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УВОДНИК
Пред вама се налази други број часописа Српске политичке
мисли у 2012. години који у фокус своје анализе ставља однос између
процеса формирања идентитета и развоја политичких институци
ја у савременом друштву.
Идентитет је немогуће посматрати ван социјално-култур
ног миљеа јер се идентитети, без обзира да ли се ради о индивиду
алним или колективним идентитетима, увек формирају у одређе
ном социјално-културном окружењу. Идентитет представља извор
смисла и искуства једног народа. Он је нераскидиво везан са дру
штвом, јер се увек формира у односу са другим, али он истовремено
и обликује друштво. Однос између идентитета и друштва, дак ле,
није једносмеран већ се пре свега ради о међусобно условљеној ин
теракцији где се идентитет јавља као крајњи резултат. Савремено
друштво је са собом донело велики број изазова процесу формира
ња и очувања идентитета. То објашњава и чињеницу да велики број
аутора истиче да је крајем прошлог века проблем идентитета по
стао нарочито актуелан. ,,Заштита’’ Gemeinschaft друштва је раз
бијена, отвара се могућност за самореализацију и пред индивидуама
се стварају бројни избори које традиционално друштво није нудило.
Проучавање идентитета је нарочито интересантно на просторима
које одликује мултикултураност, мултиконфесионалност и мулти
етничност.
У том смислу је интересантно погледати како на развој
идентитета, а пре свега грађанског/демократског идентитета,
утичу политичке институције. Требало би напоменути да се наци
онална држава, као један од значајних оквира унутар којег је текао
развој грађанског идентитета, у савременом друштву нашла на уда
ру. Неолиберални модел демократије није био нимало благонак лон
према њој. Национално, и све у вези са њим, аутоматски постаје
патолошки феномен који треба што пре искоренити, заборављајући
при том да ствари нису црно-беле на онакав начин како то неолибе
рални протагонисти желе да прикажу. Неолиберализам је тај који
је у савременом друштву показао бројне слабости.

Демократија је као облик владавине однео победу над свим
осталим облицима и који је према многобројним истраживањима
уједно и најприхваћенији широм света. Готово је незамисливо да се
појави политичка партија која се у свом програму не би залагала за
демократске принципе, јер би она веома брзо доживела крах. Међу
тим, пожељно је да демократију схватимо само као један од могу
ћих облика владавине који не треба да идеализујемо. Рад на изградњи
демократских и националних капацитета политичких институција
је основни корак ка њеном остварењу.
Поред главне теме броја у њему можете наћи и велики број
других квалитетних радова распоређених у рубрикама посвећеним
економији и савременој држави, политичким партијама и парламен
тарним групама, значају религије у земљама ЕУ, јавности и поли
тичкој комуникацији, као и актуелним политичким питањима срп
ског народа.
Поштоване колеге надамо се да ћете бити задовољни вели
ким бројем радова који у фокус своје анализе стављају веома акту
елна питања. Надамо се да ћемо и овим бројем изаћи у сусрет по
требама вашег научног и истраживачког рада. Позивамо све заин
тересоване да своје радове могу доставити за следећи број часописа
најкасније до 01. 08. 2012.

ТЕМА БРОЈА
ИДЕНТИТЕТ
И ПОЛИТИЧКЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

УДК 327:911.3]:323.1(=163.41)

Српска политичка мисао
број 2/2012.
год. 19. vol. 36.
стр. 11-40.

Оригинални
научни рад

Миломир П. Степић
Институт за политичке студије, Београд

О СРПСКОМ ГЕОПОЛИТИЧКОМ
ИДЕНТИТЕТУ*

Сажетак
Рад је посвећен анализи једног значајног елемента српског
националног идентитета – геополитичком идентитету. Полазећи од
суштинске повезаности народа и простора који настањује, разма
трана је српска (само)спознаја у контексту примарне симболичке
дуалности Копна и Мора. Сходно томе, исконски српски сакралногеографски идентитет јесте интегралан, али је он временом постао
доминантно копнени услед прогона и присилног расрбљавања у
приморју. Из тога је проистекао савремени српски телурократски
геополитички идентитет. Али, у контексту супарништва континен
талних (евроазијских) и поморских (атлантских) сила, српске зе
мље налазе се унутар зоне њиховог надметања за глобални примат.
Та чињеница пресудно утиче на дефинисање савременог српског
геополитичког идентитета. Циљ рада је да проучи не само његове
особине и структурна својства, него и настојања евроатлантског
пола (над)моћи да га конвертује и прилагоди свом таласократском
геополитичком кôду. Деструктивне последице тога процеса пред
мет су закључних разматрања у овом раду.
Кључне речи: сакрална географија, геополитички идентитет, телурокра
тија, таласократија, српске земље, Балкан.
*

Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете
и науке Републике Србије.
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СПОЗНАЈА ГЕОПОЛИТИЧКЕ ДИМЕНЗИЈЕ
НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА
Феномен националног идентитета, од његовог формирања и
историјске променљивости, до савремених схватања1) – јесте она
вечна и неисцрпна тема која је у центру пажње не само на исто
ријски „недовршеном“ и етно-политички „привременом“ Балкану,
већ својом вишезначношћу заокупља и развијени, привидно глоба
лизовани део света, декларативно склон постмодерним схватањи
ма нације, животног простора, државе, економије, културе, будућ
ности... И док су се неке нације давно конституисале, просторно
консолидовале, државно организовале, империјално/колонијално
шириле и успоставиле сопствени геополитички идентитет као
идентификацију геополитичке самоистоветности и континуите
та у времену и простору, на чему су заснивале како свој динами
чан унутрашњи развој, тако и доминантне светске позиције, за дру
ге нације геополитички идентитет остао је на нивоу непознанице,
заметка или табу-теме. Објективне разлоге за такву „геополитичку
инфантилност“ требало би, на једној страни, тражити у историј
ском наслеђу, тј. у дуготрајним окупацијама, ратним страдањима,
дисконтинуитетима државе, демографским губицима, принудним
миграцијама, сиромаштву, учесталом десетковању националних
елита, репресијом изнуђеном етно-културном конвертитству... На
другој страни, то је била последица догматског, ниподаштавајућег
1)
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Истражујући савремена схватања националног идентитета у Србији, Ј. Милошевић
- Ђорђевић закључила је да се тренд не мења и да су најприсутнија примордијалистич
ка схватања, тј. схватања да национални идентитет првенствено одрђују језик, поре
кло, лоза, религија, митови, архетипови, заједничка судбина и историја. Тек иза ових
органских, рођењем добијених и непроменљивих својстава, налази се група стечених,
флуидних и зависно од околности променљивих особина (политички интереси, држав
на припадност, култрни образац). То су инструменталистичка схватања националног
идентитета. (Детаљније видети у: Јасна Милошевић – Ђорђевић, „Схватања национал
ног идентитета у Србији“, Национални интерес, год. I, vol. 1, бр. 1/2005, Институт за
политичке студије, Београд, 2005, стр. 173, 181) Комбиновањем примордијализма и
инструментализма добија се конструктивистички приступ, док су примордијализму
супротстављени ситуационистички и функционалистички приступ. (Видети у: Ми
ша Стојадиновић, Потрага за идентитетом, Институт за политичке студије, Београд,
2012, стр. 58) Примордијалистичком схватању одговарају објективне, а инструментали
стичком субјективне спознаје националног идентитета. Аналогно, овај дуализам може
да се даље пројектује, тако да, према А. Смиту (Anthony D. Smith), у прву групу спадају
не-западна схватања нације као колективитета заснованог на етничком принципу (ет
нички простор, земља/е), што потиче из времена и идеје немачког романтизма, док дру
гој групи припадају западна схватања да се нација поистовећује са грађанским прин
ципом (државна територија), што је резултат Француске револуције. (Антони Д. Смит,
Национални идентитет, Библиотека 20. век, Београд, 2010, стр. 11-36)
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и идеолошким предрасудама оптерећеног схватања геополитике
као ненаучне доктрине окаљане нацистичким грехом, за чију реха
билитацију је требало чекати пад Берлинског зида и „дозволу“ из
научних и политичких средишта великих сила. И прва и друга гру
па разлога утицала је на низак ниво српске спознаје геополитичке
димензије сопственог националног идентитета. Стога се српски
национални идентитет суочава са питањима како идентификације
геополитичке самосвојности у времену и простору, тако и иден
тификације геополитичког континуитета у времену и простору.
Геополитичке последице систематског угрожавања српског наци
оналног идентитета су временски континуиране (од османлијског
продора у 14. веку до данас) и просторно свеобухватне (односе се
на српске земље у целини).
Самоспознаја геополитичког идентитета проистиче из тра
жења и давања, али и преиспитивања ранијих одговора на суштин
ска питања националне прошлости, садашњости и будућности:
• Питања прошлости:
- „Одакле смо?“ Иако на ово питање постоји одговор офи
цијелне домаће и стране археологије и историографије,
а односи се на досељавање из пространих источное
вропских равница /тзв. миграциона теорија/, томе се су
протстављају не само варијанте о досељавању из других
географских области, већ и ставови о балканско-панон
ском пореклу /тзв. аутохтонистичка теорија/);
- „Ко смо били?“ Старо словенско порекло подразумевало
би припадност равничарском и доминантно флувијал
но-мочварном и степском простору исконске постојби
не; балканско-панонска аутохтоност, пак, подразумевала
би не само брдско-планинску, равничарско-долинску и
степско-шумску средину, већ и етничко прожимање са
суседима, те специфичан пра-геополитички идентитет
формиран у ареалу старих цивилизација Прве Европе;
• Питања садашњости:
- „Где смо?“ После огромних ратних демографских губи
така, те принудног етно-верског конвертитства, мигра
ција, територијалних дробљења и сажимања током 20.
века, не постоји јасно српско идентификовање контура
и граница националног простора, тј. у српском нацио
налном корпусу доминира аморфна перцепција сопстве
ног размештаја на Балканском полуострву и у Панонској
низији; следствено, без тога је тешко схватити каква је
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позиција српског простора у процесима остваривања
глобалних геополитичких концепција и њихових пројек
ција на југоистоку Европе;
- „Ко смо?“ Победничка страна у Хладном рату стереотип
но је у раздобљу постбиполарне „геополитичке тран
зиције“ на традиционално нестабилном „балканском
бурету барута“ учитала српски геополитички иденти
тет као некомпатибилан сопственом, трансатлантистич
ком, таласократском кôду; егзистенцијална угроженост
проузроковала је већином рефлексне покушаје српског
прилагођавања и балансирања, који су некада били на
граници самопонижења и самопоништења, али без су
штинских позитивних егзистенцијалних ефеката;
• Питања будућности:
-  „Где ћемо да будемо?“ Интензивно расрбљавање и ма
совно миграционо померање српског становништва ука
зује на тренд територијалног сажимања и транслирања
српског етничког простора од запада према истоку и од
југа према северу; опција успоравања, заустављања и
просторног обртања овог процеса јесте могућа, али у
условима садашње и будуће демографске трансгресије
исламске популације – мало је вероватна; сходно томе,
реалнија је све већа српска концентрација у Панонском
басену и његовом јужном, ширем брдско-долинском
ободу, што ће имати и специфичне импликације на гео
политичке перспективе, оријентацију и идентитет;
- „Шта ћемо да будемо?“ На српски геополитички иден
титет у будућности утицаће резултанта, на једној страни,
јасно артикулисаних националних интереса и располо
живих чинилаца „тврде“ и „меке“ моћи (према Џ. Нају)
за њихово реализовање и, на другој страни, циљева за
интересованих „геостратешких играча“ и „геополитич
ких стожера“ да у сопствену перцепцију светске „велике
(евроазијске) шаховске табле“ (према З. Бжежинском)
уклопе балканско „поље“ и интересе локалних чини
лаца; од (не)слагања та два „снопа вектора“ зависиће
очување, делимичне или корените промене српског ге
ополитичког идентитета, које у будућности могу да под
разумевају и потпуно губљење у неком трансатлантском,
евроазијском, централноевропском, неовизантијском,
медитеранском, свеправославном, пансловенском, ори
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јенталном, неоосманском или другом идентитету чија ће
доминантна својства бити – геополитичка.

САКРАЛНО-ГЕОГРАФСКЕ ОСНОВЕ СРПСКОГ
ГЕОПОЛИТИЧКОГ ИДЕНТИТЕТА
Иако геополитички идентитет једне етно-просторне и/или
државно-територијалне целине махом формирају историјски, ан
трополошки, демографски, религијски, национални, културно-ци
вилизацијски, идеолошки, политички, економски и други друштве
ни чиниоци, њихова основа укорењена је у физичко-географским
својствима простора где су они настајали и обликовали се. Знаме
нити руски мислилац и један од родоначелника руске геополитике
П. Н. Савицки (Петр Николаевич Савицкий) појмовно је то одре
дио као место-развој (месторазвитие) – јединствену целину со
цијално-политичке средине и територије коју она заузима2). Улогу
просторног размештаја геолошке и педолошке основе, сировина,
рељефа, климе, хидрографије, биљног и животињског света не би
требало схватити као апсолутно одређујућу (/физичко/географски
детерминизам), али ни свести је на релативну безначајност подлоге
(природног амбијента, арене) на којој се друштвени процеси исто
ријски остварују (/физичко/географски индетерминизам или ни
хилизам). Објективан геополитички смисао физичко-географских
чинилаца требало би тражити у координатама могућности (шанси)
са различитиом видом и степеном искористивости (/физичко/гео
графски посибилизам).
Управо из посибилистичког дискурса проистиче сакралност
физичко-географских датости. То подразумева суштински отклон
од техницистичког приступа конкретном простору као обезљу
ђеној, обездуховљеној физичкој подлози, те његово поимање као
митолошке категорије филигрански уметнуте у овоземаљски мате
ријални свет. Дакле, сакралност овде нема црквено-архитектонски
(често и профани, на пример туристички) смисао, већ духовно и
колективно етно-психолошко схватање географског простора – као
целине, као индивидуалисане области (различите пространости) и
2) Према П. Н. Савицком, историјска функција простора проистиче из специфичности ге
ографског положаја (места) и његовог пресудног утицаја на друштвене процесе (раз
вој). Идеја место-развоја укључена је у руску телурократску геополитичку концепцију
Евроазијства као „златна нит“ теоријског интегрисања биологизма (Рацел, Кјелен...)
и посибилизма (де ла Блаш). Видети: Петр Николаев ич Савицкий, „Географический
обзор Росии-Евразии“, у зборнику: Россия – особый географический мир, Прага, 1927,
стр. 219-232. Наведено према: Петр Николаев ич Савицкий, Континент Евразия, Аграф,
Москва, 1997.
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као појединачног географског објеката (река, планина, залив, остр
во...). Стога сакрално-географска основа има веома важну улогу у
стварању и очувању националног геополитичког идентитета.
Савремени српски геополитички идентитет проистиче из ви
шедимензионалне сакрално-географске дуалности:
• Копно - Море – Због специфичне морфографије, морфо
метрије и орографије Балканског полуострва, непосред
ни маритимни утицаји ограничени су само на релативно
уску приобалну зону.3) Будући да српске земље заузи
мају махом hinterland Полуострва, у српској сакралногеографској (само)идентификацији доминира копнена
црта. (По)морска компонента је атрофирала услед више
вековног систематског расрбљавања и етно-просторног
потискивања из јадранског приобаља, што је саставни
део свеобухватнијег стереотипизованог геополитичког
начела „Срби на Јадрану = Руси на Јадрану“4). Тај ефе
кат делиторализације свео је на минимум оријентацију
ка мору чак и православних Срба из непосредног далма
тинског и херцеговачког залеђа. Штавише, због сталне
„претње латињења“ (унијаћење, покатоличавање, кроа
тизација), код њих се развио и уочљив „страх од мора“.
Са сличним претњама, у виду антисрпске монтенегри
низације, суочавају се и данас Срби са Црногорског при
морја (Грбљани, Паштровићи и нарочито Бокељи), мада
је после полувековне црногоризације, међу њима после
1990-их година уочљив осцилујуће реверзибилан про
цес ресрбизације.
• Земља -  Вода – У оквиру српског копненог идентите
та развила се специфична субдуалност: (само)иденти
фикација са „копненом земљом“ и „копненом водом“.
Сакрално-географска припаданост „копненим земља
ма“ подразумева припадност целинама које могу да се
класификују на различите начине – по величини, на ма
крорегионалне (Крајишници, Херцеговци, Шумадин
ци...), мезорегионалне (Сремци, Личани, Кордунаши...)
3) Међу географима нису престале полемике да ли читав простор јужно од Саве и Дунава
има својство полуострва или се оно може свести на област јужно од линије Бургас - Ме
довски залив, па чак и само на део јужно од линије Солун - Валона. Детаљније видети
у: Миломир Степић, У вртлогу балканизације, ЈП Службени лист СРЈ; Институт за гео
политичке студије, Београд, 2001, стр. 156-162.
4) Миломир Степић, „Променљивост одредница геополитичког положаја српских зема
ља“, у зборнику: Геополитичка стварност Срба (уредник: Вељко Б. Кадијевић), Ин
ститут за геополитичке студије, Београд, 1997, стр. 256.
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и микрорегионалне (Дробњаци, Гламочани, Поцерци,
Рађевци...); према природним својствима области, где
доминантну улогу има рељеф, на висијске и низијске
(Динарци или тзв. Монтањари и Панонци или тзв. Пре
чани)5), сходно принципима на основу којих су њихо
ве целине издвојене и омеђене, на физичко-географске
(Пештерци, Жупљани...), историјске (Дубровчани, Ра
шани...), функцијско-гравитацијске (Београђани, Ба
њалучани...), административно-политичке (Војвођани,
Црногорци, Македонци...). Поистовећење са „копне
ним водама“ углавном се односи на реке и речне доли
не (Пивљани, Буњевци, Посавци, Шајкаши, Тимочани,
Топличани, Подрињци, Моравци, Тамнавци...), те веће
језерске басене (Охриђани, Плављани, Плитвичани...).6)
Али, као код „приморских Срба“, тако и код „долинских
Срба“, не само због угрожености од поплава, већ најпре
због историјски континуиране претње од завојевача који
су бескомпромисно и сурово контролисали саобраћајне
и војно-стратегијске коридоре дуж великих панонскобалканских река – развила се егзистенцијално важна ко
лективна опрезност, која се манифестовала у живљењу
на безбедној удаљености од „копнених вода“. Та српска
аквафобичност уочљива је и у савременом односу: реке,
језера и подземне воде недовољно се користе у економ
ске сврхе, градови и села нису у правом смислу „сишли
до река“, недомаћински се газдује водним ресурсима (не
регулишу се, загађују се, препуштају се за експлоатаци
ју странцима...).
• Планина -  Подгорина – Постоје физичко-географски
репери простора који су толико упечатљиви и значајни
да се према њима развио српски колективни етно-пси
холошки и историјско-културни однос који је надрастао
сакрално-географске размере и преточио се у темељ ге
5) Из овога су проистекли кључни стереотипи о колективним етно-психолошким и карак
теролошким својствима: „Горштаци“, „Монтањари“, „Динарци“ су виолентни (плахо
вити), импулсивни, непокорни, а „Равничари“, „Пречани“, „Панонци“ су благи, одмере
ни, систематични, трпељиви...
6) Из „копнено-земаљског“ и „копнено-воденог“ идентитета проистекли су бројни на
зиви великих српских родова и породична презимена: Крајишник, Ерцеговац, Ерде
љан(овић), Дробњак(овић), Гламочанин, Пештерац, Козарац, Жупљанин, Бирчанин,
Пивљанин, Топличанин, Прекодравац, Дринчић, Моравчевић, Сремчевић, Бањалуч
кић... О географском пореклу презимена детаљније видети у: Загорка Вавић – Грос,
Презимена су чувари нашег језика, Прометеј, Нови Сад; Библиотека „Влада Аксентије
вић“, Обреновац, 2011, стр. 204-205
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ополитичког идентитета. Најчешће су то планине које се
издвајају из околног пејзажа својом висином, дужином
и ширином, истакнутом позицијом, правцем пружања,
дисецираношћу рељефа, шумовитошћу, богатством во
де, те улогом прибежишта и заштитника приликом напа
да непријатеља.7) Динара је због изразите морфолошке
доминантности и климатске баријерности дала обележје
читавом планинском систему који је по њој добио име
(иако није највиша и најпространија планина). Штави
ше, из позиције између доминантно српске северозапад
не Далмације и Босанске Крајине, историјске границе
између Отоманске империје и Млетачке републике, те
природне суровости која је деловала одбојно на стране
завојеваче, а заштитнички према аутохтоном српском
становништву – развио се и специфичан колективни ет
но-психолошки склоп народа у знатно пространијој пла
нинској области, кога је Јован Цвијић назвао Динарски
психички тип.8) Сакрално-географска самоидентифика
ција развила се и према другим појединачним планина
ма (према Грмечу, Романији, Козари, Златибору, Зеленго
ри, Равној гори, Фрушкој гори, Шар-планини, Руднику,
Ртњу, Авали, Ловћену, Дурмитору, Кајмакчалану...) или
читавим планинским зонама (Старовлашко-рашкој ви
сији, Славонским планинама, Кордуну...). Показатељ су
штинске улоге тих планина-симбола у дефинисању на
ционалног духа јесте чињеница да су оне стална тема
народне и онарођене епске и лирске поезије, прозе, умо
творина, усменог предања и обичаја, нарочито ако су за
7) „Планинске земље не само да нису исходишта експанзије, него обрнуто, у њима се оку
пљају жртве геополитичке експанзије других телурократских сила. Ни једна империја
нема за центар планинске области. ... Са друге стране, идеја очувања остатка древних
раса и цивилизација у планинама одражава се у томе да се управо у њима налазе сакрал
ни центри традиције. Чак се може рећи да се у телурократији планине доводе у везу са
духовном влашћу. Логички спој обе концепције – планине као представе свештеничког
и равнице као представе царског – постала је симболика брда, тј. мале или средње уз
вишице. Брдо је симбол царске власти која се уздиже изнад световног нивоа степе, али
не прелази границе великодржавних интереса (као што је случај са планинама). Брдо
је место боравка краља, херцега, императора, али не и жреца.“ Видети у: Алекасандар
Дугин, Основи геополитике, књига 1, Екопрес, Зрењанин, 2004, стр. 404-405.
8) Динарски тип је један од четири психичка типа Јужних Словена у класификацији Ј.
Цвијића (остала три типа су Централни, Источнобалкански и Панонски). Он се про
стире од области словеначког Карста на западу до Старе планине на истоку и од Саве и
Дунава на северу до Јадранског басена на југозападу, те Метохијске, Косовске и Нишке
котлине на југу. Унутар Динарског психичког типа Ј. Цвијић је издвојио пет варијетета
– Шумади(ј)ски, Ерски, Босански, Мухамедански и Јадрански. Опширније видети у: Јо
ван Цвијић, Балканско полуострво, друго издање, Сабрана дела, књига 2, САНУ; Завод
за уџбенике и наставна средства; НИРО Књижевне новине; Београд, 1991, стр. 337-356.
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њих везана драматична догађања из националне истори
је. На микрорегионалном плану изражена је филигран
ска дуалност између становништва које живи у вишим
брдско-планинским зонама и оног настањеног у њихо
вим подножјима (Грмеч-Подгрмеч, Козара-Поткозарје,
Ваљевске планине-Подгорина, Вележ-Подвележ, Шарпланина-Призренски Подгор...), па чак између „горњана
и доњана“9) у атару једног села. Сакрално-географска ве
заност за појединачне природне објекте – брда, висове,
коте, водотоке – може да надрасте локални ниво и да по
стане општепозната на националном нивоу (савремени
главни град Црне Горе добио је име по микро-положају
„под Горицом“, Скадар је „на Бојани“, Александровац је
„Жупски“, Требиње се не само зове по Требишњици, већ
је и „под Леотаром“, Вишеград је неодвојив од Дрине и
„ћуприје“ која спаја њене обале...).
• Исток - Запад – У сакрално-географској симболици по
себно место имају Стране Света. Њихов космички сим
болизам пројектује се не само на многа незнабожачка
веровања, те на потоње политеистичке и монотеистичке
религије, већ и на суштину профаних односа међу људи
ма, народима, државама, цивилизацијама, империјама...
Упркос привидној десакрализацији коју је наметнула
техницистичка модерност савременог света, унутар кр
столиког озрачја оса Исток - Запад и Север - Југ и даље
се налази планетарна Укупност, па и њена чесица под
називом Срби и српске земље. Традиционално, Исток се
поима као место где се рађа, излази, појављује („исти
че“) Сунце, Светлост, Живот, као „земља Духа“, место
где „станује/у Бог/ови“, земља Раја, Изобиља, Савршен
ства, Хармоније... Супротно Истоку, Запад је место зала
ска („западања“) Сунца, гашења Светлости, преласка из
Живота у Смрт, из лепота Раја у царство Таме, из Врлине
у Грех, из духовне пуноће Успона у материјалистичко
ништавило Пропасти. „Значи, сакрална географија из
ричито утврђује закон ’квалитета простора’, у коме Ис
ток представља симболичан онтолошки плус, а Запад –
9) О томе суптилно и интуитивно-геополитички промишља српски књижевник Милован
Данојлић, пишући о брдском и долинском делу свог родног села Ивановци недалеко од
Белановице, у крају Качер (западношумадијски део Србије). Видети у: Милован Даној
лић, „Горњани и доњани“, Политика, Београд, 10. јун 2000.
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онтолошки минус.“10) Сходно томе, српска припадност
Истоку може се сматрати привилегованом укљученошћу
у „свет позитивног“, али је близина имагинарне границе
и изазова Запада историјски континуирано провоцирала
кокетирање са „светом негативног“. Да ли је Свети Са
ва, препознавши то срљање у дуалност и пројектујући га
на средњовековну српску стварност, у ствари, критички
упозорио на погубност индуковане позиције запада Ис
тока и истока Запада?
• Север - Југ – „Меридијански правац“ сакралне супрот
ности априори асоцира на физичко-географски детер
минисану дуалност: хладноћа - топлота, влажност - су
шност, шума - степа. У савременом, материјалистичком,
десакрализованом дискурсу, намеће се геоекономски ди
хотомни стереотип: Север – то је организованост, мар
љивост, штедљивост, прагматичност, благостање, а Југ
– то је анархичност, лењост, расипништво, ирационал
ност, немаштина. У сакралној географији, Север се по
истовећује са светлошћу, духовношћу, интегрисаношћу,
вечношћу, а Југ са тамом, материјалношћу, фрагменти
раношћу, ороченошћу. Древни слојеви цивилизацијског
наслеђа фаворизују Север у односу на Југ и важнијом
сматрају осу Север - Југ него осу Исток - Запад. Тек у
релативно млађим историјским фазама симболичка ди
хотомија „вертикале“ Север - Југ инклинирала је у анта
гонизам „хоризонтале“ Исток - Запад. У ствари, „пар Се
вер - Југ (тј. Дух - Материја, Вечност - Време) пројектује
се на пар Исток - Запад (тј. Традиција - Профанизам, Из
лазак - Залазак). Исток је хоризонтална пројекција Се
вера на доле. Запад је хоризонтална пројекција Југа на
горе.“11) Срби и српске земље налазе се на географској
средокраћи између Северног пола и Екватора, тј. изме
ђу планетарног Севера и планетарног Југа. Средишња
паралела Северне полулопте (450 с.г.ш.) готово додирује
Београд, главни српски град. У односу на флувијалномедитеранске цивилизације Старог века, које су припа
дале ј(Ј)угу, данашњи српски простор припадао је с(С)
еверу. Када су се оне у потоњим историјским циклусима
„хоризонтално пројектовале“ у Запад (централна и за
падна, тј. католичко-протестантска Европа и Америка),
10) А. Дугин, Основи геополитике, стр. 407.
11) Исто, стр. 411.
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са њихове „стајне тачке“ српске земље јесу се нашле на
јужној страни света, али су, у складу са „хоризонталним
пројектовањем“ Севера у Исток – постале Исток (тако
су и третиране од стране модерног Запада). Стога све
тосавско поимање српског чиниоца као запад Истока,
а исток Запада („дуж паралеле“), може да се допуни
аналогним дуализмом севера Југа и југа Севера („дуж
меридијана“).
Српски геополитички идентитет требало би да се темељи
на исконској, домицилној, аутентичној припадности сакрално-ге
ографски комплексној приморско-планинско-низијској природној
средини, тј. логично је да проистиче из самоидентификације са
целином јадранско-динарско-панонског простора. Дакле, обележја
тог идентитета проистичу из припадности Балкану, чије се „глав
не географске особине ... деле у три групе: евроаз ијске особине,
особине спајања и прожимања и особине изоловања и одвајања“12).
Ако се томе додају специфичности историјског конституисања на
Балкану као „веригама света, земљи граничара, у процепу свето
ва“13), могло би да се закључи како српски геополитички идентитет
није једнозначно одређен. Та индукована диверзификованост може
да произведе деструктивну српску самоспознају као „нечег посеб
ног“, „нечег између“, „нечег трећег“, „ни-ни“, тј. „и-и“: н/и Коп
но - н/и Море, н/и Планина - н/и Равница, н/и Исток (Север) - н/и
Запад (Југ), н/и Центар - н/и Периферија (можда Limes, Крајина?),
н/и Вестернизам - н/и Истернизам (Оријентализам), н/и Еврофил
ство - н/и Русофилство, н/и Паралела - н/и Меридијан... Кроз ту
дилему и дуализам у црно-белој постмодерној будућности могуће
је да неопредељени народи и државе истински „пропадну“ у дуби
не историјског заборава. Да ли би спасавање (и спасење) требало
тражити у примереној и колективно свесној корекцији идентитета,
уважавајући не само повратак древним сакрално-географским по
стулатима, већ и ослобађајући се од амалгама „негативне истори
је“, тј. да ли је егзистенцијално-неизбежна геополитичка одлука:
„или-или“?

