јих прет њи, из гу био вре
ме да сво ју прет њу и оства ри 
па се мо рао по ву ћи. То је вре
ме ка да се офор мио Бал кан ски 
са вез из ме ђу Ју го сла ви је, Грч ке 
и Тур ске чи ме се Ју го сла ви ја 
ин ди рект но ве зу је за Европ ску 
од брам бе ну за јед ни цу, од но сно 
Атлант ски са вез. Из град ња или 
учвр шћи ва ње си сте ма по чи ње 
на кон за вр шет ка ра та на на чин 
да Пар ти ја за у зи ма ап со лут ни 
при мат иде о ло ги је ко ја не под
но си исто ми шље ни ке и ко ја 
зах те ва сле пу вер ност. На мер но 
или не за бо ра вља ло се на Марк
со ву ми сао да је сва ка иде о ло
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ги ја ла жна свест, па сход но то
ме су и све иде о ло ги је осу ђе не 
на не и сти не ако и ка да пре тен
ди ра ју да има ју од го во ре на све 
про бле ме. То се де си ло у Ру си
ји, иако иу ма ње стра шним об
ли ци ма и Ју го сла ви ји. У сва ком 
но вом осва ја њу вла сти, но ве 
вла сти на ли ку ју оним прет ход
ним.

Име но ва ње за ми ни стра 
спољ них по сло ва за Ко чу По
по ви ћа је но ви лич ни иза зов у 
но вом др жав ном по слу у ко ји 
он ула зи без ика квог ис ку ства. 
Не из бе жно је пи та ње ка ко се 
тај окре та ни спре тан, али лу
кав и ци ни чан, ве о ма обра зо ван 
ин те лек ту а лац, сна шао су о чен 
са бур ним до га ђа ји ма у тра ја
њу ње го вог два на е сто го ди ше
њег ман да та? По сто ји не ко ли ко 
вр ста по зна тих ди пло ма та: ап
стракт ни иде а ли ста, не сен ти
мен тал но прак ти чар и агил ни 
по ли ти чар  кре а тор. Ко ча По
по вић при па да овој по след њој 
гру пи. Он ни је био склон иде
а ли зму, већ ди пло ма ти ји ини
ци ја ти ве, на сто је ћи да, као и у 
ра ту бу де ко рак ис пред не при
ја те ља. Због сво је кре тив но сти 
он по ста је кре а тор и ства ра лац 
(по ред Ти та и Кар де ља) спољ не 
по ли ти ке. Обич но се сма тра да 
је у ди пло ма ци ји по треб на сме
лост, по ма ло и др жав ни штво, 
ме ђу тим Ко ча ди пло ма ци ји 
при сту па као умет но сти при ла
го ђа ва ња те по ди же уоби чај не 
стан дар де ди пло мат ског по зи
ва на ви ши ни во; си сте мат ским 
из у ча ва њем ак ту ел них про бле
ма, про у ча ва њем би ла те рал них 

од но са, ак тив ног од но са, а не 
са мо па сив ног тра же ња ин
струк ци ја. Ко ли ко је та кав кре
а ти ван на чин при сту па ди пло
ма ти ји раз ли чит од да на шњег 
ка да се без лич них струч ња ка 
ко ји про ла зе обу ке за за ти ра ње 
кре а тив но сти, и по ста ју “ка
ри јер ни струч ња ци” по то ме 
ко ли ко су спрем ни у пот пу но
сти би ро кра ти зи ра ти и уни шти 
сва ки вид кре а тив но сти и ко ји 
ни су спо соб ни пи са ти кон ци
зне из ве шта је већ пре оп шир но
шћу сво јих из вје шта ја не ви де 
су шти ну. Да нас мно ги по ли
ти ча ри не под ра зу ме ва ју да је 
спољ на по ли ти ка ве ли ко умје ће 
са ма ло пра ви ла, пу но ком би
на то ри ке и на да све ме ђу соб них 
ин те ре са. И да на шњи по ли ти
ча ри има ју сми сла за ре ал ност, 
са мо не на на чин на ко ји ју је 
по и мао Ко ча По по вић, као пре
ци зност и урав но те же ност ко ја 
је им по ни ра ла у ме ђу на род ним 
кон так ти ма, да нас је по ли тич ка 
ре ал ност све де на на из вр ша ва
ње за да тих и не за да тих усло ва 
свет ских моћ ни ка и ме ђу на род
них кор по ра ци ја усмје ре них на 
из град њу но вог свет ског по рет
ка. Уно се ћи сву сво ју осо би тост 
у по сао ко јим се ба вио на сто јао 
је про на ла зи ти ба ланс из ме ђу 
ста во ва пар тиј ских фо ру ма и 
са мог Ти та и сво јих ис ку ства 
и пре ди спо зи ци ја за за пад ну 
де мо кра ти ју, а про тив но јед но
пар тиј ском си сте му са при ме
са ма лич ног ауто кра ти зма, за
пра во це ло вре ме оста ју ћи свој. 
(Ран ко Пе тро вић) Свој прин цип 
из ра та, пре нео је и на ди пло
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ма ти ју; ни ка да не на па да ти ако 
је про цје нио да не ма шан се из 
бит ке иза ћи као по бед ник. Из
у зев рат не ка ри је ре, ово је био 
Ко чи не нај кре а тив ни ји пе ри од, 
а ре чи ма Иве Веј во де, он је био 
нај бо љи свет ски ми ни стар јер је 
сво јом ин те ли ген ци јом, ви спре
но шћу, еле ган ци јом, ци ни змом, 
ху мо ром, ело квент но шћу и от
мје ном жо ви јал но шћу, успе вао 
дру ге уве ри ти да ствар но ми сли 
то што го вор, че сто се слу же ћи 
иро ни јом као “не за мен љи вим 
оруж јем” у раз го во ру са моћ
ни ци ма. Иако је био не пред
ви див у сво јим ре ак ци ја ма и 
ре зо ни ма, сте као је углед ко ји 
га је ди гао ви со ко из над сва ког 
до ма ћег фо рум ског ран ги ра ња. 
Ко ча По по вић ће оста ти трај но 
упам ћен јер је имао мно го; сла
ву, по што ва ње, при зна ње све та, 
по зна ва ње је зи ка, ди пло мат ско 
уме ће, углед др жав ни ка, хра
брост, му дрост. За је дан људ ски 
жи вот мно го, мо жда и пре ви ше.

1971. го ди не, у 63. го ди ни 
жи во та, Ко ча је пред ло жен за 
чла на пр вог ко лек тив ног Пред
сјед ни штва др жа ве. Ко ча По
по вић по но во ула зи у ак тив ну 
по ли ти ку, пун не ве ри це и сум
ње да се ишта мо же по ме ри ти 
и про мје ни ти јер зна да ће опет 
мо ра ти да уче ству ју у плит ким 
и над ме ним ру ко во ди лач ким 
раз го во ри ма са из ра же ним мо
но по лом за про сеч ност. У вла
да ју ћем фо ру му у Пар ти ји по
сто ја ли су от по ри су штин ским 
про ме на ма јер би ти ме би ла до
ве де на у пи та ње и њи хо ва ег зи
стен ци ја. У сво јим днев нич ким 

за бе ле шка ма из 1968. го ди не, 
Ко ча за пи су је да по у зда но зна 
да је про ва ли ја из ме ђу ствар
но сти и при ви да ве ли ка, али да 
сви ве ру је мо у при вид. Укла
ња њем Ран ко ви ћа, и за вр шет
ком ду го го ди шње бор бе из ме ђу 
Кар де ља и Ран ко ви ћа, Пар ти ји 
је би ла по треб на углед на лич
ност из Ср би је ко ја ће за мје ни
ти Ран ко ви ћа ка ко би се по пу
ни ла пра зни на ко ја је на ста ла у 
ме ђу соб ној бор би за власт. Та да 
је Ко ча по ли ти ци по стао по
тре бан у њи хо вим ка дров ским 
за ми сли ма јер је би ло ва жно 
са мо јед но; по тре бан је чо век 
из Ср би је ка ко се не би по ре ме
ти ла “рав но те жа”, а јав но сти у 
Ср би ји лак ше “об ја сни” ели ми
ни са ње Ран ко ви ћа, док би се с 
дру ге стра не по ста вио чо век од 
ауто ри те та, али и да се при кри
је по ли ти ка ко ји не при хва та 
су штин ске про ме не у дру штву. 
“Мо рал” по ли ти ке се те ме љи 
на дво лич но сти и опор ту ни зму, 
ку ка вич лу ку и ка ри је ри зму, 
све га што те жи лич ној мо ћи, а 
ко је сва ка ко у се би не са др жи 
по ли тич ко по ште ње и прин ци
пи јел ност.