12) Ј. Цвијић, Балканско полуострво, стр. 21.
13) Бранислав Матић, „Живети на веригама света“, у зборнику: Тајна Балкана (приредио:
Бранислав Матић), Студентски културни центар, Београд, 1994, стр. 7, 13.
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СРПСКИ ГЕОПОЛИТИЧКИ ИДЕНТИТЕТ У
КОНТЕКСТУ ГЛОБАЛНЕ ДИХОТОМИЈЕ
„Дуализам Копна и Мора – то је основни закон геополитике“
– сублимирао је А. Дугин (Александр Гельевич Дугин) кључне им
пулсе историје и основна теоријско-концепцијска полазишта кла
сика геополитичке мисли.14) „Игнорисање геополитичких закона је
смртно опасно“, а кључни постулат геополитике је „закон ’двојно
сти цивилизација’, објективне сучељености између Копна и Мо
ра, евроаз ијства и атлантизма, трговачког уређења и нетрговачког
уређења. Истока и Запада“.15) Још је Хегел (Georg Wilhelm Frie
drich Hegel) у првој половини 19. века поставио историјске проце
се у контекст „принципа мора“, „принципа планина“ и „принципа
равница“ као „историјских принципа“, а потом је К. Шмит (Carl
Schmitt) средином 20. века увео појмове Номос Копна и Номос Мо
ра. Они представљају симболички пресликана опозитна староза
ветна чудовишта Бехемота (отелотворење свих сувоземних бића)
и Левиатана (отелотворење свих морских бића). Копно се пои
стовећује са статичношћу, чврстином, стабилношћу, седелаштвом,
саборношћу, уређеношћу и земаљаском пространошћу, док Море
симболизује покретљивост, прилагодљивост, номадизам, мекоћу,
индивидуализам. Из тог темељног „правила“ изведени су појмови
који суштински означавају фундаментални цивилизацијски и гео
политички дуализам: телурократија („моћ посредством копна“) и
таласократија („моћ посредством мора“).16)
Телурократске државе, империјалне силе и велике цивили
зације подразумевају територијално пространство, континуитет
и компактност, те постојање престонице (са централном терито
ријом) и периферије (провинције) на истом, обједињеном копну.
Супротно њима, таласократске цивилизације и државе, нарочито
у својим империјалним варијантама (или фазама историјског раз
воја), нису копнено целовите, већ расцепкане. Море раздваја њихо
ве копнене фрагменте, али је истовремено и интеграциони флуид
међу њима. Уместо престонице и периферије, које постоје у телу
рократијама, таласократије имају метрополу и прекоморске посе
де (колоније). Телурократије симболизују средства за запоседање,
14) Александр Гельевич Дугин, Геополитика, Гаудеамус; Академический Проект, Москва,
2011, стр. 49.
15) Алекасандар Дугин, Основи геополитике, књига 2, Екопрес, Зрењанин, 2004, стр. 143.
16) Кованица телурократија потиче од латинске речи „tellus“ (тло, земља, копно) и грчке
„κρατος“ (власт, моћ, управљање), а таласократија од грчких речи „θαλασσα“ („море“)
и „κρατος“.
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експлоатацију и контролу копна: у економском смислу – земљо
радња и сточарство, са становишта саобраћаја – раније каравани
и запреге, а потом железница, те у војном погледу – пешадија, ко
њица и артиљерија. Таласократије одликују инструменти за савла
давање и управљање морским пространствима као медијумом ко
ји посредује у освајању колонија, приобалних појасева, острва и
кључних контролних тачака: са економског аспекта – трговина и
бродоградња, са саобраћајног – помоски саобраћај, а са војног –
ратна морнарица, те морнаричка пешадија и авијација.
У појмовно-категоријалном апарату класичне геополитике
успостављена је јасна подела на копнену моћ и копнене светске
силе (land power), на једној страни, и поморску моћ и поморске
светске силе (sea power), на другој страни. Сходно томе, иако се
глобална геополитичка супремација у савременом добу заснива
на концепту интегралне моћи, и данас се геополитичке концепци
је деле на две велике групе – копнене (телурократске), чији је те
оријски „отац“ британски географ Х. Џ. Мекиндер (Halford John
Mackinder), и поморске (таласократске), чији је родоначелник аме
рички адмирал А. Т. Мехен (Alfred Thayer Mahan)17). Дакле, свет
ски историјско-политички процес стално одржава енергија упра
во те, неизбежне, географски засноване дуалности. Прожимањем
става великог француског војсковође Наполеона да је „политика
државе у њеној географији“ и мудрог запажања немачког уједи
нитеља, „гвозденог канцелара“ Бизмарка да је „географија једини
постојани чинилац историје“18), добија се општи хроно-тополошки
оквир за глобалну геополитичку деобу – на „рој“ народа и земаља
копнене (само)спознаје и супарнички „рој“ народа и земаља по
морске (само)спознаје. На основу геополитичког идентитета воде
ћих светских сила стварају се војни савези, политичко-економске
интеграције, интересне сфере и регионалне групације. У њих се
вољно-невољно укључују појединачне слабије државе, настојећи
да остваре симбиозу интереса непосредно са државама-језгрима
или, пак, са другим моћним државама нижег хијерархијског ран
га. А у тој подели на телурократски и таласократски ареал кључно
питање српског геополитичког идентитета јесте: коме припада и
какву функцију има?
17) Условно, овим двема групама могла би да се прикључи и трећа – литорална група (Ri
mland-концепције) – коју персонификује амерички политиколог Н. Џ. Спајкмен (N. J.
Spykman). Међутим, ти маргиналистички приступи, у суштини, представљају само је
дан значајан рукавац таласократских концепција.
18) Српски афористичар Слободан Дучић био је још језгровитији: „Историја? То је борба за
географију“.
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Иако српски етнички простор и српске земље19), у изворним
географским габаритима, имају дугачак сектор излаза на море,
српски геополитички идентитет није се развио у таласократски.
Разлог би требало тражити у историјски континуираном онемогу
ћавању маритимне партиципације, како у етно-просторном смислу
(расрбљавањем становништва, коме је претходио процес принудне
верске конверзије у Далмацији, Конавлима, Дубровнику и тзв. Ал
банском приморју), тако и у државотвором смислу (спречавањем
реализације маритимних праваца територијализације српске др
жавности после 1878. године20)). Стога за Србију и српске земље у
целини важи својство landlocked country-хендикепа. Дакле, српски
геополитички идентитет јесте телурократски, али он није резултат
природне, исконски једнозначане одређености, већ је такав постао
на историјски индукован, принудни начин. То не значи да српски
простор аутоматски припада телурократском ареалу на глобалном
плану, у светској антагонистичкој подели на „копнену моћ“ и „по
морску моћ“. Штавише, већина кључних геополитичких концеп
ција идентификује Балкан као зону контакта и конфликта, где се
две глобално супротстављене опције боре за стицање предности.
Сходно томе, Балкан и српске земље у његовом саставу третирају
се на три начина:
• Простор дуж кога је трасирана граница између те
лурократског и таласократског дела света – Та јасна
или апроксимативна граница само је предиспонирана
физичко-географским разликама између маритимних и
континенталних предела Евроазије. У ствари, њена тра
са следи цивилизацијску поделу Запада и Истока, која је
резултат разделнице између католичко-протестантског
и православног хришћанства (са исламским упливима).
Тако, у другој верзији Мекиндерове концепције из 1919.
године, граница Heartland-а, као проширене Осовинске
области (Pivot Area) из прве верзије 1904. године, са
Унутрашњим или ивичним полумесецом (Inner or Margi
nal Crescent), у балканском сектору налази се на Динари
19) Детаљније о појмовима српски етнички простор и српске земље, њиховим варијантама,
просторним диманзијама, границама, картографским представљањима и геополитич
ким разлозима фрагментације и сажимања, видети у: Миломир Степић, У вртлогу бал
канизације, ЈП Службени лист СРЈ; Институт за геополитичке студије, Београд, 2001,
стр. 247-261; Миломир Степић, Српско питање – геополитичко питање, Јантар-група,
Београд, 2004, стр. 223-235; Миломир Степић, „Територијално и геополитичко у срп
ском националном интересу“, Национални интерес, год. I, vol 1, бр. 1/2005, Институт за
политичке студије, Београд, 2005, стр. 36-42.
20) О историјском и савременом онемогућавању четири српске маритимне опције видети у:
М. Степић, „Променљивост одредница геополитичког положаја српских земаља“, стр.
255-257.
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дима.21) Према томе, већи део српских земаља (изузима
јући приморске) укључен је у телурократски Heartland.
У трећој Мекиндеровој верзији (1943. година) редукова
ни Heartland и Басен средишњег океана (Midland Ocean
Basin) граниче се источније, на Старој планини, тј. на
граници Југославије са Бугарском и Румунијом22), што
значи да су српске земље из телурократског пребачене
у ареал под контролом таласократских сила. У Хантинг
тоновој (Samuel Phillips Huntington) концепцији „суко
ба цивилизација“ на Балкану се налази контакт три од
осам-девет светских цивилизација, али кључни значај
има граница између Православне и Западне цивилизаци
је (Словенија и Хрватска су у Западној, а остале земље
Балкана у Православној цивилизацији).23) Српски про
стор већином је укључен у Православну цивилизацију,
која са становишта геополитичког идентитета може да
се поистовети са телурократијом. Према мултиполарној
неоев роазијској концепцији А. Дугина која подразуме
ва четири меридијански издужене зоне и више „великих
простора“ унутар сваке од њих24), Балкан је, такође, „по
цепан“ тако да његов источни део (Румунија и Бугарска)
припада телурократској Пан-евроазијској зони („вели
21) Halford John Mackinder, Democratic Ideals and Reality, National Defense University Press,
Washington, DC, 1942, р. 28 /електронско издање/ (оригинално издање: H. J. Mackinder,
Democratic Ideals and Reality – A Study in the Politics of Reconstruction, Constable and
Company Ltd, London, 1919.) Видети карте на странама 76 и 79.
22) Halford John Mackinder, „The Round World and the Winning of the Peace“, Democratic
Ideals and Relity, National Defense University Press, Washington, DC. 1996. /електронско
издање/, р. 197-199 (оригинално издање: Halford John Mackinder, „The Round World and
the Winning of the Peace“, Foreign Affairs, July 1943, Counceil on Foreign Relations, Inc.,
New York) Видети карту у: Saul B. Cohen – Geopolitics of the World System, Rowman &
Littlefield Publishers, inc., Lanham (Maryland), 2003, p. 17.
23) Видети Мар 1.3 „The World of Civilizations: Post-1990“ у: Samuel P. Huntington, The Clash
of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, New York, 1996, рр.
26-27. Такође, Хантингтон и у књизи (стр. 159) и у раније објављеном чланку (Samuel P.
Huntington, „The Clash of Civilizations?“, Foreign Affairs, vol. 72, № 3, summer 1993, Co
uncil on Foreign Relations, Inc., New York, 1993, р. 30) користи и карту преузету из књиге
Трасформација западне Европе Виљема Валаса (Williаm Wallace, The Transformation of
Western Europe, Pinter, London, 1990.), која је, у праскозорје имплозије совјетске интере
сне сфере у источној Европи, дезинтеграције СССР и ратног разби-распада Југославије,
била тумачена као доказ унапред пројектоване перцепције и пристрасног ангажмана
Запада. На тој карти приказана је граница која дели Белорусију, Украјину и Југославију,
те њихове западне делове прикључује Западној цивилизацији (и Војводину, коју издваја
из састава Србије).
24) Видети део „Евразийская геополитика“, поглавље „Геополитика и структура мира в но
вом тысячелетии“, одељак: „Многополарный мир“ у: Александр Дугин, Проект „Евра
зия“, ЭКСМО, Яуза, 2004. (доступно и у електронској форми: www.evrazia.org). Видети,
такође: www.evrazia.info (Евразийская теория в картах).
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ком простору“ Русија-Евроазија у њеном саставу), док
су Србија и остале српске земље део Евро-афричке зоне,
тј. налазе се унутар њеног маритимног (таласократског)
Европског „великог простора“.25)
• Саставни део пространог ободног појаса који опасује
Евроазију – У том појасу доминира поморска моћ англоамеричког Запада, који посредством њега држи копнене
силе евроазијског суперконтинента (Русија, Кина, Инди
ја, исламски „пол“ моћи) у подређеном глобалном поло
жају – опкољене, потиснуте у унутрашњост и онемогу
ћене да постану важнији чинилац у океанским басенима
где би угрозиле интересе таласократских сила. Према
првој Мекиндеровој верзији из 1904. године, средиште
„природног размештаја моћи“ на Планети налази се у
Осовинској области (Pivot Area) коју контролише Руси
ја. Њу опасује Унутрашњи или ивични полумесец (Inner
or Marginal Crescent), коме припада комплекс великих
евроазијских ивичних мора, океанских залива, острва
и полуострва, међу којима је и Балкан у целини.26) Не
двосмислено артикулишући британски таласократски
опрез, Мекиндер тај појас сматра отвореним, рањивим
и изложеним историјски континуираним продорима
копнених евроазијских сила из Осовинске области (пр
венствено Русије). Спајкмен (Nicholas John Spykman),
у књизи Географија мира објављеној 1944. године, том
евроазијском ободу даје назив Rimland и управо њега,
а не Heartland, потенцира као кључну област за оства
ривање глобалне доминације. Читав Балкан и српске
земље у његовом саставу припадају Rimland-у, за кога
Спајкмен тврди да представља предмет надметања тала
сократије и телурократије за остваривање примата, за за
поседање одскочне даске ради продора поморских сила
ка континенталној унутрашњости и за простор где САД
морају да остваре неупитну контролу ако желе светску
25) Миломир Степић, „Србија у евроаз ијској и неоев роазијској концепцији – упоредна ге
ополитичка анализа“, у зборнику: Русија и Балкан – питање сарадње и безбедности
(приредио: Зоран Милошевић), Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 4243; Миломир Степић, „Могућности симбиозе српских и руских геополитичких интере
са на Балкану“, Национални интерес, год. V, vol. 5, бр. 1-2/2009., Институт за политичке
студије, Београд, 2009. (видети поглавље „Симбиоза српских и руских геополитичких
интереса на Балкану“, стр. 67-74)
26) Halford John Mackinder, „The Geographical Pivot of History“, Geographical Journal,
23(1904), The Royal Geographical Society, London, 1904, р. 427-437.
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надмоћ.27) Бжежински је 1997. године слично конципи
рао постхладноратовску „велику (евроазијску) шаховску
таблу“. Његов Средишњи простор геополитички одго
вара Мекиндеровом и Спајкменовом Heartland-у, док је
ободни евроаз ијски појас, уместо у облику интегралног
Rimland-а, структурисан троделно – као Западни, Јужни
и Источни простор, са истом функцијом опкољавања и
сузбијања Heartland-а (Русије).28) Западни део Балкана
налази се унутар Западног простора, али на његовој ју
гоисточној периферији, у геополитички деликатној кон
тактној зони са узаврелим Јужним простором (од Грчке
до Кашмира). Нема сумње да Бжежински обухвата срп
ске земље границом ареала таласократске Европе, коју
сматра „најбитнијим америчким геополитичким мосто
браном на евроазијском континенту“29), не избегавајући
да констатује како она „остаје у великој мери један аме
рички протекторат“, чије државе „подсећају на античке
вазале и зависне територије“30).
• Континуирана тампон-зона кроз централну и југои
сточну Европу – Она се као „завеса“ спушта од Балтика
на северу до Средоземља на југу и њена улога пројектује
се на два начина: да буде прелазни, контактни појас из
међу телурократског, евроазијског Истока и таласкорат
ског, западноевропског, трансатлантског Запада или да за
потребе таласократских, приатлантских сила остварује
баражну функцију између две кључне копнене силе, јед
не, евроазијских и глобалних размера (Русије) и друге,
европског нивоа (Немачке). Тако су, на основу друге вер
зије Мекиндерове концепцијске поставке, картографске
представе31) и сугестије британској делегацији у Версају,
западне силе-победнице после Великог (Првог светског)
рата формирале појас тампонских земаља – „Санитарни
кордон“. Краљевина СХС, тј. „прва“ Југославија32), као
његов саставни део, имала је двоструку функцију: а) да
27) Nicholas Spykman, The Geography of the Peace, Harcourt, Brace & Co., New York, 1944.
28) Zbignjev Bžežinski, Velika šahovska tabla, CID, Podgorica; Romanov, Banja Luka, 2001, str.
37.
29) Исто, стр. 57.
30) Исто, стр. 59.
31) H. J. Mackinder, Democratic Ideals and Reality, р. 115.
32) Мекиндер на приложеној карти Краљевину СХС назива Велика Србија, аналогно Вели
кој Чешкој и Великој Румунији.
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спречи руско-немачки територијални контакт и преве
нира стварање интегралне копнене силе, која ће, потом,
лако овладати и европским приобаљима и б) да онемогу
ћи да продором на Балкан и/или једна и/или друга изађу
на Средоземно „топло море“. Према поставкама руског
евроаз ијца П. Н. Савицког, територијално-морфограф
ски готово пресликан „Санитарни кордон“ јесте простор
између две опције западне границе „трећег континента“,
који не припада ни Европи ни Азији, већ је „свет за се
бе – самобитна и самодовољна целина која синтетише
европске и азијске карактеристике, Евроаз ија“33). Балкан
и српске земље налазе се у тој, условно названој, „зо
ни дилеме“, тј. у простору између два „стратешка кон
тинентална сужења“: источноевропског (линија Одеса /
на Црном мору/ - Нарва /у Финском заливу Балтичког
мора/), као западне границе новонасталог Совјетског са
веза, и средњоевропског (линија Трст /на Јадранском мо
ру/ - Гдањск /на Балтичком мору/), као западне границе
совјетских интереса.34) А. Дугин, васкрсавајући геополи
тичке идеје евроазијства у виду постмодерног, мултипо
ларног неоевроазијства, као компромисну варијанту из
међу два „велика простора“, Русије-Евроазије и Европе,
нуди стварање „Велике Источне Европе“. Она би била
нешто пространија од „зоне дилеме“ и обухватала би
још Украјину, Белорусију и Литванију (Балкан би, сва
како, био у њеном саставу), али не би имала тампонску
и про-таласократску улогу.35) И Коен (Saul Bernard Co
hen), у постхладноратовским ревизијама свог оригинал
ног модела “геостратегијских сфера и геополитичких
региона“ из 1963. године, уметнуо је сличну контактну
зону која има улогу источноев ропског „моста“ или „ка
пије“ (The Eastern Europe Gateway). Штавише, нестабил
ни Балкан и ратни разби-распад Југославије мотивисали
су га да у прогностичким варијантама за 21. век читав
тај простор геополитички додатно прикључи групи Кон
фликтних појасева (The Chatterbelt).36)
33) Милан Суботић, Пут Русије – евроазијско становиште, Плато, Београд, 2004, стр. 23.
34) Видети у: П. Н. Савицкий, „Географический обзор Росии-Евразии“, стр. 280; М. Субо
тић, Пут Русије – евроазијско становиште, стр. 81; М. Степић, „Србија у евроазијској
и неоевроазијској концепцији – упоредна геополитичка анализа“, стр. 30-32 (ауторска
карта „Русија-Евроазија и њене границе са Европом и Азијом“, стр. 31).
35) А. Г. Дугин, Геополитика, стр. 478-480.
36) Коен је основну концепцију поставио у време најзаоштреније фазе Хладног рата у књи
зи: Saul B. Cohen, Geography and Politics in a World Divided, Random House, New York,
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Географске, етничке и историјске специфичности учиниле су
да Балкан стекне особине европског, па чак и евроаз ијског „субкон
тинента“, на коме је могуће идентификовати балканску географску
осу историје, тј. регионално пројектовану, балканску HeartlandRimland концепцију. „Оно што су квантитет и квалитет (положај,
пре свега) примарног (руског) Heartland-а у глобалним размерама,
у стереотипима западних сила и по великом броју кључних осо
бина, то су карактеристике секундарног (српског) Heartland-а на
Балкану.“37) Аналогно, примарном (евроазијском) Rimland-у под
контролом таласократских сила (раније Велика Британија, потом
САД и НАТО), одговара секундарни (балкански) Rimland кога чине
државе и етнички простори који имају приступ морима која запљу
скују балканске обале. Из овог паралелизма проистиче одређење
српског телурократског геополитичког идентитета, који потврђују
систематска потискивања од мора и бројни дубоки продори („кли
нови“) из секундарног (балканског) Rimland-а у секундарни (бал
кански, српски) Heartland.38)

ДРЖАВНОСТ КАО ЕЛЕМЕНТ СРПСКОГ
ГЕОПОЛИТИЧКОГ ИДЕНТИТЕТА
„Балкан није висораван, компактни монолит, већ резбари
ја“39), где траје не само вечити „дијалог“ копна и мора, острва, при
обаља и унутрашњости, планина, равница и долина, степа, шума и
голети, већ и стално међусобно укрштање и изоловање, супарни
штво и савезништво, спајање и раздвајање људи, творевина људ
ског духа и друштвених формација дуж многобројних вектора свих
праваца и смерова. Тај чвор може да се поједностави и сведе на
два укрштена снопа-осе: и/Исток-з/Запад (Црноморско-Јадрански)
и с/Север-ј/Југ (Панонско-Егејски). Не симболизује ли то још једну
српску дуалност? Прва је оса опросторења и морфографске изду
1963. Потом је у следећим издањима, новим књигама и чланцима извршио више хлад
норатовских и постхладноратовских допуна и корекција (1973, 1982, 1991.), да би син
тезу и пројекцију модела у складу са очекиваним глобалним геополиичким процесима
представио у књизи: Saul B. Cohen, Geopolitics of the World System, Rowman & Littlefield
Publishers, Inc., Lanham (Maryland), 2003.
37) М. Степић, У вртлогу балканизације, стр. 103.
38) Опширније видети у: М. Степић, У вртлогу балканизације, стр. 102-108 (поглавље
„Српске земље у балканској Heartland-Rimland концепцији“, стр. 102-108, и карта бр. 10
„Балкан као део Rimland-а и балканска Heartland-Rimland концепција“, стр. 107)
39) Георгиј Гачев, Менталитети народа света, Логос; ЈП „Службени гласник“, Београд,
2011, стр. 319.
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жености српских земаља као етно-историјске целине на Балкану, а
друга је кичма српског државотворног процеса и историјског пул
сирања пространости српске државе на Балкану. Преусмеравање
осовине српског државотворног процеса и њено усаглашавање са
етно-просторном осовином српских земаља, тј. свођење назначене
дуалности на крстолико јединство етно-просторног и државно-те
риторијалног, јесте суштина не само српског геополитичког иден
титета, већ и никада адекватно решеног српског питања на Балка
ну.
Државност није једини, али јесте најважнији облик испо
љавања геополитичког идентитета. Средњовековна државотворна
баштина била је не само инспирација обнове и ширења модерне
српске државе на новоослобођене области, већ и модел њеног уну
трашњег устројства и функционисања. Због изразито негативних
историјских искустава, проистеклих из репресивне вишевековне
окупације, масовних људских жртава, принудних миграција, за
тирања духовног и материјалног наслеђа, економског назадовања,
исламизације и расрбљавања, готово јеретичким (на унутрашњем,
националном плану) сматра се препознавање утицаја отоманске
државне традиције на српску државност не само у првим годинама
и деценијама обнове у 19. веку, већ и данас.40) А из геополитич
ког мишљења и технике владања моћне, дуговеке империје, која се
простирала на три континента, свакако би, без предрасуда, имало
много да се научи и примени у српској стварности. Уосталом, срп
ски телурократски идентитет, државотворни дух и интегративни
потенцијал није резултат само немањићких темеља, већ и отоман
ског амалгама. Друга геополитичка јерес (на спољашњем, балкан
ском и европском, а од 1990-их година и на глобалном плану) јесте
омеђавање целокупног (или велике већине) простора српских зе
маља границом интегралне српске државе. Свака таква идеја или
покушај проглашавани су „деветнаестовековним анахронизмом“,
„дестабилизујућим подухватом“, „експанзионистичком мегало
манијом“ и „повампиреним српским империјализмом“, а тезу о
„Великој Србији“, коју су лансирале за Балкан заинтерсоване ве
лике силе, оберучке су прихватили српски суседи како би прикри
ли истинске претензије према српским етничким и историјским
областима. Та индукована, пропагандно наметнута великосрпска
хипотека постала је (ауто)инхибирајући чинилац, супротстављен
не само српским интегралистичким државотворним амбицијама у
40) Руски пример је супротан српском: руски историчари, политиколози, државно-правни
и геополитички стручњаци уважавају утицаје које је оставило раздобље монголске вла
сти на традицију руске државности.
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постјугословенском периоду, већ и ренесанси целовитог српског
државотворног геополитичког идентитета.
Еволуција модерног српског државотворног процеса имала
је неприродан, прекоредан, па чак и регресиван ток, а одвијала се у
три историјске и територијалне фазе:
• Фаза интегративног српског државног идентитета
1804/1878-1918. године – Током ослободилачког проце
са, територијалног ширења и војно-политичко-економ
ске борбе за независност, српска аутономија, а од Бер
линског конгреса и држава, конституисала се сходно
својој континенталној суштини не само због географске
удаљености од мора и важнијих задатака да обезбеди
елементарни опстанак, већ и због изразите доминације
балканских интереса управо телурократских великих
сила (Турске, Аустрије /Аустро-угарске/, Немачке, Ру
сије). Стога је државни геополитички идентитет остајао
исти, иако се спољнополитичка оријентација мењала не
само приликом династичких смена, већ и током влада
вине једне династије или једног владара. Тек од 1903.
године Србија се преоријентише ка таласократским (за
падноевропским, атлантским) силама Великој Британи
ји и Француској, те убрзо долази до антисрпске реакције
ценралноев ропских телурократских империја (Царин
ски рат, анексија БиХ, стварање Албаније да би се спре
чио излаз Србије на море, агресија на Србију и почетак
Првог светског рата). Српска национална идеја добијала
је још један важан елемент – стварање интегралне срп
ске државе која би укључивала и приморске области, те
би по свом геополитичком кôду била дуалистичка – кон
тинентално-поморска.
• Фаза југословенског супрадржавног (псеудо)идентите
та 1918-1991. године – Уместо географски компактни
је и национално хомогеније националне српске држа
ве, 1918. године створена је хетерогена, мултиетничка
и нестабина творевина Срба, Хрвата и Словенаца као
„једног, а троименог народа“ (?!) од Алпа до Солунског
залеђа. Томе су пресудно допринеле атлантске силе (у
првом реду Велика Британија) ради остваривања својих
интереса. Иако је имала широк излаз на Јадран, њен ге
ополитички идентитет не би могао да се идентификује
(само) као таласократски, али, што је још важније, њена
тампонска геополитичка функција у „Санитарном кор
дону“ између руске/совјетске и немачке копнене моћи –
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јесте била (про)таласократска.41) Српски народ остао је
без своје државе, иако је пре Првог светског рата, из кога
је изашао на победничкој старни и са великим жртвама,
имао две – Краљевину Црну Гору и Краљевину Србију.
У Краљевини СХС/Југославији српске земље нашле су
се у аморфном стању – рањиве, незаштићене, отворене
за фрагментацију, сажимање и преобликовање не само
националног, него и геополитичког идентитета. De facto,
српски телурократски идентитет нашао се „заробљен“
унутар граница „златног кавеза“ таласкоратске јужно
словенске супрадржавне творевине. Изузимајући кратак
период између 1945. и 1948. године, суштински се ни
шта није геополитички променило у „другој“ Југослави
ји. Штавише, унутрашње прилике су се додатно погор
шале: владар више није био краљ Србин, већ председник
Хрват, уређење се променило из српској традицији бли
же капиталистичке монархије у хрватско-словеначким
циљевима компатибилнију социјалистичку републику,
а поделу српских земаља границама бановина замени
ла је изразито антисрпска фрагментација посредством
федералних република (и покрајина). У целокупном
раздобљу 1918-1991. године постојало је мање или ви
ше изражено настојање да се „са врха“ наметне југосло
венски државни идентитет који је требало да суспендује
и временом поништи српски. Трајало је „геополитичко
преумљење“: наметано је Југословенство као негаци
ја Српства. Парадоксално, тој супституцији највише су
подлегли управо Срби, иако су у Југославији једино они
баштинили модерну државну традицију.
• Фаза (псеудо)српског, тј. неојугословенског државоли
ког идентитета после 1991. године – Са разби-распа
дом „друге“ Југославије, било је логично да Срби хитро
реактивирају сопствени државотворни капацитет и вра
те се интегралном српском државном идентитету, преду
хитривши историјско-етничке и геополитичке фалсифи
кате у турбо-конституисању нових, инстант-државних
41) Доказ да се радило о стварању антинемачке и антируске (антителурократске) супрадр
жавне творевине јесте чињеница да западне силе-победнице нису, на пример, пројекто
вале национално, религијски, језички и културно логичнију супрадржавну интеграцију
српских и бугарских земаља – од Купе и Јадранског мора до Црног мора. Српско-бугар
ско ратно супарништво не може да се апострофира као кључни аргумент против њеног
стварања јер је постојало и нескривено непријатељство Хрвата према Србима, па је
опет инсталирана Краљевина СХС. Важнији разлог је што би таква, хипотетичка срп
ско-бугарска држава могла да постане трансмисија за руски/совјетски продор на Балкан
и Средоземље.
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идентитета старих и нових југословенских конституе
наса. Али, из мамурног постјугословенског тумарања у
потрази за идентитетом (и геополитичким) Срби су из
лазили фрагментарно – управо онако како је југослави
зовањем и било пројектовано. Тамо где су највише били
егзистенцијално угрожени најпре су се ослободили „ју
гословенског синдрома“, реактивно развили затомљено
српско државотворство као одбрамбени рефлекс, те фор
мирали Републику Српску Крајину и Републику Српску.
У делу српских земаља где је непосредна угроженост
била само тренутно мања – у Србији и Црној Гори – ни
је уследио радикални прекид југословенског државног
идентитета, који је одржаван на „вештачким плућима“
СР Југославије (1992-2003). Током те „транзиционе де
ценије“ и пролонгиране, „треће“ Југославије, у Црној
Гори артикулисао се процес поватка старом државотвор
ству, али сада на новим, изразито несрпским и све више
антисрпским темељима, док се у Србији реафирмисао
неојугословенски геополитички идентитет проистекао
из инфантилне, аутодеструктивне, некрофилне тзв. ју
гоносталгије.42) У ствари, ренесанса државне димензије
српског геополитичког идентитета као телурократског,
антемише се (чак и криминализује) да би се обновом
неојугословенског идентитета као таласократског, извр
шила припрема за српско укључивање у евроатлантске
интеграције Западне цивилизације. Тако би се ампути
рао један део српског светосавског цивилизацијског и
геополитичког позиционирања – „запад Истока“ – а пре
остао би само други – „исток Запада“.
Кључно питање српског државног идентитета траје већ чи
таво столеће и остаје нерешено и почетком 21. века: како одолети
изазову нове прекоредне, наднационалне и мултиетничке интегра
ције, иако претходно није извршена приоритетна, логична, нацио
нална интеграција српских земаља у националну српску државу?
Да ли ће Срби, Србија и српске земље у целини, после катастро
фалних последица како монархистичке илузије о „интегралном
југословенству“ (чију кохезију је требало да отелотворује реално
42) Иако са приметном искључивошћу констатује да „... у читавом српском друштву нико
не спомиње питање промашаја Југославије“, академик САНУ Драгослав Михајловић у
интервјуу НИН-у запажа да више од две деценије после разби-распада СФР Југославије
и даље „постоји три стотине разних установа у Србији које почињу са југо“. Видети у:
Драгослав Михајловић, „У САНУ цвета југословенство“, НИН, бр. 3200, Београд, 26.
април 2012.
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противсрпска бановинска подела), тако и титоистичког „братства и
јединства“ (које се конкретизовало кроз неприкривено антисрпску
републичко-покрајинску фрагментацију), поново да прескоче фазу
националне и уђу и у трећу супранационалну интеграцију – овога
пута у евроатлантску. На већ постојеће негативно историјско иску
ство унутарјугословенских међа, које су делиле „аморфан“ и др
жавно неконституисан простор српских земаља, асоцирају грани
це постјугословенских држава, садашњих и будућих чланица ЕУ (и
НАТО). Као што су се границе бановина (нарочито накнадно успо
стављене Бановине Хрватске), упркос прокламованој интегратив
ној намери, показале деструктивним за српски народ и простор, а
границе република, уместо титоистичке тезе о „линијама у граниту
које га чине још чвршћим“, претвориле се у крваве наметнуте ли
није југословенског и српског разби-распада, није искључено да ће
слично да се догоди и са границама држава-чланица већ дестаби
лизоване ЕУ. Романтичарске пароле да у ЕУ „неће бити граница“ и
где ће „сви бити Европљани“ уступиле су место ставовима о кра
ху мултиетничке идеје, неопходности ампутације неких чланица,
стратификацији ЕУ на две, три или више група земаља, о могућем
потпуном распаду... Да ли ће се српско приступање европској ин
теграцији без претходног успостављања целовите српске државе и
јасно профилисаног српског државног идентитета окончати скупо
плаћеном ценом приликом њене хипотетичке дезинтеграције као
што се то догодило када су нестајале две југословенске интеграци
је? Могу ли на минимум сведени српски државни и демографски
капацитети да издрже још један такав епилог.

ПРОЦЕС ПРЕОБЛИКОВАЊА СРПСКОГ
ГЕОПОЛИТИЧКОГ ИДЕНТИТЕТА
У етно-националном, верском и културно-цивилизацијском
смислу, неоспорна је традиционална припадност Срба и српских
земаља Истоку. Са становишта геополитичког идентитета, српски
кôд је доминантно копнени, телурократски, што, такође, може да
се пројектује у припадност Истоку. Међутим, почетком 21. века
уочљив је процес наметнутог економско-политичког, геополитич
ког и војно-стратегијског трансфера српског чиниоца на Балкану у
инкопатибилне, таласократске, евроатлантске интеграције. То би
могао да постане одлучујући корак у будућем идентитетском пре
обликовању Срба и њиховом превођењу из Православне у ареал
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инкопатибилне Западне цивилизације.43) Иако цивилизацијска кон
верзија посредством „усађивања западног вируса“ (С. Хантингтон)
не може у потпуности да успе, исход би могао да буде вишедимен
зионална располућеност националног бића, стварање дугорочно
нестабилне „растрзане земље“ (torn country)44) и криза укупног на
ционалног идентитета. Из таквог стања проистичу латентна дру
штвена анархија, унутрашњи социјални, етно-верски и идеолошки
конфликти, те све израженија геоп
 олитичка шизофренија (питање
и/или телурократске и/или таласократске припадности). Окончава
ње српског „седења на две столице“ (елиминација „запада Истока“,
а останак само „истока Запада“) не може да буде резултат ауто
номне промене географско-историјских датости, већ је то процес
индукован експанзионистичким замахом Запада као победника не
само у Хладном, већ и у (пост)југословенском рату. Мисија непо
средне, али „меке“, корак-по-корак промене геополитичког иден
титета и припадности (само)додељена је делу српске политичке,
интелектуалне и пропагандне номенклатуре, која је (само)прогла
шена за безалтернативно про-западну и про-евроатлантску.
Упркос објективно неутемељеном, а историјски често испо
љаваном геополитичком нарцизму који подразумева преувеличану
перцепцију сопственог значаја, српски чинилац има све израженију
позицију објекта, а све мање улогу субјекта у глобалним, (транс)
континенталним и балканским односима. Појединачне елементе
који конкретизују укупан српски идентитет (и геополитички), ве
лике западне силе настоје да систематски пониште, обезвреде или
негативно трансформишу. Штавише, за те потребе пронашли су
„подизвођаче радова“ у српским супарницима на Балкану, у чему
су најшира овлашћења доделили арбанашким актерима „постмо
дерног геополитичког експеримента“ на Косову и Метохији.45) Пр
ви на удару је српски пијемонтски идентитет, захваљујући коме је
формирана и опстајала јужнословенска држава. Српско настојање
да се она одржи проказано је као производ великодржавног српског
империјалног идентитета, те је, стога, спроведена радикална де
43) Владика Николај Велимировић пита се: „Шта је Европа? И шта је нас толико привукло
Европи? И чиме је Запад постао за нас привлачнији него Исток?“, те експлицитно одго
вара да Србија не припада (Западној) Европи: „Србија је сусед Европе, али Србија није
Европа. Нека помогне Европи, ако хоће и може, али нека се не улева у Европу и не губи
у Европи“. Видети у: Николај Велимировић, Српском народу кроз тамнички прозор,
Орион, Београд, 1999, стр. 87; 202.
44) S. P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, р. 139.
45) Шему постепене, фазне конверзије српског идентитета православног верског и кул
турно-цивилизацијског наслеђа на Косову и Метохији после рата 1999. године видети
у: Миломир Степић, Косово и Метохија – постмодерни геополитички експеримент,
Институт за политичке студије, Београд, 2012, стр. 120.
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пијемонтизација која подразумева онемогућавање не само свесрп
ског окупљања, него и очување територијалне целовитости Србије
као постјугословенског резидуума. Упоредо, потенцијални иден
титет посредника и упоришта за руске трансбалканске амбиције
усмерене ка Средоземљу, превентивно се поништава и трансфор
мише у идентитет „одскочне даске“ и трансгресионог фронти
јера за евроатлантску експанзију Запада према истоку. Управо за
ту сврху реактивира се тампонски идентитет Србије и српских
земаља у целини, које би се поново нашле унутар „завесе“ земаља
између Балтика и Средоземља, са функцијом проамеричке препре
ке за руско-немачки контакт (постбиполарна Рамсфелдова „Нова
Европа“ као реинкарнација међуратног Мекиндеровог „Санитар
ног кордона“). Како би се обезвредио географски предиспониран
и историјски генерисан идентитет моста, тј. положај балканске
карике између (Централне) Европе и (Мале) Азије, током дводе
ценијске просторне фрагментације и сажимања, оружане агресије,
политичке блокаде, економских санкција и пропагандне дехумани
зације, Србима, Србији и српском простору систематски је пони
штаван идентитет централности („Централна област“ и „Тери
торијално језгро“ Балканског полуострва), идентитет чворности
(„Балкански геополитички чвор“) и идентитет транзитности
(„Кућа на царском друму“). Тај квалитет преусмерава се на српске
суседе (првенствено на Мађарску, Хрватску, Румунију и Бугарску),
који су се показали као лојални вазали трансатлантског таласо
кратског победника у Хладном рату приликом његовог балканског
ангажмана. Очигледна намера Запада да српски простор укључи
дубље у унутрашњост својих евроатлантских интеграција, што је
показао „заобилажењем“ Србије са истока и привидно преурање
ним пријемом Румуније и Бугарске у НАТО (2004.) и ЕУ (2007.),
сведочи да се укида српски идентитет крајине („периферије“,
„истуреног положаја“, „бедема“, „limes-a“) на европском нивоу.
Али, на балканском нивоу, српске земље постају све очигледнији
пример идентитета опкољености, што је резултат инсталирања
супарничког, а често и нескривено непријатељског окружења.
Постмодерно „декодирање“ српског геополитичког иденти
тета јесте саставни део пацификовања српског чиниоца у целини,
кога таласократски евроатлантски Запад стереотипно перцепира
као руског телурократског експонента и „реметилачки фактор“
утилитарне вештачке равнотеже (не)моћи на глобално стратегиј
ски важном Балкану. То је општи контекст савременог сузбијања
идентитетске спознаје појма српске земље, нарочито њихових це
ловитих територијалних габарита, морфографије, апроксиматив
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них граница и кључних историјско-географских репера. Са уједи
њењем 1918. године тај појам је потиснут и жртвован у име илузије
заједништва и ради „мира у кући“, да би се почетком разби-распада
заједничке државе накратко, парцијално и реактивно (дефанзивно)
поново појавио у оквиру национално-политичког организовања
Срба западно од Дрине и Дунава. Данас појам српске земље може
да се пронађе само у ретким научним радовима и, парадоксално,
појављује се у званичној химни Србије „Боже правде“ (у другој,
четвртој и шестој строфи), али само да би у односу на оригинални
текст песме заменио српског краља (ради потврде републиканског
уређења државе). Супротно предјугословенском раздобљу, када се
посредством усменог предања, тиражне продукције књижевних
дела, историјско-географских чланака и етно-географских карата у
готово неписменом народу укорењивала свест о целовитости и ре
гионално-географској структури српског простора, сада информа
ција које све области чине српске земље може да се пронађе само у
„Химни Светом Сави“, и то не у верзији која се најчешће објављује
и јавно изводи, већ у оној која се налази у Црквеном календару.
Али, зато се доследно потенцира недодирљивост идеолошки успо
стваљених републичко-покрајинских међа бивше Југославије, са
којима се већ више од две деценије врши вештачко и насилно етнопросторно усаглашавање (уместо да буде обрнуто). Тако се српски
геополитички идентитет редукује и територијално-нихилистич
ки своди на „не-великосрпски“, „безопасни“, „пожељни“ тромо
равско-ужесрбијански геополитички идентитет.

Milomir P. Stepic
ABOUT THE SERBIAN GEOP
 OLITICAL IDENTITY
Summary
The paper is dedicated to the analysis of a significant element
of the Serbian national identity – geopolitical identity. Starting from
the essential bond between the people and the area it inhabits, the aut
hor discussed the Serbian (self)cognition in the context of the primary
symbolic duality of the Land and the See. According to that, the es
sential Serbian sacral-geographic identity is integral, but it has in time
became dominantly terrestrial due to the persecution and the violent deSerbization at the coast. That produced the modern Serbian geopolitical
identity of the Land power. But, in the context of rivalry of the conti
nental (Eurasian) and naval (Atlantic) powers, the Serbian lands are
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placed within the zone of their rivalry for the global primate. That fact
is of crucial influence to the defin ing of the modern Serbian geopoliti
cal identity. The aim of the paper is to study not only its characteristics
and structural properties, but the endeavor of the Euro-Atlantic circle of
preponderance/power to convert it and adjust it to its geopolitical code
of the Sea powers. The destructive consequences of that process are the
subject of the concluding remarks in this paper.
Key words: sacral geography, geopolitical identity, Land power, Sea power,
Serbian lands, Balkan.
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Resume
Serbian knowledge of geopolitical dimensions of national iden
tity is minimal, and that knowledge should be the basis of understan
ding of the current position of the people and country, and also the
orientations in eventual supranational integration. It is necessary that
determination of Serbian geopolitical identity starts from the sacral and
geographical context of primary symbolic duality Land-Sea. Since the
original Serbian lands are inland and coastal the main characteristic
of their identity is integrality. However, due to the centuries of per
secution and religious and national converting in the Adriatic coast,
the Serbian sacred geographical identity was mostly developed as the
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mainland, with lot of varieties. Because of this the Serbian geopoliti
cal identity is formed as a temporary ‘’telulocracy’’. The definition of
modern Serbian geopolitical identity was influenced by rivalry of land
(Eurasian) and sea (Atlantic) powers. Therefore, various modifications
of that identity depended on the position in the relation to the three
types of contacts and conflicts in the sphere of influence of these forces:
a) direct contact along the line border that intersects or touches the Ser
bian lands; b) Trans-European buffer zone that consisting the Serbian
lands; c) circumferential belt around the Eurasian where in Balkans
sector are Serbian lands. Analogously to the Eurasian level secondary
Heartland-Rimland relationship was created on the Balkans, where ge
opolitical identity is influenced by the position of the Serbian lands as
the sub-continental center, surrounded by rival Balkan countries in the
maritime rim. Along with the international influences a key role in the
internal basis of shaping the geopolitical identity had the evolution of
Serbian state. After the phases of establishing of the Serbian national
identity (1804/1878-1918), Serbian lands in the ‘’amorphous’’ physical
condition have entered into a period of Yugoslav supra-national identity
(1918-1991), without the formation of integral Serbian state which wo
uld embrace whole national space. The disastrous consequences of this
‘’out of the turn integrations’’ come to the fore in the (pseudo) Serbian
stage after the disintegration of Yugoslavia. Weak ened and relativized
Serbian geopolitical identity was exposed to the efforts of Euro-Atlan
tic powers to transform it and to adapt it to their see power cod.

*
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Сажетак
У раду се настоји показати како се и на који начин врши ак
туелна разградња модела модерне националне државе у контексту
процеса глобализације и глобализма као његове идеолошке подло
ге. Разградња и разарање националне државе у раду се анализирају
пре свега преко процеса њене денационализације, десуверениза
ције, и детериторијализације, а једним делом и кроз процесе деин
дустријализације и економског геноцида. Такође се тежи објаснити
природа и конфигурација новог светског поретка који се гради на
згаришту националне државе као њена алтернатива, како у домену
међународних односа тако и на плану постнационалне политичке
заједнице која се настоји васпоставити. У назначеним процесима,
такође, дезинтегришу се и модерни национални идентитети да би
њихово место заузели мањински етнички идентитети намирујући
своје територијалне апетите на рачун десуверенизације и детери
торијализације постојећих националних држава.
Кључне речи: национална држава, детериторијализација, денационали
зација, десуверенизација, идентитет, либерализам.
*

Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете
и науке Републике Србије.
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Рушење Берлинског зида и крај хладног рата у политико
лошкој литератури на Западу у великој мери је у последње две
деценије био тумачен као период дефинитивног тријумфа либе
рализма као политичке идеологије а често и као крај политичке
историје, јер је наводним општим тријумфом либерализма заврше
на фаза историјских борби великих политичких идеологија. Тиме
је отпочела нова фаза дефинитивног довршења епохалне доми
нације либералне идеологије у контексту све убрзаније глобали
зације и успостављања тзв. либералних вредности и стандарда у
темеље и структуру новог светског поретка. Ова идеолошка опије
ност и мистификација властите политичке идеологије као конач
ног тријумфа, и озбиљна намера да се од тога направи и изгради
истинска идеолошка доминација, допринела је буђењу критичког
отпора оваквој представи актуелне фазе политичке историје, и ус
постављању потребе истинске теоријске али и политичко-идеоло
шке валоризације свега онога што је либерализам донео на театер
мунди у последња два века, а особито у деценијама по окончању
другог светског рата када је у оквирима тзв. западних друштава до
живео своју пуну идеолошку експанзију, да би у једној фази своје
истинске доминације васпоставио социјално-економски поредак
тзв. државе благостања.
Не дуго затим наступила је нека врста идеолошке реакције
унутар либералног политичког круга мишљења/деловања, која је
успоставила политичку и економску хегемонију неолибералног
модела демократије, који је у великој мери довео у питање, како
основне идеолошке вредности либерализма тако и њихов укупан
демократски капацитет. Овај радикални заокрет ка екстремно кон
зервативној визури политичког поретка и дистрибуцији социјал
них добара и права представљао је важан отклон не само према
најбољим демократским тековинама либерализма него и ка истин
ској насилничкој пракси понашања (својеврсној телеологији наси
ља) када је у питању домен спољнополитичког наступања главних
представника неолибералног хегемонизма. Разумљиво је с тога да
неки од најзначајнијих критичара тих збивања са Запада оштро
критикујући ове процесе, у великој мери доводе у питање и про
блематизују не само феноменолошку већ и суштинску страну овог
својеврсног идеолошког слепила и тријумфализма. “Несумљиво,
с правом ти догађаји су такође прослављени као коначни тријумф
либерализма као идеологије. Међутим, то је потпуно погрешно
опажање стварности. Сасвим супротно од тога, ти исти догађаји
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чак више обележавају колапс либерализма и наш дефинитиван ула
зак у свет после либерализма.” 1)
Пројекат Новог светског поретка (NWO) изложен у обли
ку председничког програма од 14 тачака и пет принципа америч
ког председника Вудро Вилсона из 1918. године, касније дорађен
и развијен у периоду председниковања Ф. Д. Рузвелта, доживео
је своју пуну практично-политичку експликацију током трајања
председничког мандата Џорџа Буша старијег. Његова суштина ис
казивала се у потреби преобликовања света по узорима либералне
парадигме (свет мора да научи да постане либералан), да би тако
идеолошки структуриран и кодиран био у стању да безконфликтно
пригрли капитализам и западњачки демократски систем. То је у
најмању руку значило обавезу да се гради и изгради такав поредак
међународних односа и институција који је подразумевао разград
њу концепта модерне националне државе, њене институционал
не структуре и капацитета, да би се заузврат на њеном згаришту
подизао пост-државни поредак глобализацијске моћи. Резултанта
таквог развоја произвела је разломљену структуру међународног
поретка држава која би се условно могла поделити у три групаци
је: прву чине тзв. постмодерне државе императивно умрежене у
регионалне и глобалне структуре, другу и најбројнију, чине тради
ционалне националне државе у битном сегменту оштећене и дис
функционалне назначеним процесима, и на крају тзв. премодерне
државе, разорене унутрашњом анархијом и спољно-политичким
изазовима, потпуно неспособне за било какав облик нормалног
државног функционисања. У свом крајњем доктринарном исказу
либерали су државу сагледавали као социјални конструкт модифи
кован и подешен према интересима појединаца (индивидуа). Ова
кав концепт омогућавао је поглед на државу као услужни сервис
који је имао обавезу да своје институционалне капацитете стави у
функцију непосредних интереса грађана, ширења њихове цивилне
аутономије и слободе прављења новца. У домену реалности овај
захтев се увек претварао у простор за несметано богаћење приви
легованих (слобода за неке) и лош просек за већину, снажно ероди
рајући притом социјални капитал политичке заједнице сводећи га
на појединачне примере људске солидарности.
Процеси “експанзивне и предаторске глобализације” још ви
ше су заоштрили поделу на богате и сиромашне, како унутар са
ме политичке заједнице (државе) тако и у односима земаља језгра
према полупериферији и периферији. Критички настројени либе
рални мислиоци међу којима је и Ричард Белами (Richard Bellamy)
1)

И. Валерштајн, После либерализма, Службени гласник, Београд, 2005, стр. 9.
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са државног Универзитета у Пенсилванији, у свом делу Liberalism
and Modern Society, исказује висок степен разочарања оним што
је историјски ток развоја либерализма оличен у глобализацијским
процесима остварио као свој актуелни резултат. Он сматра да је
сада сасвим јасно видљиво стање либералне идеолошке трансфор
мације, конкретније мутације “од идеологије до мета идеологије”
као израз и поуздану индикацију политичких и теоретских бан
крота либерализма. Овај став експлициран његовим речима изгле
да овако: “Оно што је једнако широко прихваћено чак и од стране
економиста, јесте да не постоји таква ствар као што је “слободно
тржиште” или апсолутна слобода. Зато, да ли према томе постоји
“еволуција” кроз хармонизацију животних планова појединца или
је то само секуларна теорија “напретка”, (...) која чини “основне
градивне елементе либералног уверења.”2)
Упркос растућој кристализацији овакве критичке свести,
није дошло до озбиљнијег заокрета како у теоријским схватањи
ма либерала, тако и у политичкој пракси глобализацијских елита
о паду идеолошке цене либералног хегемонизма. Напротив, све је
више растао притисак да се у јавности, како теоријској тако и оној
политичкој, прихвати став о паду репутације националне државе.
“Дакле, негде после пада Берлинског зида 1989 године, глобали
зација није постала само светски већ и тоталитаран процес, који
је створио одговарајућу идеологију: глобализам. Његов катехизам
може се сажети у неколико реченица: свет је тотално тржи
ште; све се може купити; свако се може купити; бог овог света
је новац; не треба да имаш других богова сем њега; бити изван
тржишта је грех, а без новца се стиже у пакао.”3) Милионске за
једнице глобализацијских губитника осетило је страхоту патње и
сву реалистичност овог пакла.