По ли ти ка увек пре фе ри ра 
под руч је при ви да и илу зи ја ко
ји ма упра вља јер је ствар ност 
пре ви ше су ро ва да би до зво
ли ла да се њом ма ни пу ли ше. О 
том вре ме ну Ко ча По по вић да је 
оштре опи се вла да ра у чи јој је 
слу жби и сам “про тра ћио” жи
вот, сма тра ју ћи да у сре ди шту 
на ших вла сти тих хте ња, ра зум
но сти и по ште ња ле жи отро ван 
па ук, опак, су ров, про ждр љив, 
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то бо же благ, а се би чан и без ду
шан, од вла сти и ста ро сти... ко
ји хо ће да бу де глав ни глу мац у 
све му. Зар то ни су опи си сва ког 
пра вог вла да ра и по ли ти ча ра 
ко ји ни је ру ко во ђен “обич ним” 
мо рал ним нор ма ма јер вла дар и 
не мо же би ти оби чан и про сје
чан чо вјек?

Чо век се дру га чи је по на ша 
у рат ним окол но сти ма јер та да 
жи вот не ма ви со ку це ну, та да су 
“уски” про сто ри из ме ђу љу ди, 
при ја тељ ства су чвр шћа, ско ро 
веч на, чо век да је нај бо љи или 
нај го ри део се бе. Ка сни је, ка да 
опа сно сти ви ше не ма, те тан ке, 
али чвр сте ни ти при ја тељ ства 
бле де, чо век је склон за бо ра ву 
вред но сти сва ке вр сте, ме ња се 
си ту а ци ја, си стем се раз ви ја у 
дру гом прав цу, са ме жи вот не 
окол но сти пот пу но ме ња ју чо
ве ка те се чо век нај че шће ква
ри, а при ја тељ ства се гу бе. Ка ко 
је знао да у по ли тич ком жи во ту 
по сто је об ма не ко је по ни жа ва ју 
чо ве ка, њих се кло нио, а да је 
од свих ра ста ја ња, ра ста ја ње од 
пред ра су де мо жда нај те же за то 
је и остао до сле дан ми сли да 
оста не до кра ја “вој ник ре во лу
ци је” не зна чи да мо раш до кра
ја оста ти и ње гов ге не рал, ако 
си јед ном то био. (Днев нич ке 
за бе ле шке, 1972)

Ђи ла сов при мер по ка зу је да 
уса мљен по је ди нац, ко ли ко год 
био у пра ву, ни је у мо гућ но сти 
да ути чу на про ме не у си сте
му, Пар ти ји и дру штву, из у зев 
ако се не на мет не пар ти ји па 

да про ме не пред ста вља ју као 
про из вод Па три је и ње зи но ин
те лек ту ал ну сво ји ну (Кар дељ), 
али да је кон зи стент на са по сту
ла том свог по сто ја ња и уз са гла
сност во ђе. (стр. 306) Од ла ском 
из по ли ти ке, Ко ча је сма трао да 
ви ше ни је у мо гућ но сти за ло
жи ти свој ауто ри тет и по ли тич
ки углед због по ли ти ке ко ја зах
те ва по слу шност и при хва та ње 
од го вор но сти, а без мо гућ но сти 
да ме ња та кву по ли ти ку. Тај вје
чи ти “црв” ин те лек ту а ла ца ко ји 
га опо ми ње да се не мо же (или 
ипак не ко и мо же) без у слов но 
по ко ра ва ње ко је се сма тра за 
нор мал ни об лик по на ша ња.

Над ре а ли ста до кра ја, са ве
ли ким зна че њем ко је да је ре чи
ма, пред крај жи во та ни је ви ше 
ни хтио жи вје ти, то је го во рио 
фи ло зоф ским ми ром, без про
те ста што од ла зи, али и без 
ми ре ња са оним што иза ње га 
оста је. Ко ча, сход но Мон те њу 
из ри чи то од ба цу је ка ја ње ко је 
је “исто вре ме но и са мо не ги ра
ња и са мо пре ва зи ла же ње чо ве
ка”. На ци о на ли стич ко лу ди ло 
схва та као не сре ћу, бо лест и лу
ди ло, жа ле ћи што на род не ви ди 
бо лест, јер је био гра ђа нин све
та, али и још те же, био и остао, 
по соп стве ном из бо ру, гра ђа нин 
Ју го сла ви је у нај пле ме ни ти јем 
сми слу те ре чи. (стр.319)