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 
И ГЕОПОЛИТИКА ИДЕНТИТЕТА
Паралелно са поменутим економским, текли су и политички
процеси афирмације идентитета тзв. синтетичких нација особито
оних које настају на бази идентитета мањинских заједница, озбиљ
но нарушавајући територијални интегритет постојећих национал
них држава.Тај својеврсни територијални национализам предста
2) Цит. према Е. Вилијамс, „Држава након Новог светског поретка - либерални снови и
сурова реалност“, Хабитус, бр. 5, Нови Сад, 2001. стр. 16.
3) Ј. Елзесер, Национална држава и феномен глобализације, Јасен, Београд, 2009, стр. 6.
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вља и данас битан сегмент геополитике националних идентитета,
у времену када се све више чине територијалне неправде, када се
мења геополитички и национални код одређених простора и када
границе национ
 алних држава постају предметом прекрајања, рас
кусуривања и демонстрације моћи великих геополитичких сила.
Особито је то важно данас када политичку географију одређених
простора обележава борба за прекрајање територијалних и нами
ривање мањинских просторних апетита. Велике и регионалне си
ле покушавају да наметну политику територијалног ограничења
националног идентитета у корист поднационалних групација које
систематично оспоравају територијалну легитимност модерне
националне државе (случај Косова и Метохије то најбоље потвр
ђује).4)
На делу је стварање нових просторних целина и прекрајање
постојећих територијалних идентитета у циљу промоције под
регионалних идентитета, који агресивно деструишу нe само те
риторијалну целовитост једног државног простора, већ и његове
симболе и идентитет. Подрегионални национализми поред терито
рија, буквално отимају језик, културу, традицију и симболе једног
народа, у циљу кривотворења властитих синтетичких идентите
та. 5)У овим процесима спољно-политички фактор снажно инси
4) Види; М. Степић, Косово и Метохија, постмодерни геополитички експеримент, Инсти
тут за политичке студије, Београд, 2012.
5) “За разлику од суверене нације која се стварала на природан начин током дужег вре
менског периода, и на етничким територијалним целинама на којима је вековима оби
тавала, као и на основама једног језичког идентитета, културе, националне свести, и
националне државе као израза њене пуне суверености, синтетичке нације су ствара
не под пресудном улогом владајућих елита окупљањем делова различитих народа,  или
различитих верских идентитета истог народа, стварајући и градећи вештачку свест
о припадању једној заједници, и новоформираној државној јединици Тако сагледан пој
мовно теоријски концепт синтетичких нација у себи сажима неколико важних момена
та - димензија:
а) темпорална димензија - треба да укаже на двоструки темпорални карактер формира
ња синтетичких нација, један који тај процес ситуира у двадесети век (закаснела фаза
формирања нација) а друга на краткотрајан временски интервал у коме су те нације
створене .
б) спољно-политичка димензија - указује на снажан уплив спољнополитичког фактора у
формирању синтетичких нација, које не само да планирају него и максимално убрзавају
овај процес.
в) просторно-географска димензија - указује на чињеницу да су се процеси стварања
синтетичких нација одиг равали на простору Балкана и Средње Европе.
г) геополитичка димензија - даје укупну контекстуалну структуру процеса формирања
синтетичких нација, указујући на шири цивилизацијско-културолошки сукоб који се на
лазио у затамљеној позадини овог процеса.
д) религијско-конфесионална димензија - указује на доминантно религиозно-конфесио
налну компоненту идентитетске структуре синтетичких нација као један од најважни
јих сегмената њеног формирања.
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стира на праву сецесије и самоопределења, Мањински идентитети
бивају подстицани да формирају конкурентске државне капаци
тете у десуверенизованом простору националне државе, чак и у
случајевима као што је пример Косова и Метохије, када та мањин
ска заједница има своју националну државу у суседству Србије.
Та својеврсна геополитика идентитета, стављена је у функцију
убрзане деструкције модерне националне државе, нарочито у оним
регионима где су израженија геополитичка превирања а с тим у ве
зи и снажнији интереси великих сила за геополитичком прекомпо
зицијом тог простора. Упркос изјави генералних секретара Кофија
Анана и Бутроса Галија, да “не може сваки народ да има државу”,
на делу је политика да и свака национална мањина може да је има,
па чак и више њих, ако је то у интересу великих сила. На делу је
процес детериторијализације националне државе, он није свугде
једнако видљив и интензиван, али је свакако опасан и онеспокоја
вајући. Деструише се комплетна структура модерне националне
државе, њена институционална мрежа, национални идентитет,
територија, економска моћ али и укупан друштвени капацитет
политичке заједнице, њена политичка култура и  социјални капи
тал.
Пројекат растакања савременог модела националне држа
ве снажно убрзан процесима денационализације експлициран и на
примеру Белгије јасно испољава своје малигне последице. Упркос
свој исказаној демократичности и гипкости модела консоцијатив
не демократије, сепаратистички процеси засновани на концепту
етнонационалних аутономија у крајњој инстанци исходовали су
политичку и државну кризу која прети коначном деструкцијом
белгијске државне заједнице. Сви ти процеси сепарације ма коли
ђ) етатолошка димензија - наглашава државно национални карактер новоформираног
идентитета синтетичких нација, а посебно наглашену улогу новоформираних држава у
пропагирању и консолидацији нових националних идентитета.
е) идентитетско-консолидациона димезија - показује потребу интензивне идентитет
ске консолидације и политичког редизајна новоформираног синтетичког идентитета.
ж) језичко-лингвистичка димензија - указује на потребу преименовања језика, његову
нову стандардизацију и лексичко “обогаћење”.
з) цивилно-грађанска димензија - истиче улогу употребе цивилног друштва римока
толичке провенијенције и других облика цивилног организовања и деловања у циљу
религијско-конфесионалне и националне хомогенизације.
и) регионално-етничка димензија - наглашава важност регионалних идентитетских осо
бености и етничко-конфесионалних специфичности као базу за формирање нових син
тетичких нација.
Таквих процеса је било на просторима Источне и Средње Европе, а нарочито на про
стору Балкана. Савремени процеси европске регионализације такође су на трагу ствара
ња синтетичких нација, форсирајући формирање малих државица, на бази регионалних
идентитета, особито у земљама захваћеним транзицијом.
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ко били контролисани, демократски и без испољавања насиља, и
ма колико се дешавали у контексту земље која је чланица ЕУ, у
свом крајњем исходу довели су једну демократску државу на иви
цу њеног политичког опстанка. Будућност малих вишенационалних
заједница очигледно је све не извеснија, упркос декларативном за
клињању глобалистичких елита на концепту тзв. мултикултурног
грађанства. Он по неким важним индикаторима (политичке изјаве
немачке канцеларке и британског премијера, да у тим земљама на
ведени концепт није заживео или да нема будућност), указује на
смер који води ка њиховом даљем растакању, уситњавању и новим
поделама . Као да ће будућност националне државе као модела све
више зависити од актуелног односа снага глобалистичких елита и  
изражене етнонационалне компетиције у пољу геополитике  иден
титета. Није ли и пример Србије у том контексту више него ин
дикативан и поучан?6)
С друге стране, пример Белгије може бити поучан и за Ср
бију саму, особито у тренду све већег јачања центрифугалних сила
које у својим даљим захтевима за повећање овлашћења у сегменту
постојећих али и нових облика аутономија (захтеви за аутономи
јом Рашке области) и све израженијом тежњом ка државном преу
стројству земље из унитарног у регионални облик организовања
(најављена регионализација која има све више елемената уставног
поретка регионалне државе) може полако али сигурно да доведе
и Србију у предворје системског растројства и да у великој мери
доведе у питање њен државни опстанак. Неповољне спољнополи
тичке околности и стална турбулентна геополитичка прекомпоно
вања простора Западног Балкана иду на руку управо таквим тен
денцијама.
Није згорег подсетити да су у контексту стварања модер
них национ
 алних држава, територија и идентитет били кључни
фактори који су једно друго подупирали снажили и учвршћивали.
Државне територије у 19. веку, биле су стабилна и чврста основа
бујања и консолидације националних идентитета особито када су
били оптерећени унутрашњим и спољним сукобима са силама ко
је су спречавале или успоравале њихово национално конституиса
ње. Супарничке геополитичке традиције иако сукобљене по више
основа у овом сегменту прилично јасно су разумевале значај на
ционалних идентитета и њихову територијалну одређеност као
кључан фактор за своја даља геополитичка наступања. Чак и он
да када територија има углавном симболички геополитички значај,
као што је то било у случају Фокландског рата. Ово мало острвље
6)

Љ. Деспотовић, Геополитика идентитета, Култура полиса, Нови Сад, 2011, стр. 9.
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хиљадама километара далеко од Британске матичне територије,
има велику симболичку снагу како за Велику Британију у наме
ри да сачува свој империјални обол, тако и за Аргентину, која је
сматра својом ексклузивном националном територијом. Судбина
ових острва су илустративан пример за геополитички феномен тзв.
територијалног преливања национ алних идентитета који нади
лази оквире матичних државних граница и ствара преко потребно
осећање националног јединства и снаге, особито када је повре
мено неопходно освежити компактност властитог идентитета. Ова
потреба нарочито је изражена у државама бившим империјалним
и колонијалним силама код којих је и даље остао изражен импери
јални рефлекс који пре или касније ескалира потребом да докаже
своју снагу и виталност. То је потенцијално опасан геополитич
ки феномен који у будућности може утицати на дестабилизацију
многих региона (особито зона раније империјалне и колонијалне
доминације) као што то данас јесте ситуација са арапским земља
ма северне Африке и Блиског истока. Главни подстрекачи међуна
родне интервенције али и немира као повода за војну акцију, јесу
управо бивше колонијалне силе Француска и Велика Британија уз
подршку за рат и бомбардовања увек орних САД-а.
Ова посвемашна деструкција националног, дакле денациона
лизација, има за циљ стварање новог светског поретка и конструк
цију тзв. глобалног грађанског друштва, коме би на жртвени олтар
требало принети као највећу жртву националну државу саму. Та
својеврсна теоријска али политичка утопија поседује изразито не
гативистичке потенцијале, ма колико се “наивно” паковала у фор
му “космополитске демократије”. Ова Хелдова “вишеспратница
демократије” пати од бројних пукотина у конструкцији које прете
да је уруше и пре него ли буде довршена.. Без обзира колико јој те
мељи били армирани залагањем за глобалном применом стандарда
људских права као примарном политичком нормом међународне
асоцијације постдржава која се ствара, њен идентитет и суштина у
знатној мери болују од хроничне болести недостатка демократске
легитимности. Биће да демократије није било довољно ни на нивоу
уређених демократских држава модерне а камо ли да ју је могуће
унапредити на нивоу пуког конструкта какав је замишљена зајед
ница под претенциозним и нетачним називом “глобално грађанско
друштво”.7)
Означени феномени преливања идентитета иако нешто
другачијег карактера, својствени су и ономе што би се условно мо
гло означити као европски идентитет,   односно идентитет ЕУ
7)
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који је последњом интервенцијом у Мастрихтском уговору испра
жњен од свог хришћанско-културолошког садржаја и тако конци
пиран да се сада поуздано не зна докле је његово територијално
распростирање. По ономе како се он данас одређује, Европа био
се несметано могла проширити изван својих традиционално од
ређених цивилизацијско-територијалних граница. Овим иденти
тетским интервенцијама географске представе о Европи нису се
само историјски и културолошки промениле, него и геополитички,
стварајући претпоставке за територијално проширење ЕУ далеко
изван граница европског континента. Питање је само стицаја од
ређених међународних и геополитичких околности када ће се то и
десити. Промена овог културног и географског кода Европе иде на
руку оним тежњама који би да од ЕУ направе нове САД, са битном
димензијом јачања њене како територијалне тако још и више еко
номске експанзије и доминације. Овај својеврсни сверегионализам
ширио би се како на просторе северног дела афричког континента
(од Марока до Египта) све до мале Азије и Блиског истока, обухва
тајући у политичко-географском смислу ширу територију некада
шње колевке древних цивилизација, данас важних како због свог
геостратешког положаја, тако и због својих геоенергетских потен
цијала.8)
Та својеврсна опсесија стварања глобалног либералног по
ретка, без обзира што је добијала честе варијације (од идеје чвр
стог поретка постнационалних држава до глобалног грађанског
друштва) константно је у свом главном фокусу имала идеју у ко
ме би “држава на крају уступила место ширим структурама новог
светског поретка, посебно глобалном капитализму”, са одбрамбе
ним безбедносним кишобраном реформисаних Уједињених нација
стављеним под чврсту контролу НАТО пакта и САД-а. “Како Чом
ски тврди, ми имамо јенкијевски (или англо-саксонски) доминира
јући светски поредак који само служи америчком или британском
капиталу.(...)Стара шала да је “капитализам тлачитељ човека од
стране човека - а комунизам је обрнуто”, сада добија интересантну
симетрију”.9) Разлика је само у томе што су у првој варијанти тла
читељи власници крупног капитала а у другој носиоци политичке
власти. Први су живахнији него икада, док су други завршили на
“сметлишту историје” заједно са поретком комунистичке утопије
који су неуспешно градили. Без обзира на различити степен успе
шности и код једних и код других главни циљ мишљења/деловања
8)

Љ. Деспотовић, стр. 11.

9)

Е. Вилијамс, стр. 24-25.
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био је постизање апсолутне моћи у свим њеним видљивим и неви
дљивим аспектима.

ДЕСУВЕРЕНИЗАЦИЈА 
И ЕКОНОМСКИ ГЕНОЦИД
Универзум глобалне финансијске моћи данас као и неброје
но пута до сада у прошлости, показао је изузетан степен “способ
ности и умешности” да пронађе нове форме експлоатације и бога
ћења. Предмет актуелне опсервације и захвата ових елита поред
већ класичних облика претакања материјалних ресурса (грађани,
особито средњи слојеви становништва) сада интензивно врше ало
кацију вредности из простора базичне структуре националне др
жаве. Привреде (посебно кроз процес њене убрзане деиндустри
јализације) и државе (буџетска потрошња) а највише кроз њену
обавезу да спашава од банкротства посрнули приватни банкарски
сектор, као и присили да прихвати “празно као пуно” (разни обли
ци Хеџ фондова, Си-Ди-Ес деривати, фиктивни капитал као и дру
гих финансијских трикова) који на разоран начин круне и разједају
економске темеље националне државне заједнице.
Поред убрзане и радикалне алокације материјалних ресур
са циљ ових процеса свакако је намера да се постојеће политич
ке елите које су остале верне моделу националне државе, у очи
ма сопствених грађана покажу као неуспешне, а сама национална
држава као застарела, неефикасна и дисфункционална. У тој сво
јеврсној “доктрини шока”, која је постала омиљени сценарио за
дестабилизацију националних држава и свега успешног у њима,
неолибералне елите (пре свега оне транскорпорацијске и финан
сијске) настоје да у насталом вакуму изазваном глобалном економ
ском кризом, или неком другом формом природних катастрофа,
искористе збуњеност, страх, неверицу и дезоријентацију великог
броја грађана, да у једном потезу дестабилизују и обесмисле сваки
евентуални отпор назначеним процесима преобликовања постоје
ће стварности. Када стање шока прође, та стварност је на око иста,
али оно што није одмах јасно видљиво (рушевине националне др
жаве) осим властитог сиромаштва и огољене егзистенције, до те
мере је промењено да у многим својим аспектима поприма облике
иреверзибилних процеса. Финансијска средства, добра и некрет
нине, опљачкане од  грађана, привреде и државе умивено означена
као алокација друштвених ресурса, трајно су отуђена од њених
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претходних власника, производећи њихову темељну зависност од
милости и немилости ново/старих господара.
“Скакавац капитализма све прождире и пустоши, чак и раз
бујале националне привреде. Која држава се супротстави бива
проглашена неуспешном и уништена. Која се прикључи тој супер
сили, мора да трпи војне базе и да свој суверенитет уступи импе
рији. Као пре сто година на целој земљиној кугли настају колоније
и полуколоније - као и затвори за мучење пркосних домородаца.”10)
Десуверенизација је ишла под руку са процесима економске и на
ционалне девастације модерне националне државе. Вестфалски
међународни поредак (грађен од 1648 године), подразумевао је
признање суверености свакој држави без обзира на њену терито
ријалну величину, демографску бројност или економску и војну
снагу. Једнако као и глобалисти, и нацисти су овај принцип бацили
у блато. “Људска права крше државно право, објавио је Адолф Хи
тлер шездесет година пре Јошке Фишера”.11) Глобалисти су само
обрнули легитимацијску основу своје негације државног сувере
нитета. Нацистима су људска права била сметња за примарност
државног права, док глобалистима њихово наводно кршење служи
као изговор за војне интервенције. На жалост у већини случајева
радило се само о тзв. идеологији људских права која је послужила
као “легитимацијски” основ за разне врсте интервенција укључу
јући и оне војног карактера, а не о стварној брзи за њену реал
ну имплементацију на терену. Да је ово тачно потврђују примери
бројних држава које су лидери у кршење људских права или имају
очајно ниске стандарде у њиховој заштити (Пакистан, УАЕ и др.),
али никада нису дошле под сурови удар Империје било из разлога
отвореног савезништва са њом (читај верног служења) или због
властите економске и војне снаге која је служила као фактор одвра
ћања (Индија, Бразил и др.).
Бивши главни саветник британског премијера Тонија Блера,
Роберт Купер у својој књизи The Breaking of Nations обелоданио је
једну од основних доктринарних поставки глобализма као идеоло
гије - рушење нација. Овај се циљ имао постићи не само применом
двоструких стандарда, што је стара пракса у међународним одно
сима, већ пре свега применом бруталних средстава према земља
ма и нацијама које пружају активан отпор наметању глобализма
као идеологије. У арсенал примене дозвољених средстава Р. Ку
пер набраја све суровија од суровијих средстава: насиље, превару,
10) Ј. Елзесер, стр.6.
11) исто, стр. 7.
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рушење власти, превентивне нападе, бомбардовања и сл., потпу
но отворено залажући се за нови колонијализам. “Агресије бивају
правдане фразом “фејлинг стејтс” (fаiling states): мора се делова
ти против неуспелих и вештачких држава у којима се не поштују
људска права и које би могле да представљају претњу суседима
и остатку света.”12) Али све чешћи примери сведоче супротно, по
мишљењу Јиргена Елзесера, “чињеница је да неуспех држава ни
је узрок, већ резултат западних интервенција”. Држава Ирак нпр.
под влашћу Садама Хусеина, неоспорно је била диктатура, али је
у најмању руку важила за функционалну државу за већину сво
јих грађана. Данас након неуспешне интервенције, Ирак је дубоко
подељена земља на ивици потпуне територијалне деструкције али
и извор регионалне нестабилности, и извозник насиља и терори
зма. Сличан пример је и Авганистан у коме је након рушења та
либанског режима и уласка коалиционих трупа, почела да цвета
производња и шверц опијата особито хероина. “При свему овоме
о “грађењу нација” (nation building), jош једном појму из реторте
новог светског поретка, наравно да не може бити ни говора. Ради
се управо о супротном: нације се не граде, већ разграђују, разбијају
на појединачне делове или сецкају.”13) Појмовни вокабулар близак
месарској вештини који користи Ј. Елзесер, на прилично оштар на
чин показује сву бруталност овог процеса.
Овде се не ради само о разградњи државе  и нације, упркос
ничим поткрепљеним доказима да је реч о обрнутим процесима
означеним као “грађење државе” или “ изградња нација”, напро
тив, предмет посвемашне деструкције су и сами грађани, који се
виде као “историјски отпад” који се од стране глобализацијских
елита доживљавају као тзв. “опасне класе” које треба буквално
уклонити као и поредак у ком су створене. Реч је наиме о својевр
сном економском геноциду “застареле” хумане компоненте инду
стријског друштва на издисају. Не ради се дакле, само о нескри
веном идеолошком цинизму либералних конструктора света, већ
о буквалној намери да се са ликвидацијом свега националног, са
лица земље одстрани и новонастали вишак “опасних” и са стано
вишта глобалног капитала некорисних и непотребних грађана.
Постиндустријски поредак капитала, настоји да се реши за
њих оптерећујућег вишка радне снаге (маса просечно образованих
радника и незапослених), да би на њихово место дошла мањина
високо-образованих и уско специјализованих кадрова, који једи
12) Исто, стр. 9.
13) Исто, стр. 11.
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но одговарају новим структурним потребама транснационалних
компанија. Реч је о бруталној операцији превођења огромног броја
грађана (радници и незапослени) у својеврсну нову класу - “андер
клас” која је избачена без своје воље изван граница новог социјал
ног система, које се треба ефикасно решити. “Читава нација, са
свим њеним “случајним”, неизпланираним особеностима не треба
никоме. Поглед на свет народа, са измакнуте позиције глобалног
констурктивизма, неизбежно уочава масу сувишног. (...) Јасно је
да, са позиција глобализма, тим народима требају особито несен
тиментални управљачи, способни да на најен
 ергичнији начин раш
чисте локално тло од свега сувишног, па уз остало и од сувишног
људског материјала.”14) Та несентименталност управљачке елите
на примеру Србије нарочито је уочљива. Она је изразито развила
удворички и поданички инстинкт, а њена ефикасност у спровође
њу нечасних задатака деструкције свега националног је запањују
ћа. “И заиста, данас у Србији имамо неодговорност на стратешким
нивоима државе: у политици, науци, култури. У политици - слуге
рањску послушност, у науци - идеолошко проституисање, у култу
ри - садомазохизам који је само за психијатрију.”15)
Реч је дакле, на глобалном плану, о припреми терена за
својеврсну неодарвинистичку доктрину “демократије за нову ма
њину”, која треба да ступи на сцену пошто се разори досадашњи
облик и суштина демократског поретка. На згаришту већинске на
ционалне демократије гради се глобализацијска демократија ма
њине, чије ће “екстериторијално јединство” да штити  “глобал
на држава”. Нови поредак у конституисању, учинио је милионске
масе грађана сувишним. Чињеница да триста најбогатијих капита
листа у свету поседује капитала, колико и три милијарде осталих
људи, говори сама за себе. Богати су сасвим олако огромном броју
насилно осиромашених грађана налепили етикету “бескорисних и
лењивих беспосличара”, који представљају патолошки баласт за
друштво као економску заједницу. У овако осмишљеној стратегији
својеврсне деперсонализације (чији је крајњи циљ аутодеструкци
ја индивидуе), вешто је прикривена властита одговорност за оба
везу стварања услова у коме би тај исти број сада сувишних људи
могао да живи од властитог рада, као што је то досада  било могу
ће у контексту поретка модерне националне државе. “Економска
дерегулација, изведена је у корист оних који су се осећали стешње
14) А. С. Панарин, Хоризонти глобалног грађанског рата, Нова Европа, Београд, 2007, стр.
18.
15) М. Брдар/ А. Јокић, Хроника разорене Троје, књ. 2, Центар слободарских делатности,
Крагујевац, 2012, стр. 25.
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ним ранијим социјалним и националним нормама, превратила се у
нову милитаристичку, геополитичку регулацију, повезану са шире
њем животног простора људи првог света на рачун животног про
стора другоразредних људи, који ће тек да виде и окусе све дивоте
нове политике сегрегације у глобалним размерама.”16)
Нови капитализам “дакле одбацује националну форму, ко
ја је омогућила његов успон, (...) идеолози светског капитала про
јектовали су све оно негативно управо на појам “нације”, како би
допринели њеном укидању, нестајању. (..) Јер, национализам је за
капитал постао дисфункционалан у свету у којем профит може да
реализује само онај национални капитал који се подреди глобалној
команди америчког империјализма”.17) У ту сврху глобалне кон
троле “ помоћу војне силе САД и њени услужни партнери спро
воде захтеве о праву на посед, са сумом од 863 билиона долара у
виду “фиктивног капитала”, којој су дали значај реалне вредно
сти. Овим “конфети”новцем финансира се велики део америчких
ратних амбиција. Како криза напредује, тако се овај чаробни круг
све брже окреће. (...) Уколико се амерички начин живота даље буде
преносио земљином куглом, геноциди су нужна последица.”18)
И да парадокс али и цинизам буду већи, модерна либерална
држава Запада стављена је у функцију главног инструмента на
ступања корпоративистичких елита, и то представља слику симби
озе корпоративизма и државе - империје. Држава - империја отва
ра нове просторе за несметано богаћење корпоративног сектора, а
он за узврат кроз економско поробљавање нејаких држава - наци
ја, осваја “нове територије” за експанзију њене политичке моћи.
За либералну идеологију карактеристичан је политички мит,
о тзв.  минималној држави. Створен је мит да стојећи на страни
индивидуе и њених неприкосновених права, особито права на бо
гаћење, либерализам као идеологија доктринарно одбацује јаку
државу сматрајући је “ноћним чуваром” који треба да гарантује
људска права и који не сме да нарушава политичку аутономију дру
штва замишљеног као заједницу слободних индивидуа. Но ствари
већ од самог почетка нису стајале тако, ни једна, значајнија развој
на политика није била могућа без деловања јаке државе и њених
институција. Показало се да је доктринарно оспоравање државе
и фаворизовање индивидуализма и аутономије цивилног друштва
била идеолошка магла иза које су стајали снажни процеси употре
16) Исто, стр. 25.
17) Ј. Елзесер, стр. 13-50.
18) Исто, стр. 43-86.
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бе државе како у њеној развојној улози тако и у функцији очувања
поретка економске неравноправности.

*
*   *
И на доктринарном и на практично-политичком плану ова
својеврсна антиетатолошка реторика либерала, никада није
престајала. Иако је модел националне државе данас главна мета
глобализацијских процеса, она је у кругу земаља језгра јача него
икада у историји. Без њених развијених институционалних меха
низама а поготово значајних буџетских капацитета, наступање
транскорпорацијских ешалона ка остатку света не би било ни при
ближно овако ефикасно као што је данас. Политика и реторика
глобалиста,  о потреби укидања националне државе, исправна је  
само када се   односи на остатак света, на онај његов део који
је остао изван повлашћеног клуба моћних нација-држава. Нацио
нална држава је као модел политичке заједнице по мишљењу гло
балистичких структура превазиђена. Таква каква је била до сада,
она представља главну сметњу ширењу империјалне, финансијске
и корпорацијске моћи и стога је постала предметом општег раза
рања. Не чуди зато запажање И. Валерштајна које изведено на
равни међународних односа констатује потпуно супротно Фукуја
мовском тријумфализму, да у свету постоји отпор и одбацивање
либерализама као политичке идеологије јер је он до краја демаски
рао своју политичку и економску суштину као недемократску.19)
Актуелни процеси посвемашње девастације свега националног
немају само изразито недемократску суштину, они су пре свега ду
боко трагични, примитивни, нехумани, и неморални чинови чији
се степен злоћудности по човечанство још увек не може до краја
сагледати у правим размерама.

19) Љ. Деспотовић, Политички митови и идеологије, Каирос, Сремски Карловци, 2010, стр.
65.
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Ljubisa Despotovic, Zivojin Djuric
DECOMPOSITION OF THE NATION STATE - 
NATION STATE IN THE PROCESSES OF
DENATIONALIZATION, DETERRITORIALIZATION
AND SEIZING SOVEREIGNTY
Summary
This paper tends to show the means of the actual decomposition
of the model of modern nation state in the context of the process of glo
balization and globalism as its ideological background. Decomposition
and destruction of the nation state are being analyzed, above all, thro
ugh the process of its denationalization, seizing sovereignty and deterri
torialization, but also partly through the processes of deindustrialization
and economic genocide. The paper also tends to explain the nature and
configuration of the new world order, which is being built on the ashes
of the nation state as its alternative, both in the domain of the internati
onal relations and in the plans of the postnationas political community,
which is to be established. Those processes are also marked by the dis
integration of the modern national identities, in order to place minority
ethnic identities on their places, by satisfying their territorial appetites
at the cost of seizing sovereignty and deterritorialization of the existing
nation states.
Key words: nation state, deterritorialization, denationalization, seizing sove
reignty, identity, liberalism.
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Resume
Fall of the Berlin Wall and the end of the Cold War were interpre
ted in the political literature in the West as the triumph of liberalism as
political ideology and as the end of political history, because this means
the end of historical struggle of great political ideologies. This was the
beginning of the new phase of final completion of the epochal domi
nance of liberal ideology in the context of rapid globalization and esta
blishment of the so-called liberal values and standards in the foundation
and structured of the New World Order. Soon after that an ideologi
cal reaction within the circle of liberal political opinions/ actions was
established. This reaction was the basis of the political and economic
hegemony of neo-liberal model of democracy. The project of the New
World Order exposed in the form of the presidential program of U. S.
president Woodrow Wilson. This program was revised and developed
during the presidency of F. D. Roosevelt and it was fully practically and
politically explicated during the presidency of George Bush senior. Pro
cesses of ‘’expansive and predatory globalization’’ are even more divi
ded society on rich and poor within the political community (state) and
international relations of center, semi-periphery and periphery. Political
processes of identity affirmation had parallel development with these
economic processes and seriously compromised the territorial integrity
of existing national states. The universe of global financial power is
showing remarkable ‘’skills and abilities’’ to find new forms of explo
itation and enrichment. One of the main characteristics of liberal ideo
logy is certainly the political myth about so-called minimal state. But
this was not possible in reality because there cannot be any significant
development policy without developed state with strong institutions.
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ИЗАЗОВИ РАЗВОЈА 
ДЕМОКРАТСКИХ КАПАЦИТЕТА 
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Сажетак
Демократија је као облик владавине прихваћена широм
света. Оно што се намеће као проблем је то што се демократија ве
ома често идеализује и идеологизује. Данас велики број друштава
тврди за себе да су демократска. Међутим, поставља се питање да
ли у њима постоји демократија у свом формалном или суштин
ском облику. Због тога је потребно прићи проучавању феномена
демократије на један критички начин уз стална преиспитивања
демократских капацитета политичких институција свих земаља.
Аутори се у свом раду баве изазовима развоја демократских ка
пацитета у савременом друштву. У том смислу овај рад је подељен
на два дела. У првом делу аутори критички анализирају феномен
демократије у контексту савременог друштва. У другом делу се
разматрају услови које је потребно испунити да би се омогућила
изградња савремене демократске државе.
Кључне речи: демократија, демократски капацитети, демократске ин
ституције, држава, савремено друштво.
*

Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете
и науке Републике Србије.
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Демократија спада у ред појмова који се веома често идеали
зују и идеологизују. Овде се нарочито мисли на злоупотребу овог
појма од стране политичких елита, или боље речено псеудоел ита,
које су према својим изјавама спремне да ураде све зарад остваре
ња демократије у друштву, док им у пракси лични интерес служи
као звезда водиља. На овај начин демократија постаје ништа више
до средства за остваривање личних и политичких интереса. Према
демократији, као једном од могућих уређења државне власти, тре
ба имати један критички однос и не треба је сматрати као нешто
што се само по себи подразумева и што ће само од себе настати.
Овде нарочито подвлачимо да је демократија само један од многих
других облика државне власти који не треба идеализовати, већ пре
свега реализовати. Да би се демократија остварила и у пракси, ка
ко то Роберт Дал [Robert Dahl] каже, потребан је неуобичајен склоп
повољних услова, у које он убраја писменост, образовање, људска
права, поштено и независно судство, аутономију организација и
плурализам, распрострањеност богатства и равномерност виси
не дохотка.1) Савремено друштво са собом доноси велики број иза
зова које свако друштво на свом путу ка изградњи демократских
капацитета мора превазићи.

ДЕМОКРАТИЈА 
ИЗМЕЂУ СТВАРНОСТИ И ИДЕАЛА
Сам однос између демократских и недемократских друшта
ва је веома комплексан. Данас нема народа који тренутно живи у
демократском друштву, а да претходно није живео у недемократ
ском и обрнуто. Најбољи пример за ово свакако је Немачка која је
из демократије прешла у тоталитаризам када је 1933. године Хи
тлер победио на изборима. Демократија не би била то што јесте
да није недемократских система, јер се она одређује управо као
њихова супротност.
Да би дошло до развоја демократије потребно је да у дру
штву постоји развијен одређени систем вредности, тј. да грађа
ни поседују одређена културно-духовна и етичка својства. Русо
је лепо рекао да је створити владавину за народ свакако корисна
ствар, али да зна и за кориснију – одгојити народ за владавину.2)
1) Радован Радоњић, Демократија, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2004,
стр. 24.
2) Исто, стр. 26.
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Дати одговор на питање шта је демократија није нимало ла
ко. Уколико кренемо од њеног етимолошког порекла доћи ћемо до
њеног најчешћег одређења. Наиме, појам демократија је кованица
која потиче од двеју грчких речи: demos – народ и kratein – владати.
Дослован превод овог појма би одредио демократију као владавину
народа. Такво одређење демократије можемо на пример назрети у
Линколновом [Abraham Lincoln] одређењу демократије где се де
мократија дефинише као government of the people, by the people,
for the people (владавина народа, од народа, за народ). Међутим,
уколико би се мало више обратила пажња на њено етимолошко по
рекло увидело би се да је оно све само не једноставно.
Етимолошко значење речи понекад не доводи до потпуног
разјашњења њеног правог значења.3) То је управо случај када се ра
ди о појму демократија. Појмови из којих се састоји ова сложеница
јесу све само не једнозначни и сами по себи разумљиви.
Појам народа (demos) је различито тумачен. У античкој
Грчкој под овим појмом су се, зависно од прилике, подразумева
ли различити ентитети: целокупно грађанско тело, многи, већина,
гомила... Може се, такође, увидети и разлика између народа сло
бодних грађана (polites), који чине политичку заједницу, и свеукуп
ности грађана (politea) окупљених у граду држави (polis). Ту је и
римско схватање овог појма, тј. појма populus (како се овај појам
означавао у латинском језику), који има два различита тумачења. У
старом Риму се овај појам делимично тумачио као правни појам, а
делимично и као органска целина. Поред овог појма имамо и по
јам владати (kratein) чије је значење још замршеније. Сам појам
владавине подразумева оног (оне) ко влада и оног (оне) над киме
се влада. У случају демократије народ је истовремено и владалац и
онај над киме се влада.
О томе колико је демократија комплексан феномен можда
најбоље говори Ноам Чомски [Noam Chomsky] који указује да је
овом проблему могуће прићи на два начина. Са једне стране, мо
жемо видети одређења која осликавају демократију онаквом каква
је она у стварности, док, са друге стране, имамо одређења демо
кратије која можемо наћи у многобројним речницима. Што се ти
че оних одређења која осликавају демократију онаквом каква она
стварно јесте Чомски наводи пример Томаса Каротерса [Thomas
Carothers] који је једном приликом рекао да: ,,САД теже да фор
мирају тзв. демократију одозго која ставља традиционалне изворе
моћи – углавном корпорације и њихове сараднике – под ефикасну
3)

Детаљније о етимолошком пореклу појма демократија видети: Радован Радоњић, Демо
кратија, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2004, стр. 17-22.
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контролу. Сваки вид демократије који не доводи у питање ове тра
диционалне изворе је пожељан. Сваки онај вид демократије који
подрива њихову моћ се не сме никако толерисати.’’4)
Ово одређење мање/више, осликава на најбољи начин право
стање демократије. Што се тиче оних одређења демократије ко
ја можемо наћи у многобројним речницима она се углавном могу
свести на тврдњу да су ,,друштва демократска у оној мери у којој
људи који живе у њима могу утицати на формирање јавне полити
ке’’.5)
Ноам Чомски спада у теоретичаре који својим радовима у
великој мери истиче ову опасност. Наиме, за Ноам
 а Чомског се не
може рећи да представља некога ко се бори против демократије,
већ напротив, целокупан његов рад представља управо супротно,
борбу за остваривање демократије у правом смислу те речи. Чом
ски се бори против онога што се данас назива демократијом и оно
га што се у њено име чини, истичући да су неки од највећих зло
чина почињени управо у име остваривања демократије и очувања
људских права, при чему демократија служи као моћно идеолошко
оружје које служи да би се прикриле праве намере зарад којих се
врше интервенције у различитим деловима света.
Демократија без сумње представља нешто ка чему треба те
жити, то нико не доводи у питање, међутим, демократија, људска
права и економске доктрине данас као да су постали инструменти
моћи који се примењују зарад експлоатације и оправдања разнора
зних интервенција, док је њихова суштина гурнута у други план.
,,Идеали као што су демократија или слободно тржиште сасвим су
у реду све док правила игре гарантују да ће прави људи однети по
беду.’’6) Уколико правила игре почну да угрожавају привилеговане
слојеве она се одмах занемарују. ,,Ни једно богато друштво не при
хвата за себе те услове, осим у случајевима када се поклапају са
њиховим тренутним интересима, а њихова историја показује да су
велика одступања од тих доктрина била важан фактор у њиховом
развоју.’’7) У таквим ситуац
 ијама насиље представља честу појаву.
Тачно је да се дешава да се из таквих структура јави понеки глас
4) Noam Chomsky, Secrets, Lies and Democracy, Berkeley, CA: Odonian Press, 1994, стр. 4.
5) Исто, стр. 4.
6) Ноам Чомски, Година 501 – конквиста се наставља, Светови, Нови Сад, 1998, стр. 125127.
7) Исто, стр. 127.
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који говори о моралу и људским правима. ,,Међутим, чим прави
интереси дођу у питање, реторика се хитро ставља у фијоку.’’8)
Речник који се данас користи у политици нас наводи на по
мисао да све речи имају два своја значења. Погледајмо како неке од
уобичајених речи које се користе у политици мењају своје значење
у стварности:9)
- Демократија – Неко друштво је демократско у оној мери
у којој народ може да учествује у обављању друштве
них функција. То би било значење демократије каква би
она требало бити у идеалном смислу. Са друге стране,
доктринарно значење демократије је много друкчије.
По њему ,,демократија је систем у коме одлуке доносе
сектори бизниса и с њима повезане елите’’, при чему је
,,народ само посматрач збивања а не учесник у њима’’.
Ово значење доводи до тога да се на свако организовање
зарад повећања учествовања у друштвеним збивањима
гледа као на ,,кризу демократије’’.
- Слободно предузетништво – Овим изразом се у пракси
означава ,,друштвено финансирање приватног профита,
уз велике државне интервенције у смислу очувања со
цијалне државе најбогатијих слојева’’. На тај начин фра
зе које садрже у себи реч ,,слобода’’ углавном добијају
управо супротно значење.
- Одбрана од агресије – Овај појам, према њему, означава
управо супротно од онога што се на први поглед мисли
– значи агресију.
- Мировни процес – ,,Наив ан човек би помислио да он
представља залагање у смислу постизања мира.’’ У слу
чају Сједињених Америчких Држава израз мировни
процес се ,,односи само на оно што ради америчка вла
да’’ што се може свести на све сем на остваривање ми
ровног процеса.
Ово су неки од најважнијих појмова које наводи Чомски на
помињући да је, када човек једанпут научи правила игре, све ово
поприлично једноставно и да ,,они који не могу да науче ову гра
матику морају мењати професију’’.10)
8) Исто, стр. 125.
9) Ноам Чомски, Шта то (у ствари) хоће Америка, Чигоја, 1999, стр. 85-88.
10) Исто, стр. 87.
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Проблем демократије данас није ништа мање актуелан него
у време њеног настајања, у време старих Грка. Да је демократија
нешто ка чему треба стремити то више нико не доводи у питање,
али се поставља питање како на том путу не залутати. Оно што
ми желимо нарочито истаћи је опасност да демократија постане
само мртво слово на папиру, тј. да се њено постојање сведе на пу
ку формалност. Чомски у великој мери критикује теоретичаре који
су одушевљени успесима либералне демократије, на првом месту
наводећи Волтера Липмана [Walter Lippmann]. Према Липману
могу се разликовати две функције унутар демократије.11) Са једне
стране, постоји класа грађана која мора да преузме активну улогу
– специјализована класа. Њу чини мали део популације који су за
дужени за анализирање, управљање, доношење одлука... Са друге
стране, имамо велику већину становништва коју Липмен назива
,,заблудело крдо’’. ,,Њихова функција у демократији јесте да буду
посматрачи, а не учесници у деловању.’’12) Овој већини становни
штва је допуштено да подржи једног или другог представника спе
цијализоване класе, на пример на изборима, али одмах након тога
они се претварају у посматраче. Чомски каже да ако ствари посма
трамо на Липманов начин онда је природно претпоставити да се
ми морамо заштитити од тзв. ,,заблуделог крда’’ и усмеравати га у
оном правцу за који специјализована класа сматра да је најбољи.
Дакле, ,,треба нам нешто да припитомимо заблудело крдо’’13), при
чему медији овде могу одиграти кључну улогу, јер је и за оне који
доносе одлуке неопходно обезбедити ,,подношљив осећај реално
сти’’14), тј. владајућа класа ,,мора улити у њих уверења и доктрине
које ће служити приватној моћи’’15).
То је уједно и један од главних разлога због којих широм
света расте скептицизам према демократији. У САД због тога више
од три четвртине становништва сматра да су председнички избори
чиста фарса - ,,само игра богатих сарадника и индустрије за одно
се са јавношћу, који припремају кандидате да говоре ствари које не
мисле и не разумеју’’.16)
11) Ноам Чомски, Контрола медија – спектакуларна достигнућа пропаганде, Рубикон, Но
ви Сад, 2008, стр. 9-16.
12) Исто, стр. 13.
13) Исто, стр. 14.
14) Исто, стр. 14.
15) Исто, стр. 14.
16) David Jay Brown, Conversation on the Edge of Apocalypse, Palgrave Macmillan, 2005, стр.
35-36.
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Чомски указује да се 21. јануар 2010. године може сматрати
као мрачан дан америчке демократије, који ће само даље помоћи
у опадању демократије. Тога дана је донесена једна судска одлука
која ће умногоме променити дотадашња правила игре и олакшати
великим корпорацијама да утичу на политичка дешавања у Сје
дињеним Америчким Државама. Председник Врховног суда Џон
Робертс [John Glover Roberts] је утицао на то да Суд донесе одлуку
која је поништила преседан постављен још пре једног века, која је
ограничавала донације корпорација приликом федералних кампа
ња.17) Последица овакве одлуке била је да сада корпорације могу
много директније да утичу у сфери политике, уместо да се као до
тада служе неким компликованијим и заобилазним путевима. ,,До
бро је познато да су донације корпорације, некада јако добро при
кривене, један од главних фактора који утичу на исход избора.’’18)
Томас Каротерс [Thomas Carothers], директор Програма за
демократију и владавину закона Карнеги фондације за мир у свету,
у својој књизи Критична мисија: есеји за унапређивање демокра
тије каже: ,,Тамо где изгледа да се демократија добро уклопила
у америчке безбедносне и економске интересе, САД промовише
демократију. Тамо где се демократија сукобљава са другим битним
интересима, њен значај се умањује или чак и игнорише.’’19)

ИЗГРАДЊА САВРЕМЕНЕ 
ДЕМОКРАТСКЕ ДРЖАВЕ
Демократија без сумње представља нешто ка чему треба те
жити и то се овде не доводи у питање. Међутим, демократија је,
као што смо већ напоменули, резултат мноштва повољних окол
ности које је неопходно остварити да би се омогућило њено по
стојање. Демократска држава би требало да омогући стратешку
равнотежу дељењем, или на неки други начин, да би ограничила
државну власт у циљу спречавања ауторитарне владавине или зло
употребе, док истовремено координира унутар ње саме, или изме
ђу њених институција, организација и грађанског друштва, а како
би ојачала своје капацитете за остваривање жељених циљева. 20)
17) Noam Chomsky, The Corporate Takeover of U.S. Democracy, In These Times, February 2,
2010.
18) Исто, 2010.
19) Ноам Чомски, Интервенције, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009, стр. 117.
20) Jorge I. Dominguez and Anthony Jones, ,,Building and Sustaining a Contemporary Democ
ratic State’’, The Construction of Democracy – Lessons from Practice Research (Edited by
Jorge I. Dominguez and Anthony Jones), The Johns Hopkins University Press, Baltimore,
2007, стр. 12.
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Радован Радоњић у својој студији Демократија каже да су најва
жнији и најнеопходнији чиниоци за развој демократије следећи:21)
● стварање грађанског цивилног друштва – Политички
процеси који се одвијају под свеобухватном контролом
неког од носилаца свеобухватне моћи, или се темеље на
непорецивим колективним идентитетима и вредности
ма, не погодују развоју демократије. Политички процеси
унутар цивилног друштва, као аутентичног облика пове
зивања и организовања независних грађана и њиховог
слободног деловања према јавној власти и уопште, омо
гућава да човек преферира своје реалне животне циљеве
и тако сопствену визију друштвеног интереса претпо
стави разним органицистичким и холистичким пројек
цијама општег добра.
● правна регулисаност и институционална заштићеност
људских права и слобода – Правна сигурност и правна
слобода човека је претпоставка постојања демократије.
Без тога нема речи о постојању демократије.
● културно-духовна и етичка својства грађана – квалитет
живота се у демократији оцењује према слободи поје
динца, а не према слободи група и организација. Демо
кратија претпоставља окружење у којем ће појединац
моћи да се искаже као индивидуа. Потребно је да човек
као демократско биће поседује одређене грађанске врли
не (самодисциплина, толеранција, спремност на дијалог
уз поштовање других и различитих ставова...).
● оптимизам, храброст и вера у себе и друге – Без овога
друштво обузето безнађем и страхом, захваћено пани
ком, може да потражи спас у тиранији.
● одговарајући ниво економске развијености – Ово не зна
чи да друштва која имају висок ниво економске развије
ности аутоматски имају и демократски систем. Ово зна
чи да се тек на одређеном нивоу економске развијености
може имати потребан ниво образовања и политичке кул
туре неопходне за развој демократије.
● интернационализација политике и међународни амби
јент – У данашњим условима ни један друштвени про
цес не може остати у потпуности ван утицаја процеса
која се дешавају на глобалном нивоу. На међународном
21) Радован Радоњић, Демократија, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2004,
стр. 25-29.
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нивоу постоје одређени захтеви који морају да се испуне
да би се оно сматрало демократским (а и да би могло да
буде део тих наддржавних творевина). Главни захтеви су
следећи: владавина права; заштићеност приватне своји
не и конкуренција свих и свега; изборност представнич
ких и јавност у раду државних органа; политичке, вер
ске и друге слободе; право на разликовање и неслагање;
узајамно поверење, солидарност, поштовање, материјал
на и социјална сигурност..
Са друге стране, Милан Матић и Милан Подунавац у својој
анализи наводе следеће неопходне услове:22)
● Плурализам својине и својинских односа уз одговара
јуће јавне и правне гаранције представља неопходан
услов, не само конкурентно способне привреде и при
вредног развоја, већ и демократије.
● Стварање аутономног грађанског (цивилног) друштва
представља, такође, значајан и незаобилазан фактор
демократије у политичкој сфери. Друштва која потиру
индивидуалну аутономију и сувереност грађана су дру
штва у којима нема демократије. У таквим друштвима
је чувено трофазно одвијање демократских процеса кон
фликт-консензус-демократија онемогућено.
● То доводи до тога да је ,,демократску политику могућ
но организовати само у друштву у коме се основни ко
лективни идентитети и вредности претпостављају и
толеришу као друштвена реалност, а као главна основа
политичког процеса узимају друштвени интереси ство
рени тек после ових друштвених реалности насталих
природно-историјским развојем’’. Уколико политику и
политичке процесе утемељимо на непорецивим колек
тивним идентитетима и вредностима онда онемогућа
вамо остваривање демократије стварањем непрелазних
баријера. ,,Отуда су земље са превагом религије, нацио
нализма, класног секташтва и других колективних и тра
дицијских искључивости, по правилу земље политичког
фундаментализма, односно средине са ограниченим
способностима плурализма и демократског преговара
ња, ограничене социјалне толеранције.’’
22) Милан Матић, Милан Подунавац, Политички систем, Институт за политичке студије,
Београд, 1995, стр. 285-289.
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● Као четврти услов демократије намеће се постојање
правне државе и владавине права као гаранта равно
правног положаја и учешћа свих политичких субјеката
у демократском процесу, који треба да онемогући поли
тички волунтаризам и монополизам, као и да гарантује
једнаке шансе за све и ,,поштовање демократских прави
ла игре’’.
● Демократизација информисања представља, такође, ва
жан фактор који треба обезбедити, нарочито имајући у
виду ,,да су медији једна од најутицајнијих политичких
снага’’.
Овај сплет околности који се овде наводи као неопходан за
развој демократије је као што се може видети је веома комплексан.
Ниједан од ових чиниоца сам није довољан за развој демократије,
већ је потребно наћи прави сплет свих њих. Овом приликом треба
истаћи да се ,,у савременој демократској теорији захтева сталан и
континуиран процес легитимисања политичке власти, јер уколико
би он заказао, то би значило кризу легитимности, која у случају
озбиљног легитимизацијског дефицита, може произвести ситуаци
ју у којој не само да је могућ престанак важења политичке обли
гације грађана на послушност већ је непослушност онда и њихова
грађанска дужност’’.23)
Демократија се, међутим, релативно скоро устоличила као
најраширенији и најпожељнији облик владавине. Тачно је да се ко
рени демократије могу наћи још у античкој Грчкој, али демократ
ски облици владавине су малтене све до после Другог светског ра
та били пре изузетак, него правило. Стварање глобалног тржишта,
развој комуникација, развој нових политичких институција као
што је Европска унија, све су то изазови који су наметнули нови
правац у развоју демократских капацитета. Пошто се демократија
углавном развијала у оквирима националне државе оправдано се
поставља питање у којем ће правцу развој демократије ићи уко
лико се узму у обзир процеси савременог светског друштва који у
великој мери утичу на његову структуру и динамику.
Демократија је, изгледа, као облик владавине данас однела
победу над свим осталим алтернативним облицима. Данас нема
политичке странке која за себе не тврди да је демократска или да
се, што се веома често може чути од стране политичара, не залаже
за демократске промене. Она политичка странка која би својим
програмом иступила против демократије била би сасвим сигурно
23) Александра Мировић, Оглед о грађанској непослушности, Службени гласник, Институт
за политичке студије, Београд, 2011, стр. 112-113.
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напуштена од стране присталица и веома брзо би нестала са поли
тичке сцене.
У том смислу погледајмо како грађани оцењују демократич
ност држава у којима живе (Табела бр. 1). Наиме, грађани су на
скали од 1-10 требали да оцене демократичност своје државе.
Табела бр. 1: Степен демократичности
(истраживање на глобалном нивоу)
Frequ
ency

Percent

Cumu
lative
Percent

Valid
percent

Cumula
tive valid
percent

Not at all
democratic

3489

4.2 %

4.2 %

5.1 %

5.1 %

2
3
4
5
6
7
8
9

2144
3689
4525
9923
8519
10690
11420
5791

2.6 %
4.4 %
5.5 %
12.0 %
10.3 %
12.9 %
13.8 %
7.0 %

6.8 %
11.2 %
16.7 %
28.6 %
38.9 %
51.8 %
65.5 %
72.5 %

3.1 %
5.4 %
6.6 %
14.6 %
12.5 %
15.7 %
16.8 %
8.5 %

8.3 %
13.7 %
20.3 %
34.9 %
47.4 %
63.1 %
79.8 %
88.4 %

Completely
democratic

7936

9.6 %

82.1 %

11.6 %

100.0 %

3579
768
55

4.3 %
0.9 %
0.1 %

86.4 %
87.3 %
87.4 %

10465

12.6 %

100.0 %

82992

100%

82992

100%

Don´t know
No answer
Not applicable
Not asked
in survey
Total

Узорак и година истраживања: Андора [2005], Аргентина [2006], Аустралија [2005],
Бразил [2006], Бугарска [2006], Буркина Фасо [2007], Канада [2006], Колумбија [2005],
Кипар [2006], Чиле [2006], Кина [2007], Египат [2008], Етиопија [2007], Финска
[2005], Француска [2006], Грузија [2008], Немачка [2006], Гана [2007], Велика Бри
танија [2006], Гватемала [2004], Хонгконг, Кина [2005], Индија [2006], Индонезија
[2006], Ирак [2006], Иран [2005], Италија [2005], Јапан [2005], Јордан [2007], Малези
ја [2006], Мали [2007], Мексико [2005], Молдавија [2006], Мароко [2007], Холандија
[2006], Нови Зеланд [2004], Норвешка [2007], Перу [2006], Пољска [2005], Румунија
[2005], Русија [2006], Руанда [2007], Србија [2006], Словенија [2005], Република Ју
жна Африка [2007], Јужна Кореја [2005], Шпанија [2007], Шведска [2006], Швајцар
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ска [2007], Тајван [2006], Тајланд [2007], Тринидад и Тобаго [2006], Турска [2007],
Украјина [2006], САД [2006], Уругвај [2006], Вијетнам [2006], Замбија [2007]

Извор: World Values Survey, доступно на: http://
www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalizeQuestion.jsp

Далеко најмањи број грађана је изјавио да њихова држава
није нимало демократска (4.2%). Међутим, ни број оних који сма
трају да је њихова држава у потпуности демократична није мно
го већи (9.6%). Највећи број грађана се налази на средини између
ова два екстрема дајући средњу оцену о демократичности својих
држава (између 4 и 8). Када се ради о транзиционим и постран
зиционим државама може се очекивано приметити да је у њима
оцена демократичности на нешто нижем нивоу (Србија – 5.2, Пољ
ска – 5.7, Словенија – 5.8, Бугарска – 4.3, Румунија – 5.8, Украјина
4.2...), него када се ради о државама које се могу окарактерисати
као развијеним демократским државама (Француска – 6.6, Норве
шка – 8.1, Шведска – 7.5, Швајцарска – 7.6, Немачка – 6.5...). Међу
тим, гледајући генерално оцена демократичности држава није ни
приближно на задовољавајућем нивоу, што свакако говори о недо
вољној развијености демократских капацитета политичких инсти
туција тих земаља.
Након овога се оправдано поставља питање: Због чега је де
мократија боља у односу на недемократску алтернативу? Дати од
говор на ово питање захтева доста простора и ми ћемо овде дати
преглед најбитнијих аргумената који се веома често наводе у њену
одбрану:
,,Прво, демократија помаже да се влада заштити од аутокра
та. Друго, демократија гарантује грађанима бројна основна људска
права која недемократски режими не признају или не поштују. Тре
ће, демократија пружа грађанима шири спектар личних слобода од
других режима. Четврто, демократија помаже људима да заштите
своје интересе. Пето, само демократска влада може пружити мак
сималне могућности појединцима да практикују слободу самоо
дређења (аутономију), да живе према законима које су сами иза
брали. Шесто, само демократска влада може пружити максималне
могућности за моралну одговорност. Седмо, демократија подстиче
хумани развој потпуније од било које алтернативе. Осмо, само де
мократска владавина може постићи релативно висок степен поли
тичке једнакости. Девето, савремене представничке демократије
не воде ратове једне са другима. Десето, земље са демократским
владама теже да буду економски просперитетније од недемократ
ских влада.’’24)
24) О томе видети опширније: Славиша Орловић, ‘’Класична и савремена схватања демо
кратије’’, Годишњак, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Београд,
2/2008.
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Да би један демократски систем могао да обезбеди овакве
услове потребно је развити јаке институције. Демократија није
неизбежна, нити пак нешто што ће се када једном настане заувек
одржати. Демократски системи могу јачати или слабити, али мо
гу и, као што се то већ дешавало у прошлости, нестати. Истински
отвореним и демократским друштвима су неопходне делотворне
демократске структуре:25) законодавна тела која представљају гра
ђанство и надзиру извршна тела; избори на којима гласачи бирају
своје вође; правосуђе које поштује закон и врши своју дужност не
зависно од спољних утицаја; систем контроле и равнотежа унутар
друштва; и институције и вође који су одговорни јавности.
И на крају, потребно је стално водити рачуна о ономе што је
још Томас Џеферсон рекао на крају XVIII века у својим Белешкама
о држави Вирџинији: ,,Сваки облик владавине подлеже дегенера
цији, ако је поверен само онима који управљају народом. Сам на
род је зато њен једини сигурни носилац.’’26)

Misa Stojadinovic, Jelena Todorovic
CHALLENGES OF THE DEMOCRATIC 
CAPACITIES DEVELOPMENT OF POLITICAL 
INSTITUTIONS IN THE MODERN WORLD
Summary
Democracy is a form of government that is accepted worldwide.
The main problem is that democracy is very often idealized and ideo
logically oriented. Today many societies claim for themselves that they
are democratic. However, the real ques tion is whether democracy exists
in these societies in its formal or essential way. It is therefore necessary
to critically analyze the problem of democracy and to continuously ree
xamine the democratic capacity of political institutions of all countries.
The main goal of this article is to underline the main challenges of the
democratic capacity development of political institutions in the modern
world. In this sense this paper is divided into two parts. The first deals
with critical analysis of democracy in the modern world. In the second
part the authors analyses the necessary conditions for the building of
modern democratic state.
25) Lisa McLean, ‘’Политичке партије и кампање’’, 21 прича о демократији, група аутора,
стр. 107-112, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2005, стр. 107.
26) Цитирано према: Милан Матић, Либерализам, популизам, демократија, Институт за
политичке студије, Београд, 2005, стр. 217.
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Resume
Democracy is facing with numerous challenges imposed by mo
dern age that are present in all spheres of societies. One of the most im
portant is certainly weak ening of the democratic capacities. Democracy
is relatively recently established as the most widespread and the most
desirable form of government. It is true that the roots of democracy can
be traced to the ancient Greece, but the democratic forms of govern
ment were rather the exception than the pattern until the World War II.
For the democratic development it is necessary to create a certain type
of cultural, spiritual and ethical qualities. Democracy is no doubt the
best form of government, but it seems that democracy, human rights
and economic doctrine now becomes no more than the instruments that
are used for the exploitation and justification of all kinds of interven
tions, which is why theirs essence is pushed into the second plan. The
problem of democracy today is no less acute than it was in the time of
its becoming in the time of the ancient Greeks. Set of circumstances
that is necessary for its development is very complex. However, none
of these factors alone it is not suffic ient for democratic development,
but it is necessary to find the right combination of all of them. Democ
racy is not inevitable nor something that will exist forever. Democratic
systems may strengthen of weaken, but they may also disappear as it
was already happened in the past. That is why the development of de
mocratic capacities is crucial for its destiny.