Кра јем 80тих и по чет ком 
90тих 20. ве ка Ко ча По по вић 
из но си сво је ми шље ње о Ср би
ма “по про фе си ји” ре чи ма да је 
био и остао Ср бин, али не и бо
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ле сна Ср бен да. Та кви су из да
ли и осра мо ти ли срп ски на род 
и на ру га ли се ње го вој слав ној 
исто ри ји због чи је ће пре ве ли
ке бри ге за срп ство, Ср би ве
ко ви ма ис па шта ти ... али, Ср би 
су са мо про тив оних ко би хтео 
да их ма ло опа ме ти, а оду ше
вље но кли чу сва ком ко их још 
ви ше за глу пљу ју, уна за ђу ју и 
не уне сре ћу ју. Пред ви део је и 
кр вав рас пад зе мље, на ро чи то 
до га ђа је у Хр ват ској, Бо сни и 
Ко со ву уз об ја шње ње да на ци о
на ли стич ка раз ра чу на ва ње ни је 
уве зе но зло, већ на ше огле да ло 
и на ша нај ра зор ни ја жи ца, јер је 
због не ци ви ли зи ра но сти ма се, 
ма ни пу ли са ње успе шно. Кри ви 
су на ци о на ли стич ке во ђе и њи
хо ви “пра ти о ци” ко је пре по зна
је по то ме што ве ру ју у си лу и 
про па ган ду, а не ис то ми шље ни
ке те шко под но се.

У мо но гра фи ји, Коча По-
повић, дубока људска тајна, 
на сто ји се да ти пси хо ло шки и 
иде о ло шки про фил лич но сти 
од сту ден та фи ло зо фи је на Сор
бо ни, пре ко над ре а ли стич ке 
књи жев но сти, уче шћа у Шпан
ском ра ту, “трет ма на” у Спе
ци јал ној по ли ци ји, ко ман дан та 
нај е лит ни јих је ди ни ца у НОБу, 
ак тив ног по ли тич ког уче сни ка 
у бур ним по сле рат ним де ша ва
њи ма до 1972. те и по ку шај ду
бље ана ли зе из у зет но ин те лек
ту ал не, по ли тич ке, вој нич ке и 
др жав нич ке лич но сти. Ка ко су 
кроз би о гра фи ју Ко че По по ви
ћа лич ни до жи вља ји и исто риј
ска зби ва ња уско ис пре пле те ни, 

кроз ње го ву би о гра фи ју је мо гу
ће ту ма чи ти исто ри ју и по ли ти
ку са му. На ша исто ри ја је вр ло 
тур бу лент на и кон тро верз на те 
под ло жна ра зним ту ма че њи ма 
и са гле да ва на из да на шње пер
спек ти ве и да на шњег на чи на 
про ми шља ња под ло жна мно
гим днев но по ли тич ким ту ма че
њи ма. Ту ма че ње исто ри је мо ра 
по ла зи ти од чи ње ни це да су у 
по ли ти ци прин ци пи и ин те ре
си у стал ном су ко бу и да сва
ка епо ха има сво је раз у ме ва ње 
и свој спе ци фич ни кон текст у 
ко јем је на ста ла. Иако да нас Ко
ча По по вић не ма у род ном Бе
о гра ду, ни ули цу ни спо ме ник, 
срп ски на род и срп ска исто ри ја 
не би тре ба ло да за о би ла зе лич
ност и де ло Ко че По по ви ћа, без 
об зи ра на про ме ну по ли тич ког 
си сте ма и тра ди ци о нал ни не
мар ка да су у пи та њу љу ди ко
ји су би ли све до ци јед не епо хе. 
Ова мо но гра фи ја Ду ша на Чкре
би ћа је до ку мент до ка зи ва ња 
су прот ног, по ку шај од у пи ра њу 
днев но по ли тич ког на ме та ња 
“про ме не све сти”.

 



УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра
да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се 
пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  Bold (фонт 12) и ну ме ри шу се арап
ским бро је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе 
озна ча ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold 
(фонт 12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. 
У тек сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим 
ра да не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro
man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5.

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 250 
ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, док 
њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба да сто ји 
пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни те о риј скоме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли те
ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти 
око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи.  
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи ку. 
Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не нај ва
жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом ра ду 
знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др жи по се бан увод и 
за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, са же так и ре
зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти



туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да тај 
рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. Тек
сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су smi lja na.pa u no vic @ipsbgd.
edu.rs или на ipsbgd@e u net.rs  



УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рад, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:
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