*

Овај рад је примљен 19. априла 2012. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 5. јуна 2012. године.
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МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ И
ОБРАЗОВАЊЕ: ПРОБЛЕМ
ПЛУРАЛИЗАЦИЈЕ ИДЕНТИТЕТА*
Сажетак
Монокултурно образовање, чији је задатак формирање сна
жног осећаја припадања националној култури, више не одговара
„духу времена“ које уобличавају процеси модернизације и либе
рализације. Логика ових процеса довела је до изражених унутра
шњих разлика између културних идентитета у савременим дру
штвима – у њима не постоји јединствен културни идентитет већ
разноврсни, чак и супротстављени идентитети. Да ли онда при
падници различитих културних миљеа који представљају културне
различитости, могу да очекују прихватање сопствених културних
идентитета унутар институционализованог образовања?
Претпоставља се да је институционализовано образовање
један од најзначајнијих инструмената хомогенизовања културе и
преношења културних садржаја и значења новим генерацијама,
али његова улога није гушење слободе појединца да изабере иден
титет већ да омогући превазилажење граница између носилаца
различитих идентитета. Мултикултурално образовање, образова
ње отворено за културне различитости и плурализам може од стра
наца да учини познанике, ако не и пријатеље.
Кључне речи: мултикултурализам, образовање, идентитет.

*

Припремљено у оквиру пројекта Одрживост идентитета Срба и националних мањи
на у пограничним општинама источне и југоисточне Србије (179013), који се изводи
на Универзитету у Нишу – Машински факултет, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.
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После често препричаване изјаве немачке канцеларке Анге
ле Меркел о томе да у Немачкој нема шта да траже они који не
познају немачки језик и не поштују немачку културу (2011) очи
гледно је да концепт мултикултурализма у Европи, нарочито у ЕУ,
доживљава кризу. Интеграција миграната, нарочито муслимана, у
европским друштвима постаје отежана, док њихов број непреста
но расте. Проблеми које собом носи асиметрична глобализација
и неолиберална филозофија развоја и у европским/западним дру
штвима доводи до погоршања квалитета свакодневног живота:
пад друштвеног производа, дужничка криза, раст незапослености
формирају контекст у коме се егзистенцијални страхови лече де
струкционистичким нарацијама. У њиховој основи је једноставан
сиже: уколико се не прихвате други (они који су различити) и док
се не потисну иза границе која означава јасну поделу моћи и по
властица у глобалним и локалним размерама, „дошљаци“ ће бити
стални извор претње за домицилно становништво. Стога се, зако
нито у логичком смислу, у западним земљама ствара атмосфера
погодна за развијање десничарског екстремизма и јачање фронта
отпора према другима-који-имају-намеру-да-постану-једнаки-санама. Подаци безбедносних структура различитих западних зема
ља, који се пласирају и преко масовних медија, указују на повећа
ње броја европских десних антиимиграционих партија, као и на
појаву њиховог умрежавања тј. повезивање групација са истом или
сличном идеологијом из различитих земаља. Повод за бригу, како
истичу зналци ове проблематике, јесте њихова уочена спремност
да примене екстремно насиље у одбрани тзв. европских вредности.
Јачање десничарских партија у еврозони, чији је један вид делова
ња и акт тероризма у Норвешкој (јул, 2011), као да поново отвара
дискурс о страху од различитог и то, исламизације унутар западне
цивилизације. Постављање питања о другима, захтева „нову“ рас
праву о мултикултурном друштву и, посебно, о значају образовања
у развоју мултикултурализма, не само у земљама у којима тради
ција демократије није дуга, већ и у земљама у којима су поштовање
процедура и заштита људских права темељи развојне политике.
Институционализовано образовање преноси вредности и
културне садржаје новим генерацијама, омогућујући им да се
идентификују и остваре потребу за припадањем заједници или со
циокултурном миљеу који пружа смисао постојања. У модерним
друштвима, међутим, појединци истовремено партиципирају у
различитим заједницама које немају јединствене вредности и ве
роватно, формирају потенцијално супротстављене или макар раз
личите идентитете. Постојање бројних социокултурних миљеа ко
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ји представљају културне различитости унутар једног друштва,
отварају питање легитимације и прихватања њихових културних
идентитета у институционализованом образовању.

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ И ОБРАЗОВАЊЕ
Савремена друштва, по правилу, укључују више културних
заједница, које се међусобно разликују према језичким, верским
етничким и, некад, расним обележјима њихових припадника, ус
постављајући нове релације на линији доминантно (већинско) дру
штво – мањинске групе. Доминантна (већинска) друштва, истовре
мено, нису хомогенизована у равни културе. Не постоји само један
идентитет прихваћен од свих припадника друштва, већ бројни
идентитети формирани унутар различитих социокултурних миљеа
заснованих на посебним друштвеним и политичким вредностима,
који представљају праве „расаднике“ различитости. Представни
ци диференцираних идентитета захтевају признавање својих по
себности/различитости као друштвено вредних и једнаких. Пре
ма Месићу (Mesić, 2002) сматра се да у друштвима постоје три
издвојене врсте различитости, које представљају проблематику
мултикултурализма и траже друштвено признање и укључивање
у законодавни систем: етно-културне различитости, полне и родне
различитости и различитости у чијој основи су специфичне физич
ке карактеристике. Мултикултурализам се, према многим теорети
чарима, искључиво усмерава на етно-културне различитости и у
овом раду биће разматрана само та димензија.
Термин мултикултурализам се често користи у јавном дис
курсу, међутим, он није једнозначан и његова употреба често дово
ди до неспоразума. “Manje je poznato da su multikulturalizam zaziva
li, ako ne i izmislili, kanadski Slaveni na Prvoj konferenciji kanadskih
Slavena 1965. godine. Protestirajući protiv savezne Kraljevske komisi
je o dvojezičnosti, upozoravali su da je Kanada dom više jezika i kultu
ra, a ne samo engleske i francuske (Mesić 2002, 56)“.
Поред назначене тежње ка заштити културних различитости,
нпр. мањинских језика, мултикултурализам се, према A. Семпри
нију (Andrea Semprini) користи и у контексту расправа о индиге
ним народима, афричким друштвима, националним мањинама, ет
ничким групама, мигрантима; затим, у расправама о образовању и
уметности; мултикултурализам представља и широки „покрет“ ко
ји заговара борбу „за једнакост мањина које су искључене из једна
ког укључивања у друштво“, посебно, интеграцију имигрантских
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заједница. Следеће одређење мултикултурализма на један помир
љив начин настоји да обухвати многа различита значења инсисти
рањем на његовој ширини: „multikulturalizam predstavlja pogled na
svijet, koji ističe da su ljudska bića (i) kulturno određena, odnosno da
njihova kulturna pripadnost uvelike uvjetuje njihove načine života i
svjetonazore, pa ju valja `priznati` kao konstitutivni čimbenik njihovih
(jednakih) ljudskih prava – čime, neizbježno, dolazi u sukob s vladaju
ćim monokulturalizmom (Мesić 2002а, 72-71)“.
Мултикултурализам, заправо, „покрива“ различите облике
културних различитости, које В. Кимлика (W. Kymlicka) означава
као културне разноврсности, истичући да начин инкорпорације ма
њинских група у политичке заједнице утиче на природу мањинских
група и тип односа који желе да успоставе са ширим друштвом.
При томе он разликује два модалитета културне разноврсности:
(а) културна разноврсност која настаје као резултат инкорпораци
је „претходно самоуправљајућих, територијално концентрисаних“
култура у већу државу; (б) културна разноврсност која настаје као
резултат индивидуалне или породичне имиграције. „У првом слу
чају...ове инкорпориране културе, које називам националним ма
њинама, по правилу настоје да се одрже као особена друштва по
ред већинске културе и захтевају различите видове аутономије или
самоуправе како би обезбедиле свој опстанак као особена друштва.
У другом случају... такви имигранти често образују лабаве асоци
јације које називам етничким групама. Оне по правилу желе да се
интегришу у шире друштво и да буду прихваћене као његови пу
ноправни чланови“.1)
Од намере припадника мањинских група да опстану као
„особенa друштвa“ или да се „укључе“ у шире друштво у значај
ној мери зависи степен њихове интеграције у институционализо
ваном образовању и успешност остваривања образовне политике
засноване на мултикултурализму.У мултинационалним и/или по
лиетничким друштвима националне и етничке групе имају посеб
не захтеве на које највећи број развијених демократија настоји да
одговори политичким механизмом заштите грађанских и политич
ких права појединаца. У неким земљама, међутим, прихваћен је и
механизам заштите „групноспецифичних права заједница“.
Различита друштва имају своје аутохтоне културе, утеме
љене на специфичним вредностима. Културни диверситет, међу
тим, нестаје под хомогенизујућим утицајем глобалне културе, која
урушава вредности тзв. малих култура и традиционалних заједни
1) Kimlika, Vil Multikulturalizam: multikulturno gradjanstvo, Podgorica, CID, 2004, стр. 2122.
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ца. Контакти представника диференцираних културних модела у
друштву, представљају сусрете различитих, често супротставље
них погледа на свет или начина живота, који отварају питања за
једничког опстанка и очувања идентитета малих и маргинализова
них група. Подухват очувања културних различитости у глобалном
друштву, као и националних идентитета у условима снажног ути
цаја западних економских, али и политичких, војних и културних
образаца, налази се пред великим искушењима.
Како се проблему културне различитости приступа у Европ
ској унији? Европска интеграција је настала као плод жеље стра
тега развоја европских друштава после другог рата да се конфро
тације и ривалства између европских народа превазиђу, што би
омогућило њихов трајни просперитет: економски, социјални, кул
турни. „Јединствена европска цивилизација“ је сложена и против
речна, међутим, садржи и заједничке вредности. Европски иден
титет представљен је плурализмом идентитета, тј. он има своју
препознатљиву националну димензију и наднационалну димензи
ју (или, бар, настојање да се она изгради). Пројекат повезивања
западноевропских нација започет Римским споразумом 1957. го
дине, када је шест нација основало Европску економску заједницу
био је у наредним деценијама прошириван, да би данас Европска
унија имала двадесет седам држава чланица: крајње различитих
по величини територије, економској структури, култури, религији.
Европска друштва су толико различита да је, према процени геопо
литичара, изгледа немогуће обезбедити њихов хармонични развој
у оквиру Европске уније, што представља велики изазов за опста
нак тзв. европског културног модела.
Европски културни простор у идентитарном смислу није је
динствен: он представља заједницу различитих културних иденти
тета, за чије очување су заинтересоване земље чланице ЕУ, штитећи
достигнућа сопствене културе остваривањем циљева националних
културних и образовних политика. Истовремено, политички про
јекат ЕУ је суочен и са проблемом интеграције миграната разли
читих културних порекла, који због настојања да очувају своју
посебност често одбијају да прихвате европске/западне културне
и образовне стандарде. Долази до појаве „неформалне сегрегаци
је“ мигрантских заједница јер је њихова интеграција у европске
друштвене токове отежана: „У неадекватној структури Европске
уније, Европа није у стању да се избори са три најтежа изазова:
стањем јавних финансија, старењем популације, интеграцијом ми
граната других културних порекла“.2)
2) Хартвич Оливер Марк, „Болни опроштај Европе“, Геополитика, 2011 (38), стр. 22-30.
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Европска Унија није створила „европски народ“ из различи
тих националности својих чланица. „Кишобран ЕУ чланства“ не
означава, истовремено, и искорењивање различитих националних
идентитета: не постоји јединствен европски идентитет који би
заменио европске националне идентитете. Постоје, са друге стра
не, заједничке вредности (једнакост, толеранција, уважавање) на
којима се темељи формирање политичког идентитета грађана ЕУ
који се у културном смислу међусобно разликују.
У савременим друштвима је присутна све већа диференција
ција идентитета. Унутар друштава се формирају различити социо
културни миљеи: припадници истог социокултурног миљеа имају
заједничке вредности, поглед на свет, ставове према друштву, по
литици, животу уопште, и осећају се чврсто међусобно повезани и
одвојени од припадника других социокултурних миљеа. „И у овом
смислу у Европи је у току развој који карактеришу два међусобно
супротна кретања: земље се културно приближавају једна другој
по много чему, а истодобно се друштвене културе унутар земаља
диференцирају на један нов начин, али не у једној земљи у односу
на другу већ у повезаним миљеима у односу на остале (Мајеr 2010,
28-29)“.
Сматра се да ове разлике могу да опстану и уклопе се у окви
ре појединачних друштава и култура, као и између различитих
друштава и култура. Неопходан услов је да сви актери друштвеног
живота или бар тзв. критична маса прихвати основне политичке и
културне вредности које омогућавају опстанак и заједнички живот
различитих социокултурних миљеа (или културних идентитета)
у оквиру друштава и култура чији су део или унутар политичке
заједнице којој припадају. Препрека формирању заједничког по
литичког идентитета грађана су тзв. паралелна друштва (етнич
ко-културне групе, културно-верске групе), која функционишу као
затворени, међусобно отуђени друштвени системи функционално
неспремни да започну процес интеграције. Земље чланице ЕУ има
ју хетероген однос према остваривању легитимног положаја групакоје-се разликују тј. група које испољавају властите религијске ста
вове (и праксу) и властиту културу свакодневног живота, посебно
према имигрантима муслиманима. Чињеница да у Унији већ живи
око дванаест милиона муслимана, као да збуњује Европљане и ре
лативизује заједничко политичко становиште да „разликама треба
дати довољно простора“. Суочавање са разликама на простору ЕУ
и целе Европе уосталом, доводи до манифестације политике од
бране тзв. чистих идентитета, чији је најозбиљнији израз латентно
и отворено сукобљавање присталица исламског фундаментализма
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и десног екстремизма усмереног против странаца: „с једне стране
исламистички ресантиман против културе и институција у оквиру
већинског друштва, а с друге стране нетрпељивост према стран
цима, а и једно и друго представља антилиберални, антиплурали
стички и етничко, културно и ауторитарно оштар менталитет од
бране“.3)
Одбрана чистих идентитета неминовно води до сукоба: све
што је унутар граница сопственог идентитета се доживљава као
једино вредно, а све изван постављене идентитарне границе као
туђе и непријатељско. Стога проблем дефинисања и утемељења
идентитета неизоставно захтева одређење према границама, спољ
ним (националним, културним, лингвистичким), као и границама
унутар индивидуе. Постојање граница, очигледно je, обезбеђује
опстанак идентитета, као опстанак различитости. Дијалог, као ко
муникација између другачијих и различитих чији је крајњи циљ
очување културног диверситета, међутим, омогућује да разлике не
буду непремостива препрека за живот са другима, а институцио
нализовано образовање у овој причи има изузетно значајно место.
Мултикултурне полемике у области образовања су веома
оштре, а намера је да се монокултурализам у образовању (истица
ње вредности једне културе), замени мултикултурализмом. Неоп
ходно је, у том циљу, спровести реформу образовања, а постојеће
искуство показује да су најчешће следеће промене: промена регу
лативе и програма – прерађивање уџбеника, увођење нових настав
них предмета и наставника из етничких група, укључивање мањи
на у више нивое образовања кроз различите програме олакшавања
у циљу њихове друштвене афирмације. Мултикултурна образовна
политика која следи принцип олакшавања мањинама у односу на
друге, на крају, ипак, доводи до конфротације – уводи дискрими
нацију оних који не припадају мањинским групама. „Примљени
на универзитет без припреме и без одговарајуће `културе успеха`,
многобројни студенти не успевају да искористе политику устано
вљену пре свега због убрзања њихове друштвене промоције. Адми
нистративна процедура не може да реши проблем самопоуздања,
нити може да замени подстицаје родитеља, подршку припадајуће
групе и охрабрење других група “.4)
Доношење парцијалних решења за општи проблем неједна
кости у друштву и у образовању, показује бројне слабости – могућ
3) Мајер, Томас Идентитет Европе: јединствена душа Европске уније?, Београд, Службе
ни гласник, 2009, стр. 125.
4) Семприни, Андреа Мултикултурализам, Београд, Цлио, 1999, стр. 40-41.
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ност појаве конфликтних односа и у равни културе, између културе
већине и култура мањина. Односи између културних идентитета
у образовним системима, уколико имају намеру да изражавају то
леранцију према припадницима различитих културних заједница,
треба да буду засновани на правима а не на једнакости5), како се
права мањина не би претворила у њихове привилегије.
Суштину мултикултурализма представља однос између ве
ћине и мањина: иста формална права за све групе и отворен при
ступ друштвеном простору омогућиће њихову равноправност.
Друштвени простор је, међутим, хетероген у економској, културо
лошкој, идентитетској равни, унутар којих се различити појединци
и групе осећају неједнаким јер им формална права не обезбеђују
очување посебности. Прихватање западног модела либералне по
литичке културе у чијој основи су формалне једнакости неће ауто
матски разрешити противречности између већине и мањина: тек
усаглашеним деловањем у свим подручјима друштва, а посебно
у култури и образовању могу се очекивати, као крајњи ефекти,
промена положаја мањина у друштву и прихватање различитости.
Промовисање принципа формалне једнакости и поштовања раз
личитости у образовању, ипак, зависи од друштвене организације
културе, тј. процене да ли они омогућавају или угрожавају култур
но и политичко јединство.

ОБРАЗОВАЊЕ И ПЛУРАЛИЗАЦИЈА ИДЕНТИТЕТА
Процесом социјализације новим генерацијама се преносе
достигнућа и вредности претходних генерација, а један од главних
актера овог процеса је институционализовано образовање. Ако
се посматра однос између образовања и друштва, међутим, лако
је уочити да се процес социјализације и преношења културе пре
судно одвија према захтевима владајућих групација у различитим
развојним периодима, а не према иманетним захтевима образовног
процеса.
У нашем друштву се, у складу са развојним променама, ус
постављају нови обрасци културе као пожељни, а потреба да се
они пренесу школској популацији, доводи до потребе ревитализа
ције концепта школе као средишта културе. Human relation концепт
школе као средишта културе (Илић, 1992), заснива се на ревитали
5) Аврамовић, Зоран „Културни идентитет у образовању: неизбежност разлика“, у: Ува
жавање различитости и образовање, приредиле Јасмина Шефер, Славица Максић и
Снежана Јоксимовић, Београд, Институт за педагошка истраживања, 2003, стр. 143149.
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зацији оних функција школе, које су у складу са људском природом
и њеним основним потребама. Упознавање са различитим вредно
стима и идејним сликама света унутар институционализованог
образовања суочава школску популацију са извесношћу разлике и
истиче потребу поштовања различитости, као битних постулата
опстанка у људској цивилизацији. Human relation концепт школе се
заснива на хипотези о корелацији између друштвене организације
учења, друштвене организације културе и научног истраживања.6)
Битне културолошке одреднице школе у савременим друштвима
су девастиране: школа је престала да буде средиште културе. Нова
развојна стратегија образовања и концепт отворене школе, пре све
га, основне, профилисаном концепцијом културних порука и кон
текстом културе коју преноси реципијентима, настоји да омогући
равноправније представљање различитих културних капитала у
институционализованом образовању. Превладавањем сукоба у три
равни културног идентитета (свакодневна култура, стваралачка
култура, историјско-политичка култура), преко одабира културо
лошких садржаја (чињеница, знања, вредности), који ће формира
ти отворени идентитет, школа може да постане средиште културе.
Вредности, као обрасци и као оријентири који појединца
упућују на избор између различитих могућности, представљају
фактор успостављања и регулисања односа између актера у дру
штвеним процесима. Институционализовани образовни процес
инкорпорира одређени систем вредности, који представља избор
владајућих група, а образовни циљеви се темеље на вредности
ма доминантне културе. Неоспорно је да вредности уносе ред у
образовне напоре друштва, али je неоспорно и то да иза избора
културних вредности и културе коју преноси школа стоји одређена
друштвена структура, тј. национално-културна структура државе.
Критеријуми избора и селекције културних садржаја и порука уну
тар институционализованог образовања и вредности које се прено
се новим генерацијама су друштвено одређени.
У интеракцији образовање-друштво-култура образовање се
показује као чинилац који остварује следеће улоге: (а) образовање
је преносилац доминантне културе; (б) образовање је према влада
јућим друштвеним постулатима и вредностима „некритично“ – оне
се прихватају, преносе и о њима се не расправља; (в) образовање
промовисањем одређених културних садржаја и вредности намеће
развијање тзв. пожељног културног обрасца; (г) културне поруке
и вредности, као и начин њиховог преношења кроз образовни про
цес, могу, условно, утицати на формирање два типа идентитета:
6) Гранесе, Алберто Дијалектика одгоја, Загреб, Школска књига, 1978.
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отвореног идентитета, који прихвата различитости и чистог иден
титета, нетолерантног према различитостима.
Путеви којима се култура на организован начин преноси но
вом члану друштва су различити. Посебно се, ипак, истиче значај
формалног образовања, унутар којег се одвијају активности ши
рења, прихватања и стварања културе и развија образовна култу
ра. Образовна култура је одређена културним чињеницама, грађом
и обрасцима које преноси, формирајући одређени тип односа са
обрасцима културе који се не преносе помоћу формалног образо
вања. Решавање проблема поштовања различитости и задовоља
вање потреба различитих делова популације у савременом српском
друштву биће делотворније уколико се омогући отварање инсти
туција, пре свега школа, које су истовремено посредници културе
и најзначајнији актери васпитања и образовања, према захтевима
социјалне заједнице. Процес отварања школе треба да се схвати
као развијање осетљивости за потребе деце (ученика) и социјалне
средине, разумевање развојних проблема и потреба друштва, ус
постављање сарадње са институцијама које су извори формирања
културе. Школа, на тај начин, постаје и комуникацијско културно
средиште свих учесника и креатора културног амбијента у којем
школа егзистира, у коме учесници образовног процеса припадни
ке других култура неће доживљавати као странце. Отворени модел
школе може да:“створи опште прихватљив образац културне кому
никације у оквирима једног језика, народа, школе, система обра
зовања, што представља заједничко уобличавање културног изра
за и понашања на одређеном простору и у одређеном времену …
доводећи их у заједнички концепт зближавања људи културом“.7)
Да би образац културне комуникације у друштву био у функцији
„зближавања људи“, тј. припадника различитих културних образа
ца, неопходно је да се у процес институционализованог образова
ња укључе и преносе културна достигнућа и вредности које пре
вазилазе оквире једног народа и једног језика, истичући њихове
свевремене и универзалне елементе. Обликовање појединаца на
оним вредностима, које представљају сусрет између доминантних
образаца културе глобалног друштва и културе свакодневног жи
вота средине из које ученик долази, представља развијање програ
ма образовне културе, чија је суштина успостављање подстицајне
равнотеже између разнородних културних модела и омогућавање
њихове комуникације.
Интегрисање појединаца у сопствену културу преко посред
ничких институција, као што је школа, стицањем знања, навика
7) Недовић, Велизар Нарав наставника, Краљево, Глас Србије, 1997, стр. 436.
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и прихватањем вредности које му омогућују да живи у локалној
социјалној заједници, још увек не значи да је том појединцу олак
шана конвергенција институцијама глобалног друштва, јер „љу
ди данас постају свеснији културних разлика које их деле“8); раст
значаја културе у глобалном поретку, међутим, не води ка бољем
разумевању и уважавању већ, чини се, ка још израженијим суко
бима: свет се креће ка “сукобу цивилизација у којем примарна ле
гитимација народа неће бити идеолошка већ културна”9). Културне
различитости, дакле, могу бити извор конфликата, а са друге стра
не, квалитет интеракција између различитих култура може бити
подстицајан и омогућити њихов прогресиван развој. Природа ин
теракције не може се унапред са сигурношћу одредити, мада се
може вештачки стимулисати на многе начине, као и укупним де
ловањем институционализованог образовања, развијањем осећаја
за добро, осећаја за лепо, поштовања универзалних вредности код
учесника образовног процеса. Стога је неопходно да школа, данас,
развије комплексније активности у циљу приближавања различи
тих култура и културних различитости у културном ареалу где је
смештена, као и да учествује у процесу конвергенције различитих
институција на пољу афирмисања универзалних вредности и вред
носних оријентација, које представљају кретање ка слободи.
Разумевање културе као пута ка слободи, упућује на нову
димензију културе у чијем је средишту однос између културе и
етике: “зато је њен изворни, онтогенетски дискурс, дискурс етике,
а кад то није култура посрће под силама посредовања моћи и вла
сти, оних који у датоме тренутку владају или се спремају да се до
могну власти над човеком и друштвом … Зато је право на слободу
стварања идентично са правом на културу“.10) Очување културног
идентитета припадника различитих етничких група је начин њихо
вог остваривања права на слободу и права на културу.
Постојећим наставним плановима и програмима (у нашем
систему образовања) и начинима њихове реализације могу се, из
весно је, наћи добре стране као и бројне замерке, али то је питање
које би захтевало опсежну расправу. Међутим, ако се процењује
„карактер“ културних порука и вредности, које се преносе унутар
институционализованог образовања, може се закључити да: (1) ак
туелни наставни планови и програми у образовном систему, на ни
8) Фукујама, Ф. Судар култура. Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1997.
9) Хантингтон, Самјуел Сукоб цивилизација: и преобликовање светског поретка, Подго
рица, ЦИД, 1998.
10) Илић, Веселин Религија и култура, Ниш, Просвета, 1995, стр. 236-237.
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воу основне школе, не преносе културне садржаје и поруке, које
би биле важан ослонац формирању идентитета Срба и национал
них мањина; (2) у позадини појединих наставних предмета (нпр.
Грађанско васпитање, Историја) присутни су ставови тзв. покрета
политичке коректности, у чијој је основи избегавање могућности
да владајући постулати буду подвргнути критици, а у пољу говора
и понашања се уводе мултикултурни „коректори“; (3) друштвена
тежња ка заједничком животу/суживоту оних који се разликују у
образовању се остварује позивањем на „значајне“ регулаторне ин
станце, инструменте и речник права, како би се уредили односи
међу носиоцима стварних културних различитости.
Образовно-васпитни процес, који се одвија у основној шко
ли је нарочито сложен због могућности манипулације мишљењем
најмлађих категорија школске популације, чија су обележја незре
лост и изложеност, која происходи из својства обавезности основ
не школе. Изложеност индоктринацији у основној школи, свакако,
не доводи у питање остваривање права на образовање сваког по
јединца и читавих генерација. Али, још увек, остаје проблем ка
ко унутар институционализованог образовања, у коме се одвија и
индоктринација, учесницима образовног процеса омогућити да
избегну њене ефекте? Један од начина је и развијање свести о по
следицама сопствених избора и односа према себи и другима, тј.
конституисање одговорности.
Различите димензије образовања остварују одређени утицај
на прихватање вредносних ставова, а тиме и на уобличавање од
носа према другом и различитом: (1) прва димензија образовања
односи се на преношење знања о чињеницама, јер се ширењем зна
ња повећава људска слобода, као и осетљивост на разлике; (2) дру
га димензија образовања функционише као препорука о томе шта
треба да се узима као пожељно и добро, а њена сврха је преношење
одређеног идеала, кога друштво прихвата и одобрава; (3) трећа ди
мензија образовања се испољава, према Ј. Бабићу, као развијање
способности да се „знање примени универзално, по људској ме
ри, што подразумева људску и моралну компетенцију“. Образовни
процес се стварно завршава тек ако је учеснике довео до зрелости,
под којом се подразумева: „стање способности или моћи човека да
се сам суочава са питањима и проблемима на које наилази. То ста
ње укључује, дакле, не само практичку слободу – да се нешто мо
же учинити – већ и компетенцију која је потребна за одлучивање
шта (све) да се учини или не учини“.11) Уколико би друштво било
стварно заинтересовано за ову врсту компетенције појединаца и
11) Бабић, Јован Морал и наше време, Београд, Просвета, 1998, стр. 221.
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група, образовање би било усмерено на стварање предус лова, који
би учесницима образовног процеса омогућили да културне разли
читости чији су носиоци, постану њихова предност, а не терет који
оптерећује укључивање у главне друштвене токове.

*
*     *
За разумевање могућности и граница деловања образовања
изузетно је значајно познавање друштвене структуре, као ширег
контекста у који се инкорпорира образовна структура. Друштвене
промене, уколико мењају друштвену структуру, пружају кључ за
разумевање положаја и улоге образовања у новим структуралним
оквирима. „Промене друштвених вредности, структура и улога у
нашем друштву морају да буду познате онима који су одговорни
за образовање, јер је једна од главних функција образовања управо
припрема за промене. Динамика промена је такође важна ако се
посматра у перспективи образовања које доприноси променама, а
не врши само функцију очувања постојећег стања ствари (Ђелпи
1976, 45)“.12) Сведоци смо, међутим, чињенице да динамика проме
на у различитим друштвима није праћена одговарајућом динами
ком промена у институцион
 ализованом образовању.
Да ли је неусаглашеност са актуелним друштвеним и култур
ним променама кључна слабост институционализованог образова
ња? Поједини аутори, напротив, сматрају да је управо њихова не
усаглашеност, предност а не недостатак. Сматра се (Ђелпи, 1976),
да нема ништа илузорније од намере да се на друштвене, политич
ке и економске промене реагује увођењем тзв. подобних наставних
садржаја који ће пружати друштвено пожељна објашњења. Прави
циљ образовања се не исцрпљује у припреми нових генерација за
прихватање и учешће у започетим променама, већ у развијању спо
собности њиховог критичког промишљања о променама које су у
току, у процењивању тих промена са аспекта остваривања прогре
сивног развоја друштва.
Теоријски и емпиријски радови посвећени проучавању од
носа између образовања и друштва, показују да су они оптереће
ни политичком димензијом, како дугорочним тако и краткорочним
политичким циљевима владајућих група. Основни циљеви којима
тежи образовање су неговање одређеног друштвеног идеала и под
стицање развоја друштвено пожељне личности, а не усредсређе
12) Ђелпи, Еторе Школа без катедре, Београд, БИГЗ, 1976, стр. 45.
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ност на свестрани развој личности, која би била способна да мења
околности затечене у друштвеном и културном окружењу.
Стицање самосвести и потврђивање сопственог идентитета
битни су резултати процеса образовања, који његовим учесницима,
ипак, пружају могућност да учествују у мењању окружења. Под
стицање појединаца, припадника различитих социјалних група да
реализују сопствене потенцијале, представљало би отворену мо
гућност уједињавања утопијске енергије довољно моћне да оства
ри претпоставке за покретање и остварење промена унутар раз
личитих димензија друштва. Образовање би могло да представља
приоритетну зону у стратегијским развојним плановима, будући
да поседује могућности (структуралне, кадровске, техничке) да
припрема школску популацију за активно учешће у друштвеним,
економским и културним променама. Образовне структуре, међу
тим, не одговарају адекватно на друштвене изазове, не из разлога
што не постоји разумевање промена у друштву, ни капацитета за
учествовање у њима, већ из једноставне хијерархијске одређено
сти која је имплицитно садржана у формалном односу између гло
балног система (друштво) и његовог функционалног подсистема
(образовање), који представља тип субординирајуће корелације.
Ако се теоријска расправа о карактеру утицаја друштва на
образовање и обрнуто стави у други план, може се у образовној
пракси у западним демократијама уочити снажна тенденција да се
кроз институционализовано образовање развија концепт политич
ке коректности. У основи овог концепта је уграђена намера да се
конструише „нова стварност“ у којој различитост неће бити „про
казано“ обележје које изазива лепезу негативних реаговања од дис
танцирања до агресије. Опасности од сукобљавања између при
падника различитих социокултурних миљеа, носилаца различитих
идентитета, припадника различитих етничко-културних и етнич
ко-верских група и данас постоје – масакр у Норвешкој (јул, 2011),
али и улични нереди у Енглеској (август, 2011) примери су суко
ба због неприхватања различитости и/или непристајање на њих.
Опасност од сукоба и сукоби сами очигледно преобликују образов
ну политику западних земаља, чији је израз и тежња ка развијању
мултикултурализма. Мултикултурално образовање, међутим, није
чаробно решење, чије ће прихватање ослободити друштво тензија
између носилаца различитих идентитета: то је само један покушај
давања легитимитета различитостима, а њихова крајња судбина и
место у друштву зависиће, у крајњем исходу, много више од пра
ведније расподеле друштвеног богатства.
88

Весна Трифуновић

Мултикултурализам и образовање: проблем...

Образовна стратегија поштовања различитости присутна је
и у српском друштву, која је у складу са укупном развојном поли
тиком друштва. Али као слабост се истиче превелика усмереност
ка преузимању готових решења из образовне праксе других зема
ља. Потпуно је занемарена чињеница да специфичан друштвени и
културни контекст одређује интерпретативну димензију и релаци
ону динамику унутар образовања. Коришћење страних искустава
није довољно и не сме бити једино мерило у стварању националне
развојне стратегије, укључујући и развој образовања. Различити
институционализовани системи образовања поседују специфичне
одлике, које би се изгубиле уколико се некритички прихвате „стан
дарди“ у овој сфери, а тиме би очување различитости било доведе
но у озбиљну опасност.

Vesna Trifunovic
MULTICULTURALISM AND EDUCATION: 
PROBLEM OF THE IDENTITY’S PLURALISATION
Summary  
Monocultural education, whose aim is to form a powerful feeling
of belonging to the national culture, is therefore no longer suitable for
“the spirit of the time” which is shaped by the processes of moderniza
tion and liberalization. The logic of these processes has led to the vi
sible internal differences between the cultural identities in the modern
societies – there is not a unique cultural identity in them, but diverse,
even opposed identities. Can the members of different cultural environ
ments, which represent cultural differences, expect accept of their own
cultural identities within the institutionalized education?
It is assumed that the institutionalized education is one of the
most important instruments of homogenization and transferring of the
cultural contents and mean ings to the new generations, however, its role
is not to restrict the freedom of the individual to choose the identity, but
to enable overcoming of the boundary between the carriers of different
identities. Multicultural education, education which is open for cultu
ral diversities and pluralism, can from foreigners make acquaintances,
maybe even friends.
Key words: multiculturalism, education, identity.
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Resume
Institutionalized education is one of the most important instru
ments of homogenization and transferring of the cultural contents and
mean ings to the new generations – they go through the socialization ba
sed on the values of their own culture, which at the same time represent
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the boundary with other cultures. The values of particular cultures are
a special link (connection) between those who accept them and make
it possible for them to identify themselves and carry out the need for
belonging to a certain community or milieu which gives the mean ing
of the existence. In modern societies, however, it is believed that the
concept of the community has become ambivalent; individuals belong
to and participate in different communities which do not have unique
values, which means that they probably form potentially opposed or at
least different identities.
Assimilated attitude of the majority towards minorities in the na
tional states, founded on homogenous cultures, is suppressed by the
cultural dynamics based on the minorities’ rights to acknowledge their
diversity as equally important. It is assumed that the education can to
a certain degree restrict belonging to the identity, however, its role is
not to restrict the freedom of the individual to choose the identity, but
to enable overcoming of the boundary between the carriers of different
identities.
Making the concept of promoting various cultural facilities,
which come from one’s culture and cultures specific for different coun
tries, within the institutional education, the affirmative attitude towards
national and regional cultural identity is achieve and the process of their
adoption and keeping begins. With the selection and control of cultural
contents which educational institutions represent and pass on to the par
ticipants of the educational process, education demonstrates the ability
to develop or disable dialog and tolerance between cultures within a
country or between the cultures of different countries. Forming cultural
content in education depends on the cultural policy of the country: in
multicultural countries the need to harmonize the relationships between
cultural communities is constantly renewing, which affects the concep
tualization of cultural and educational policy, which must constantly
search for new answers in order to abandon tension and conflicts due
to existence of different cultural identities of individuals and groups in
a country.
Institutionalized education is responsible for the creation of cul
tural identity: its influence is planned (formed in the state) and under a
constant systematic control. Relationships between cultures (the domi
nant culture and various subcultures) are transmitted through education,
and they influence the formation of cultural identity and behavior of
the participants of the educational process. In this way, education be
comes a factor responsible for shaping the cultural messages that affect
students’ enculturation and internalization of cultural values, forming a
young generation for potential cooperation or confrontation with diffe
rent cultural identities in a multicultural country.
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The question of cultural identity is an extremely sensitive issue:
each culture has its own patterns of meaning and behavior, and cultural
affiliation can be a basis for cooperation or conflicts between members
of different cultural communities. Elements of institutionalized educa
tion participate in the process of identity formation and have their share
of responsibility in multicultural societies in the development of tole
rance and elimination of potential conflicts between different cultural
communities.

*

92

Овај рад је примљен 17. априла 2012. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 5. јуна 2012. године.

ЕКОНОМИЈА И

САВРЕМЕНА ДРЖАВА
УДК: 338.2:339.9

Српска политичка мисао
број 2/2012.
год. 19. vol. 36.
стр. 93-124.

Оригинални
научни рад

Сретен  Сокић

Универзитет у Београду, Факултет политичких наука

ЕКОНОМСКЕ ФУНКЦИЈЕ ДРЖАВЕ
- ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И РЕГИОНИ*
Сажетак
Најновија светска економско-финансијска криза довела је
разноврсне аспекте економије под неминовно критичко преиспи
тивање. Трагајући за узроцима кризе уједно се покушава одржа
вање свих преовлађујућих сегмената економије и друштвене орга
низације. “Западњачка теорија” и владајући носиоци политичких
одлука од самог њеног почетка (2007) почели су да примењују
мере санирања најризичнијих појавних облика кризе (велике бан
ке) и потстицања тражње. Пуне три године су прошле у покушају
умањивања ефеката кризе а тенденција њеног увећања све више
снажи своје изворе. Последњи покушаји у САД и Еврозони пока
зују да преовлађује прагматизам. За наше тематско опредељење је
најважније како се понашају бројни носиоци мера економских по
литика на међународном плану. Значи, осим мера у сфери нацио
налних економија (повећање буџетског дефицита, промене у сфери
фискалне политике, стање државних дугова, у области социјалне
*
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политике), посебно је значајно сагледавање нових процеса глобал
них економских функција државе зарад нове фазе успостављања
односа који на нов начин усмеравају компетенције државе у еконо
мији али и околности и збивања. Глобализација економије и поли
тике се ту намеће као “светско земљиште” амбиција и реалности.
У том контексту је и ово наше разматрање.
Кључне речи: економске функције државе, глобализације, економија на
ционалних држава, наднационална државност.

У овом тексту полазимо од генерално правилног и научно
верификованог става да реформа државе треба да обезбеди, као ак
циони друштвени пројекат преображаја, оптимално ширење еко
номских и развојних могућности, рационални и најшире прихва
ћени програм ка економски ефикасном социјалном друштву. Да
непосредно, на квалитативно нов начин, омогући економско – сво
јинско уређење друштава, преображај ка рационалним и другим
неминовним у будућности функцијама капитала, за тржишну еко
номију у којој не би била нарушена социјална права и развој демо
кратије. Није дилема да овај нови пројекат треба да буде и носилац
је друштвених захтева за индивидуалним слободама и отвореним
друштвом. На националном културном, научном и другим сегмен
тима афирмације. Да грађење нове државе1) сеже ка скоро свим
порама у којима се појављује у целини економског и друштвеног
миљеа. Ради се о јединственим интенцијама реформских захвата
(које требају да теже том циљу) на националном, регионалном и
глобалном нивоу.
Савремене тенденције економије света исказују своје форме
и развојне токове у широком наступу глобализације и регионали
1) Тешко би било прихватити нове научне концепције без уважавања становишта лорда
Кејнза о економским функцијама државе за које многи теоретичари тврде да су опре
дељења актуелна не само за период светских криза већ и у будућности. За ову анлизу
је од значаја: „Држава ће морати да има водећи утицај, делимично преко свог пореског
система, делимично утврђујући каматну стопу... Поред тога, не изгледа вероватно да би
утицај банкарске политике на каматну стопу био сам по себи довољан да услови опти
малну стопу инвестиција. Могу, према томе, да замислим... да је прилично опсежна со
цијализација инвестирања једино средство да се обезбеди приближно пуна запосленост,
иако то не треба да искључи сваковрсне компромисе и начине на које би јавна власт
сарађивала са приватном инцијативом... За државу није важно да преузме својину над
средствима за производњу.“ У савремености се све више афирмишу економске функци
је државе у спољно-економској сфери. Тичу се неотуђивих функција на националном
нивоу и отуђивих у економским пословима регионалног и интернационалног карактера.
Истовремено, држава у својим економским функцијама, постаје гарант и непосредни
учесник међународних економских токова, тако да представља националну полугу оп
тимизације и економско развојне стабилности и у међународним токовима капитала.
Ово је у перспективи неминовност за напредак цивилизације, за економски проспери
тет и растали и соцојално-економски прогрес.
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зације. У овим процесима јавља се обиље функција које врше од
ређене институције а по свом карактеру представљају економске
функције националне државе у прошлости. Економска савреме
ност света је у одређеној, и то трајној, загонетној недоречености
о токовима селења појединих економских функција које обављају
националне државе на ниво одређеног степена интернационали
зације (капитала, управљања, берзанско-монетарних активности
и понашања, банкарско-кредитних токова, понашање мултина
ционалних компанија и др.). Није тако давно било када су нацио
налне државе биле кључни субјекти у мећународном економском
поретку. Нови глобални и регионални економски поредак заснива
(и засниваће) свој ентитет на обиљу самосталних функција. Али
ослањајући се на државу, са новом позицијом и економским функ
цијама, која је незаобилазна у савременим процесима од инсти
туционализације до тржишних и других усмераваних економских
токова (преусмеравање развоја, акумулације, производње…). Ра
зноврсни покушају стварања неке нове мешавине класика, монета
риста и неомонетариста, кејнзијанских концепција државе су нај
већа препрека ефикасном изласку из садашње светске економске и
финансијске кризе.
У овим доминантним реалностима мора се тражити најефи
каснији оптимални путеви изласка из садашњег хаоса везаног за
место државе у економији. Научна мисао, с правом указује, да ове
кардиналне дилеме нису само ствар државе и преовлађујућих си
стемско - ситуираних политичких снага. Њена компатибилност
се «мери» и са токовима и искуствима, системима и стратеги
јама која доминирају у смислу квалитета и ефикасности, резултата
и будућности у светским искуствима. Премеравање тече уживају
ћи све оригиналности материјалних могућности и практичних об
лика «кардиналних реформских захвата».

ШТА СА НАЦИОНАЛНОМ ДРЖАВОМ
Анализа глобалних и регионалних облика економије и тен
денција капитала упућује на обиље институција и њихових карак
теристичних понашања иза којих стоје цивилизацијске и антициви
лизацијске околности али које су оваплотиле државе, сагласно или
изнуђено. Мада тенденције глобализације опредељују и карактер
економске регионализације њихове форме институцинализације
се организују као пулсирајући облик економије и економског жи
вота. Од седамдесетих година прошлог века јавља се научно кон
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ституисање међународне економије и у њој пројектовање одгова
рајуће државности са економским функцијама изван компетенција
и позиције националне државе. На сцени је снажан наступ напр.
европске економије, економије северне америке, азијске економи
је. У практичном економском и политичком животу јавља се обиље
тенденција које представљају одузимање националног суверените
та држава у економији, спољно-економским односима, јавним фи
нансијама и јавној потрошњи. Конкретно се то исказује и у најно
вијим понашањима “регионалних влада” у покушајима санирања
најновијих последица (“дужничка криза) светске економске кризе.
У овом веку наука и практика с, на самом почетку, сусрела
са новом фазом глобалних и регионалних економских промена у
смислу јачања неумитних јединствених токова и вредносних осо
бености савременог тржишта. Штајнгер Манфред исказује да је
незадрживо даље јачање мултидимензионалних процеса који ства
рају, умрежавају, проширују међузависност и размену широм све
та. Штиглиц упозорава (2006) да је позитиван учинак глобализаци
је то што она отвара простор слободном унутрашњем и спољњем
тржишту и објашњава друге њене предности и неминовности с
тим да национална држава задржи усмеравајућу и корективну уло
гу у друштвено – економском развоју. Бек Урлих у својим анали
зама (2004) да једна земља не би смела своју судбину препустити
неизвесностима глобалног тржишта и одлукама међународног ка
питала или пак свемоћним корпорацијама.
Када се узму у обзир и реални токови у економијама региона
или у оквиру економских савеза између појединих земаља (регио
налне интеграције, мултилатерални и билатерални уговори и др.),
присуство моћних светских субјеката (на пр. Г8, Г20, “светске вла
де”…) онда се нужност промена суштине економске државности
чини извеснијом. Сама архитектура функција националне државе
бива редукована а у многим областима економског живота потпуно
искључена. У савременим понашањима међународних интенција
економије упућују се захтеви за редефинисањем постојећих еко
номских функција националне државе, ново конституисање ква
литативно нових државности. У области економских функција и
економске снаге у овим најновијим променама леже и нове могућ
ности, изазови, конфликтне ситуације …
Милтон Фридман процењује значај националне државе и у
будућности. Он истиче: не, ја не мислим да је национална држава
мртва. Напротив, мислим да је свака идеја која нас гура у правцу
Уједињених народа или Уједињене Европе, свеједно, чиста про
паст. Американци ни сада нису превише задовољни Уједињеним
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нацијама. Има и све гласнијих ставова против Међународног мо
нетарног фонда...
У томе контексту научних и практичних полазишта и односа
према разноврсним концепцијама али, пре свега, токова збиље не
могућа је универзализована комбинаторика везана за редуковање
националних државности, која се представља као неминовност у
светским размерама. Научно је нереална и евентуална оријентаци
ја ка идејама „нека цвета сто цветова“ али и пракси „диригованој“
из једног светског „центра“. Управо је она непосредно и темељ
но допринела садашњој светској економско-финансијској кризи,
транзиционим ломовима и неуспеху промена.
У најмању руку ток развоја савремене светске економије ка
будућности намеће преиспитивање оних економских функција др
жаве које су сувишне, непотребне или спорне са аспекта садржаја
и токова цивилизацијске економије, како глобалне, региона тако и
сваке државе посебно. Опредељења за даљу изградњу и конститу
исање економски и пословно високо оспособљене државе са пра
вом устврђују да се савремена изградња економија не заснива на
пуким инструментима негације облика примене или форми усавр
шавања функција и компетенција државних функција у њеним то
ковима. Напротив, свидело се то или не господарима света, мора
се заснивати на сталној тендецији јачања тржишта и економских
тржишних института и на њима засноване производње и развоја,
интеграције у савремене токове светског тржишта и сложене то
кове интернационализације капитала. Али и институционалном
организовању државе да “пропусти и оплемени” ове законите тен
денције. У томе стратешком опредељењу процеси глобализације
тек треба да се афирмишу.

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА  -  ЧИЊЕНИЦЕ И ВИЗИЈЕ
Савремена епоха овога века већ у првим годинама друге де
ценије показује се као темељно различита. Испољава се у свим
сверама сивилизацијског тока. Тражи посебну примену анализе
епохалних промена, али и научно објашњење (прихватање или
оспоравање) нове реалности и развоја који се намеће као “гвозде
на нужност” у будућности. Нови “свет нација” није  скуп “света
свих нација”. На делу су веома различити процеси, веома често
супротстављени, али које ипак можемо анализирати и приказати
са аспекта економских функција државе као два пола снажно изра
жених концентрисаних функционисања и одређења. Као глобал
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ни и национални али у бројним случајевима ипак јединствени пут
преображаја ка модерној економији која је незамислива без новог
целовитог концепта економских функција државе.
Најновије међународне путање носе са собом силе уједиња
вања, али и разједињавања. Садрже преовлађујућу будућност ако
афирмишу неумитности процеса капитала који носе у себи потен
цију безграничног просперитета и прави пут напретка. Веома че
сто и посебне егоистичке интересе приказане као светски токови
капитала. Уз истовремену наду у будућност “примену силе” као
конститутивни и одређени ка “дициплиновању” кроз ограничене
ратове, посебне концепције овладавања земљама и регионима. За
тим, сукобе или јединство домаћих могућности и међународних
“погледа”, критерија и баријера прилагођавања. Скоро сва друштва
су на “међународном фону” нужних прилагођавања и промена које
веома често отворено намећу низ условљавања, а не ретко и одре
ђених геостратешких интереса. Све у свему на сцени преовлађује
отворени сукоб са националним идентитетом.
Истовремено се налазе, на овом путу у будућност, и још не
довољно научно објашњене силе модерности. Теорија је застала на
неим
 арима: Лорду Кејнзу, Шумпетеру у Фридману. Пред науком
је изазов даљег теоријског пројектовања економије на “светском
земљишту робне производње”, не задржавајући се на оптимизаци
ји, теорији равнотежа, беразнско-банкарским мутација, покушаја
конституисање ирационалних економских облика и односа засно
ваних на “теорији система”, нових садржаја појмова, аксиома и по
стулата економије, позиције и улоге тражње, прерасподеле дохот
ка, инфлације, незапослености. Речју, неопходна је нова апаратура
економије а тиме и економских функција државе.
Модерни пут је историјски отворен, економски и научно не
заустављив, али крцат и рационалним и ирационалним, мегало
манским и реалним, традиционалним и радикално новим ... ипак у
неизбежном току. А у свету “сарадње и конфликата”, “универзали
зације и партикуларизма”, свету нових могућности, свету рушења
баријера, у корист контролисаног новог поседовања сусрећу се но
ве димензије кључних светских процеса. На овом “брисаном про
стору” су и мере учинака капитала и емпиријски неекономских и
субјективних мотива. Примене економске и војне силе произилази
само из ригидности доминације. Опасности од наметања геостра
тешких и геополитичких интереса као преовлађујућих – једино
могућих остају као велика опасност.
Испољавају се и неограничени путеви наднационалних и
класичних институција глобалног надвлашћивања развијенијих
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и силнијих. Законита економска глобализација изродила је посе
бан слој међународне бирократије која све више поприма нов вид
исказивања своје (самосвојне) визије и модела владања светским
токовима капитала, заједница, држава, култура, и низа других по
јава које се незадрживо распростиру светом. Међународне и реги
оналне институције стварају банке, фондове, новац и др. Ради се о
елементима система привређивања и потрошње.
Током последње деценије прошлог века примењен је низ са
времених стратегија ради промене економске и политичке слике
света у име глобализације. Петер Ф. Дракер наводи и веома зна
чајну економско-политичку стратегију глобализације везану за “за
устављање СССР-а и комунизма”, чија је реализација довела до
распада “социјалистичког блока” и почетка и тока процеса “пост
социјалистичке” транзиције. Наравно, бројни су разлози и фактори
који су такође служили остварењу овоме циља. Ипак трновити пут
“примене економске и војне силе” зарад доминирајућих идеја гло
бализације је далеко шири а остваривања њене визије показује се
у безброј форми као наметнута од стране међународних организа
ција и финансијских институција. Парадокси ових “усмеравања” у
име глобализације су веома широког а у не малом броју случајева
бруталног захвата. Интереси квазиекономских потрага за сирови
нама, обавијени у инервенције војне силе (НАТО), покушавају се
прикрити “увођењем демокртије”.
У новије време распрострањено је мишљење да је глобализа
ција преузела синтагму “новог економског поретка”. Схватања су
се афирмисала у различитим садржајима а “глобалистичке акције”
још више. Бан Ки Мун полетно доказује да је глобализација ма
нифест о порасту трговине, технологије и финансијских прилика,
о сталном расту и повећаном утицају међународних, цивилних и
друштвених актера, у глобалним операцијама транснационалних
корпорација, у широком порасту међудржавних комуникација и
размена информација, нарочито преко интернета, међудржавним
преносима болести и еколошких утицаја и у повећаној интернаци
онализацији извесних врста криминалних активности.
У претензијама ове врсте поставља се неизоставно питање
који су то субјекти, институције и механизми глобалног уређења.
На пример економије. Који је то институционални оквир за круци
јалне методе усмеравања продукције, капитала, с токова светског
тржишта? Како се доносе одлуке на глобалном нивоу а обавезу
ју националне државе? Које су економске последице повлачења
појединих држава са поља које су у економији биле класично др
жавне ( нпр. понашање држава из зоне евра у области монетарне
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политике). Како се понашају националне државе које су пред пре
испитивањем економских функција у области спољно-економских
односа, финансија, кредитно-монетарне, банкарско-финансијске,
финансијских тржишта и хартија од вредности, инвестиционе и
низ других “својих” (до сада) компетенција? Затим, област јавних
финансија и јавне потрошње.
У том контексту оправдано је поставити питање: који су то
одређујући сегменти глобализације? У научним и стручним ана
лизама најчешће се истичу: 1) стварање глобалних мултинацио
налних компанија, 2) финансијска глобализација и функциониса
ње глобалних новчаних тржишта, 3) регионализација економије,
4) либерализација светске трговине - функционисање СТО (WTO),
5) светска информатизација, 6) светска размена научних инфор
мација, 7) стварање глобалне техничке, научне, финансијске и др.
стратегије, 8) ширење делатности и јачање утицаја међународних
организација, као и други регионални аспекти и нови интернаци
онални процеси.
Глобализација у досадашњој примени различито се тумачи.
Такође и њено поимање и категоријално одређење изазива обиље
спорова. Теоретичари се, углавном, баве или постојећим појавним
облицима глобализације које треба даље усавршавати или се за
државају на маргинама регионалних интереса или концепија оних
земаља које имају статус богатих држава. Мало је мислилаца који
разматрају глобализацију као нужни процес цивилизацијског еко
номског, политичког, демократског, културног. Ми се опредељује
мо за неминовност економске интернационализације која је неиз
бежно један од видова глобализације. Из критичког разматрања
праксе глобализације велики број аналитичара извлачи закључак
да се налазимо на почетку новог глобалног доба. Али наука још
није дала прецизан одговор шта подразумева под овим новим ци
вилизацијским поретком, глобалним токовима односно особено
стима епохе.

НЕМИНОВНОСТ НОВОГ ГЛОБАЛНОГ ДОБА
Ново глобално доба требало би да обезбеди значајне, па и
пресудне могућности за високоразвијене земље Запада, али и за
земље у развоју. Ради се и о веома значајном аспекту и задацима
глобализма који ће радикално смањити растућу поделу “на оне који
имају и оне који немају”. Остварење глобализма ће се мерити по
себно смањењем “сиромаштва” које је последње деценије XX и у
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првој деценији XXI века повећано више од 200 милиона људи. Али
и целином и ефектима свтеске економије и максимизације “резул
тата” развоја цивилизације. У економским ефектима “богатства”
итд. Бројне су и нове карактеристике које ће донети ново глобално
доба у уређењу организације и фактора производње. Неминовне ће
бити и промене “скломности ка потрошњи и подстицању инвести
ција”, очекује се нови импулс “координација економских полити
ке” националних држава које намећу захтеви глобалних токова али
и заснивање “светске економске политике” и финансијских токова.
Ради се о таквој фази глобалног доба у којој ће, према про
ценама садашњих доминантних теорија и концепата, у мањој или
већој мери, све земље света партиципирати у прогресивним актив
ностима даљег развоја светске привреде, уз истовремено инсисти
рање на стратегији да либерализација трговине и страних инвести
ција буде доступна свим народима и корисна за све земље света, а
посебно за најнеразвијеније.
Према процени стручњака OECD, ново глобално доба ће
омогућити да земље света које се данас налазе у сиромаштву
остваре “знатно виши ниво материјалног богатства”. Стручњаци
Секретаријата OECD предвиђају све чвршће везе између разви
јених и земаља у развоју: економије скоро свих земаља света за
интересоване су за интегралније економско-производно-развојно
усклађивање, информацијско-менаџментско повезивање и коорди
нацију. Њихова веза може бити више него благотворна за предви
ђен економски раст у међународним размерама, побољшање стан
дарда живота, елиминисање сиромаштва и унапређење “одрживог
развоја”, заштите човекове околине и других економских ефеката
који ће ојачати глобалну политичку стабилност, економски развој
и “колективно-регионално” елиминисање епицентара политичке,
војне, безбедносне, економске кризе.
Истичемо да треба изградити економско-социјалне механи
зме који ће створити веће благостање кроз глобализацију. Ако за
говарамо да је феномен глобализације историјски неизбежан, онда
се и економија региона и сваке земље посебно мора прилагодит тој
будућности.
Можемо будуће процесе глобализације, условно, поделити
на: а) политичке, б) спољнополитичке и в) економске, г) културну,
д) еколошке и даље ка глобалном друштвеном уређењу. Подела је
релативна јер су глобални токови испреплетани са неједнаком до
минантном силом међуутицаја и са дисхармоничним фазама али
уз стално обликовање међународног поретка и модерне државе са
интернационалном самосталношћу. Наравно да је без јасних раз
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граничења и дефинисања саставних елемената истих немогуће ем
пиријски утврдити домете различитих димензија и начин и сушти
ну остваривања.
Постоји безброј других различитих тумачења будуће глоба
лизације када је у питању сфера парцијалне анализе. Пре свега сам
термин глобализација више је магловит процес који упућује на згу
шњавање времена / простора и повећање међузависности у свету,
него појам подложан недвосмисленој операционализацији.
У сфери демократског прогреса срце нове глобализације “са
људским ликом” представља успостављање космополитске демо
кратије, програма могућих краткорочних и дугорочних преобра
жаја који се протеже од локалног, регионалног до глобалног нивоа.
Нов пројекат стреми ревитализацији демократије на три нивоа. На
нивоу локалних заједница, на нивоу националне државе и трећи
ниво демократије је глобалан.
Савременост покушава да се супротстави доминацији најја
чих и економски најснажнијих афирмацијом изворних основа гло
бализма се економском, социјалном и демократском провинијен
цијом (о томе у посебном делу текста). Са аспекта предмета нашег
истраживања слика међународних економско – финансијских то
кова односно економских глобалних односа и процеса никако није
аутономна, организована на самоходним принципима и утицајима
превасходно економско-вредносних “појединачних доприноса”.
Ипак снажење економски нужних токова глобализације зах
тевају промене у организацији “човечанства у целости”. Обиље
постојећих послова прекорачују “преко граница националне др
жаве”. Економке функције државе су овде незамењив чинилац и
имају пресудну улогу у стварању свих предуслова функционисања
светског тржишта и економских принципа капитала у међународ
ним размерама. У овим токовима сусреће се низ државних еко
номских функција и извршилаца на нивоу националне, регионалне
и глобалне сцене без јасне идентификације и трајног или привре
меног разграничења оних активности које су од глобалног значаја.  

ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ 
СВЕТСКЕ ЕКОНОМИЈЕ И ПУТ ПРЕОБРАЖАЈА 
ЕКОНОМСКИХ ФУНКЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ
Економска динамика глобалних процеса носила је са по
себном енергијом и адекватним резултатима “на својим плећима”
прву деценију овога века, а интензитет се појачао у овом нашем
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времену. Професор Стиглиц је истакао надвладавање противуреч
ности глобализације ценећи њену природу, форме и практично
испољавање. “Стиглицов допринос посебно је везан за тржиште
кредита са асиметричним информацијама. Он је доказао да је, у
циљу смањивања губитака проистеклих из лоших пласмана бана
ка, за банкаре боље да обрате пажњу на обим кредита, уместо да
повећавају акгивне каматне стопе.” Као и друге бриљантне анали
зе које се односе на негативне процесе глобализације. Галбрајт је
покушао да у свом делу „Економија у перспективи“ анализира и
упореди „поједине економске идеје“ (А. Смит, Д. Рикардо, Џ.М.
Кејнс, Маркс) посматрајући и њихову егзистенцију у садашњој по
литичкој и друштвеној пракси. Значи не само у време у коме су
они стварали. У поменутом раду су изучавања и оног дела њиховог
ствараштва које је у функцији и у савремености. Али не и са аспек
та неминовних тенденција даљег развоја.
Обликовање нове глобалне политике указује на обиље по
требних научних одговора, ставова, концепција. Остаје и оцена
актуелне праксе: начин усмеравања њене нужне експанзије уз од
лучујуће присуство “парцијалних економских правила игре”, као и
политичких сила “многострукости и вишезначности”.
Сва ишчекивања и нужности промена имају се остварити и
кроз присуство глобалне државе која је само један од актера раз
личитих економских, демократских, мултикултурних, мултиектич
них и других процеса. Унификација привредног развоја и неравно
мерни раст само су неке од противуречности међународних токова
које су се испречиле као проблем пред међународне институције
које морају имати садржаје државности са прецизним функцијама
и делокругом.
Није више изненађење тврдња да ће се свака земља која
“жели да напредује морати помирити с чињеницом да је светска
привреда та која предводи”. Носи то са собом обиље различитих
промена сопствених стратегија укључивања у токове модерне еко
номије. Пракса тражења темељних националних формула је и пи
тање стратешких одлука заснованих на реалним могућностима у
свету “постсоцијалистичке транзиције”. Посебно у “гвозденом ка
везу неразвијених”.
На овом “терену” цивилизацијских токова нема места за
теоријске дијалоге и спорења. Они су битни али су тренутно ван
економског и ширег значаја, ван резулата и ефеката. Посебно на
спекулативно научно - филозофском терену разних теорија зави
сности, “ултраимперијализма” и њиховом утицају на међународни
економски поредак односно “нови светски поредак” и др.
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Реална и садашња економска глобализација намеће ну
жност оним “вољама избора” које растући токови “укљештују” у
моћ колосалних капитала. Економски процеси нашег света нису
и не смеју бити “сила и интерес најразвијенијих”, никако подела
на “центар”, “полупериферију” и “периферију”. Али реалност је
више него очигледна. Крцата је разноврсним “штаповима и шарга
репама” којих се тренутно поражени, уцењени, сиромашни, слаби
и други у овој галаксији не могу отрести. Порука која се упорно
понавља гласи: Ко жели да се у том новом свету повољно смести и
да новим изазовима ваљано одговори, тај већ сада мора напустити
старо понашање и прихватити игру коју свима намеће нови талас
глобализације.
У овој деценији снажне су извесне скоковите турбуленције,
али и универзације уз вртоглави ритам ка ставарању једне “светске
привреде”, јединственог економског светског поретка. Њима прет
ходи и доследно их прати читава поплава ”научних” студија, низа
научних “школа” које анализу ипак усмеравају на путеве “игре гло
бализације”, облика критичког промишљања достигнутих резулта
та, оспоравања и “уздизања до неба” низа концепата. Доказује се
да је релност управо “та једина формула” отвореног савременог
света. Постоји и теоријска мисао, што је за сву похвалу, која за
снива своје резултате на научно валидној критици актуелних гло
балних процеса и токова. Заједно са њиховим последицама. Ова
истраживања будно прате и нове глобалне концепције које нуде
преуређење глобализације.
Теоријско-хипотетички и стварносно, поново се намећу пи
тања којима би се пропитале следеће релације са аспекта међуна
родног кретања капитала, савремених тржишних односа и појав
них облика економске глобализације:
а) привредни развој - проширена репродукција, стратешка
дугорочна оријентација,- фактори производње,
б) трошкови развоја - трошкови производње,
в) улога односа “међународног и домаћег капитала”,
г) функција и реална употреба иностраних кредита,
д) шире потенције капитала (производно-техничко-техно
лошког, људског и природног) и његово садашње страте
шко усмеравање ка јединству са глобалним економским
и финаксијским токовима,
ђ) оспособљавање националне државе (у смислу ефика
сности, модерности, нове организације и др.) за међуна
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родне економке послове и политику и начин интеграци
ја се циљевима реализатора светског система економије,
е) стварање светског усмеравање привредних, финансиј
ских и социјалних токова и др.
Независно од практичних облика злоупотребе и погрешне
примене глобализације, геополитичких и геостратешких интереса
најразвијенијих економије и земаља нова глобализација носи сна
жнији талас у коме ће савременим светом владати садржаји ло
гике капитала и економских закона и њихово усмеравање широ
ког –јединомерног- квалитативног наступа.. Наравно, на светском
тржишту које носи одгонетање и декодирање, условљава суштину
вредносне основе производње и трговине, трагања за перманент
ним ширењем обима размене и убрзано тражење нових, интензив
ну акумулацију за убрзани раст и развој, монетарну експанзију и
др. Мрежа глобализације која је све гушћа поред ових објективних
планетарних процеса испољава и испољаваће и разноврсне игре
предухитравања, као и низ других савремених извора, стратегија
и понашања које ће имати додатне економске ефекте и нову пози
цију, на пример снага финансијског капитала, сигурност оних који
поседују одговарајући природни или људски капитал, самостално
понашање мултинационалних компанија, економску самосталност
регионалне поделе светске продукције, тржишта, инвестиција и
др. Речју, у овим особностима нужних таласа глобализације наме
ће се будућа особеност економских процеса, токова, тенденција,
односа. Испољава се као самосвојство безграничног просперитета
капитала.
Да ли се отелотворују процеси глобализације као безгранич
ног просперитета капитала и економске функције наднационалне
државе
Најновије промене у конституцији и развоју индустријског и
постиндустријског друштва, друштву научне производње, инфор
матике, крупног капитала, значаја знања уз широке демократске и
социјалне размере све се више афирмишу “као глобалне”. Широко
и незадрживо наступају нове промене у свим областима живота и
рада, не само у тржишним привредама високоразвијених земаља
Запада. Многе средње развијене земље и земље у развоју на разне
начине покушавају да се укључе у ове савремене промене модерне
глобалне економије и других особености економских и привред
них токова у свету.
Ради се о темељитим демократским, економским и економ
ско-социјалним процесима, тенденцијама гигантских капитала,
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интересима регионалних економских интеграција, наднационал
них (мада понекада парадоксалних) цивилизацијских могућности.
Процеси глобализације немају само у виду капитал, про
фит, благостање у ширим цивилизацијским размерама већ и броје
националне стратешке интересе. Уколико дође до постепене кул
минације злоупотребе и употребе глобализације отвара се најзна
чајнија дилема ових процеса: да ли ће нови талас глобализације
бити израз ових амбиција или начин организације око заједничких
економских правила игре? Да ли ће нови глобални поредак бити
јединствен или ће у њему доминирати нереалне амбиције које себе
предтстављају као једино могуће, видљиве и мерљиве али у крај
њој линији трагичне по капитал и будућност цивилизације.
С једне стране, то су неминовини процеси које прате посеб
ни интереси готово свемоћних економски снажних држава. Но
ам Чомски, са правом, устврђује: Највећим делом двадесетог века
Америка је била најдоминантнија економска сила - економски рат
је претворила у моћно оружје, користећи дијапазон метода, од не
законитог ембарга до наметања правила Међународног монетар
ног фонда (за слабе)... У било ком сукобу, сваки учесник покушава
да издејствује да се битка води оружјем које му пружа највише из
гледа за победу. Ако желиш да стекнеш преимућство, играш своју
најјачу карту. Најјача америчка карта је сила (геополитичка, војна,
финасијска и др,), стога, ако можемо да установимо принцип да ће
се светом владати силом, победа је наша. Ако се, с друге стране,
сукоби решавају мирним путем, од тог имамо мање користи, по
што су наши противници на том пољу једнако добри или бољи од
нас. Ређају се нове у овој деценији ново-старе стратегије САД-а и
оцене њихове делотворности. Истовремено, са друге стране, свет
“глобалним превидима” и силом “јачег” и различитих “стратегиј
ских рачуница” срља ка све дубљим кризним токовима. Бројни “за
робљени умови” покушавају да разреше квадратуру круга светске
кризе даљим разарањем највиталнијих импулса економије. Пре
тензије најачих продиру и надвладавају својим спољним полити
кама у међународне институције и интеграције.
Посебно се то манифестује у сфери спољне политике САД
која има димензије “грађења држава” по мери владајућих интереса
ове земље. Френсис Фукујама упозорава: логика спољне политике
Америке након “11. септембра” довела је ову у дилему: или да пре
узме на себе одговорност за стање на плану управљања у слабим
државама или да решење тог проблема препусти међународној за
једници.
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Будућност глобализације застаје пред искуствима и праксом
истанчнаних притисака и уцена (пример оцена понашања Израел а,
начин “убеђивања” признавања такозване независности Косова и
Метохије и др.) али и најсавременије улоге војне и друге силе у
светским и регионалним односима у чијој основи леже економски
и политички интереси развијених. Њихово виђење трајања непре
сушних извора увећања својих националних капитала, геополитич
ких стратегија, политичке доминације, или утицаја постаје најсна
жније оружје уништавања економских и демократских потенција
глобализације. Емпиријски показатељи су ту далеко битнији и ре
левантнији од изнетих тврдњи, опаски владајућих политика својих
државних “опаски” и неких закључака који, или стварају, или си
гурно воде у неизвесност, пораз могућности глобализације. Нова
глобализација мора донети тријумф потенција насупрот политици
“господара рата”, стратезима поларизација и творцима конфлика
та. Искуства и чињенице упозоравају на опасности даљег свет
ског приближавања провалији економском кризом и војним кон
фликтима. Томе најсликовитије сведоче искуства како се остварују
интереси развијених индустријских земаља у СР Југославији, Хр
ватској, Босни и Херцеговини, Ираку, Авганистану, Таџикистану,
Туркменистану, Узбекистану, Палестини, Српском Косову и Ме
тохији, и у другим земљама и регионима. Посебно примена стра
тегије и “пројеката обарања режима” који су против стратешких
интереса развијених.Најновији пример Либије и начина “увођења
демократије на њену територију”. Ова и оваква логика савремено
сти далеко је од глобалних токова капитала и његових економских
критерија.
Светски економски и политички поредак се налази пред
изазовом покушаја злопотребе националних амбиција и њиховог
овладавања глобалним процесима цивилизцијског простора од
стране једног броја најразвијенијих. На моменте и упорно доми
нирају интереси тзв. елитистичких организација (на пример: Са
вет зе спољне односе, Билдерберг брупа, Трилатерална комисија
…). У сваком случају, све ралности насилног уређења света су са
оне стране изградње јединаства глобалне економије и специфичне
”светске државности”.
Светска “државност” је чињеница садашњости и будућности.
Истина пуна променљивости и противуречност када се економске
функције у питању. Манифестују се не само кроз међународне и
регионалне институције државности јединственог светског орга
низма већ и у форми покушаја да национални капитал, међународ
не економске интеграције и институције финансијског капитала у
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токовима савременог света једновремено “комбинују” своје функ
ционисање инкорпорирајући и (готово) (без)бројне игре интереса
у јединство светског “система економије”. Овим се глобализација
снабдева посебним садржајем космополитског идентитета који се
употпуњује различитим моделима, сценаријима и другим матри
цама које фаворизују селективне интересе у транснационалним
размерама. Свет глобалне међузависности постаје пут фантомског
нестајања и селења ка најбогатијим. Уместо испољавања стварне
и увећавајуће вредности. Ипак засновано на богатству нација као
облика премеравања савременог света.
Истовремено и на крајње нејасном фону је и присутна сила
политичке доминације, афирмације недемократских форми и ме
тода у политичкој сфери мултилатерлних и билатералних односа.
Ови облици организовања све се више удаљују од еволуцијских
најсавременијих промена које намеће нужност глобалног – супра
националног. Подређеност “периферије центру” постаје врло при
сутан “пут” укључивања земаља света у процесе глобалног развоја
цивилизације. Све више постаје својеврсни савремени опробани
метод разарања “света нација” овладавањем њиховим богатством
у име “новог светског поретка”.
Уколико се томе додају амбиције “преусмеравања” токова
светског тржишта путем утицаја светске трговачко-берзанско-фи
нансијске, кредитно- монетарне, армије бизнисмена, банкара, ди
лера, брокера, владиних бирократских службеника и др. као и свих
оних сила капитала које зовемо екстремна зависност савременог
једностраног капиталистичког организовања као круне детерито
ризације онда морамо бити свесни апокалиптичких потенција два
десет првог века.
Одговор на овакво схватање “универзалне цивилизације”
интегрисана као наднационална држава, уз појавне облике “једна
кости и униформности” су процеси снажења националних држава
или држава као регионално “уређених” а јасно идентификованих
у свим сегментима будућности. Јачање односа интеграције и ре
гионалне економско-политичке организације па посредством њих
укључивање у глобалне токове уз своје (“историјски чуване”) по
себности постаје оригиналност више подручја света. Ово је најно
вија снажна полуга једне из основа нове, радикално незадрживе,
у размерама и снази неоспорне, међународне интенције изградње
новог економског и политичког поретка света.
Ограничавање праксе и настојања интернационалне домина
ције “великих и богатих” у име нужности глобализације и будућ
ности интренационализације капитала је појава једног новог пута
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(истина тек у заметку) политичког и економског живота света. Над
националном се са својим варијацијама глобалног подвлашћивања
супротставља виталност региона света и националних држава.
Можда је овде место де се изложи и крајња сумња у заговор
нике “мегаполитике прогреса” а да се “заговарачи” упуте на свет
реалности и могућности будућег развоја. Посебно скрећемо пажњу
на њихове досадашње узданице: доминацију финансијског капита
ла, изражена улога Мултинационалних команија и трећег великог
“играча” ММФ. Наравно ту су, последњих година, и европски об
лици функционаисања банковних институција, као и финансијске
“снаге” за обнову и развој.
Данас у већем делу човечанства није објашњена (научно и
егзактно) већина вулгарних и стварних привида, шта су “геополи
тички, војностратешки, економско-технолошки и идеологијски”
парадокси, а шта истина и будућност. Каква је савремена улога
“мегагеополитичких” реалности и циљева? Или који су путеви и
силе које “воде то геополитичко и геостратешко врзино коло”?
У савременим процесима стварања наднациналне инфра
структуре нове државе присутни су истовремено и други плано
ви и амбиције, који са собом носе прерасподелу и преусмеравање
светских токова капитала и политичке моћи, економске позиције и
циљева високе стратегије, али и “праксу и облике” примене тако
званог “врућег рата” или “крвавог решења криза” који нису ство
рени спонтано већ врло усмерено и организовано.
Тамо где најмоћнији “упере прст”, војна сила се ангажује.
Целина каснијих (одложених ефеката) линија распростирања ко
је продужује, компликује и гомила противуречности води ка пла
нетарном геополитичком и геостратешком врзином колу. У њему
профитирају искључиво стратези и организатори.
Ипак, међународно кретање и просперитет капитала јесте
поновна квинтенсенција изградње нових основа савремене тржи
шне економије и политичке демократије као круна нове глобали
зације у наступајућој новој реалности. Џ. Акерлоф и Р. Шилер у
својој књизи “Животни дух” кажу: “Због тога, неопходно је да по
ново схватимо како капиталистичка економија – у којој људи нема
ју само рационалне економске мотиве већ и животни дух – заиста
функционише”.
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РЕАЛНИ ГЛОБАЛНИ ТОКОВИ КАО
ГЕНЕРАТОРИ КРИЗЕ - ЕКОНОМСКИ
ПРОЦЕСИ И ПОЛИТИЧКИ ГОСПОДАРИ
Обиље је економских процеса са прогресивним и развојним
потенцијама. На сцени је и нова међународна глобализација тржи
шта (робе, капитала, радне снаге, финансијских односа, новца и
др.) и производње на принципима ефикасније алокације ресурса.
Постоји и низ других тенденција које доносе ново међународно и
међудржавно “поље” сарадње и интеграције у сложеним односима
на савременом светском тржишту, с банкарско-берзанским јавним
“тајнама” и готово апокалиптичним “искорацима у функцији но
вих постхладноратовских померања ка другачијој конфигурацији
“света економије” и “света нација”.
Реални процеси упутили су глобализацију и на моменте, фе
номене и незаобилазне токове са захтевом за промене у органи
зацији који носе са собом и конфликте, не само, са економским
критеријима. Стварност је преплавило спајање, препуштање, пре
узимање и стратешко удруживање глобалних предузећа из многих
земаља. Последњих пола деценије прошлог века и деценију овога
траје глобални рат мултинационалних компанија против економ
ског суверенитета држава које су неизбежно доводиле до ограни
чавања њихових пословних и развојних усмерења (овај процес је
крцат конвулзијама и противуречностима). Истовремено, економ
ски циљеви ових компанија нису у складу са амбицијама земаља
у којима су поједине филијале. Слични су односи и у релацијама
економије региона и њихових економских циљева.
Мултинационалне компаније се упорно залажу за такве об
лике глобализације које не дирају у њихову свестрану сувереност.
Оне су широки облик привредних и пословних агенаса високо
функционалних у главним токовима светског капитала. Обзиром
на стално усавршавање светских разумних токова економије мул
тинационалне компаније су постале “бездржавне компаније”.
У њима је синтетизовано много тога што њихову специфичност
конституисања чини снажном и у нашем времену незамењивом:
а) високософицистирани и сложени утицаји, б) снага капитала, в)
могућност креативних талената запослених у њима, г) начин упо
требе менаџмената, д) информационе основе управљања и руково
ђења, ђ) производно пословни “раскош“, е) техничко-технолошка
доминација производње и услуга, ж) стандардизација и квалитет
производа, з) начин понашања на међународном тржишту, и) ква
литет и специфичност продора на тржишта највећих и најбогати
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јих земаља света, али и других земаља широм света, ј) богатство
свих својих ресурса и друго.
Ново прожима глобалне токове у свим сферама продукци
је и живота, пословања и сарадње где се појављују мултинацио
налне компаније. У својој пуној целисходности и могућности сила
капитала је ојачала транснационалност ових компанија на уштрб
посебних интереса националних економија. Интернационализа
ција капитала наметнула је овим компанијама глобални иденти
тет, пословну филозофију, инвестиционе циљеве и локацију новог
проширења, даљи смисао развоја и понашања. Оне у савременим
условима могу да послују било где у свету. Све је више “незасити
вих” и расположивих тржишта. У свету промена ка огромним тр
жиштима мења се и основна оријентација бројних мултинационал
них компанија. Јављају се нове. Јављају се са својим пословним
центрима у великом боју земаља света. Целисходност постаје моћ
капитала и његова производно-пословна структура а не интерси
државе матице. То још више замагљује проблем националне кон
троле њиховог пословања.
Рални глобални токови израз су обиља противуречности.
Ствара се један својеврсно нови “тобоган смрти”, економског под
влашћивања и политичке доминације. Ж. Ракочевић упозорава;
“Англо-америчко пројектовање и премеравање савременог света
јесте одговор на изазове “бесплатног агрегата” интереса, поступа
ка и претензија … тзв. националних држава и државица које не
заустављиво куљају из распаднуте Пандорине кутије”. Уз све то
и нова пракса у понашању и стратегији ММФ-а, Светске банке,
Европске банке и низа регионалних економских интеграција. У
бриљантној књизи нобеловца (2001) Џ. Стиглица налазимо низ по
казатеља и анализа “противуречности глобализације”, “управљања
глобализацијом” и других узрока који шире страх од глобализаци
је у примени.
Стиглиц упозорава да су многе реалне чињенице показале да
глобализација није “сила која је донела толико добра” да су мно
ги докази “поколебали моћнике у њиховој визији глобализације”.
Ипак је она донела присуство промена које имају превагу у свет
ском економском и политичком поретку као и регионалном утица
ју. На сцени је нови облик и форма политике, науке и праксе чији
је циљ остварење глобалних амбиција високоразвијених земаља
запада у стварању “свога типа” међународног економског порет
ка. “Међународне бирократе” постају безлични симболи светског
економског поретка “ који дискутују светска питања” и претвара
ју их у одлуке које ће усвојити одговарајући облици интеграција.
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Овим се мења међународни политички поредак и положај међуна
родних глобалних институција. Наравно да ова понашања имају за
последицу конституисање економија појединих региона и држава
нација.
Бројни су угрожавајући фактори и негативне тенденције које
прате савремену глобализацију. Низ је процеса и застоја у кључ
ним сегментима системских, политичких, демократских и других
промена нужних испољавања. Мало је аргумената који су уптре
бљени против једне форме “цивилизацијског” нихилизма “који је
увелико надмашио разорне учинке и импликације” притисака и
економских уцена (ограничених ратова, блокада, “одлагања помо
ћи” и др.): “Ништа у животу људи и нација не постоји, или не треба
да постоји, што није садржано у логичким алгоритмима, матрица
ма, архитектоници господара света”. Ипак је стварност и развој
прожет другим токовима као неизоставна допуна и радикална ис
правка процеса заснованих на овим опредељењима.
У овим условима тешко је проценити допринос “господара
света” и њихов утицај на распад блоковске поделе света који је
произвео ужурбане (повремено и крајње убрзане) промене страте
гије које су обухватиле и преусмеравање кретања робе и капитала
са израженим регионалним амбицијама и концепцијама, али још
израженијим и (чак) превасходним интересима појединих великих
сила и “капитала” који њима доминирају. У том контексту могу
се објаснити, или пак разумети снажни сурови продори утицаја и
притисака, а ради корпорацијског, државног и међудржавног егзо
дуса капитала, затим борба за преузимање финансијских банкар
ских тржишта, енергетских (посебно извора нафте, гаса, рудног
богатства) и других природних ресурса, борба за ексклузивна пра
ва интелектуалне својине и др. Затим, нова “регионална” отварања
по основи “историјски потврђених пријатељстава и веза” и интере
са за “заједнички” убрзани техничко-технолошки и економски раз
вој. Посебно су значајни продори у привреде постсоцијалистичких
земаља и потхрањивање њиховог некритичког отварања са циљем
што брже интеграције у савремене тржишне и производне токове.
Као да то није ствар првенствено економије.
Драматични догађаји који деценијама прате развојне процесе
светске интеграције и дезинтеграције немају никакве везе с тако
званим стварањем светске привреде, глобализације на принципима
економске суштине капитала. Југоисточна европска драма остаје
предмет даљих дубоких и стручних критичких анализа. Ипак је за
сада јасно да је постблоковска светска економија у процесу ства
рања новог поретка с новом стратегијом интернационализације и
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доминације. Многе државе су “изгубиле” своје економске и сваке
друге ентитете. Велики је број националних економија које беспо
вратно ушле у “вагонете економског тобогана смрти” који је доми
нантан у светским размерама.
Ипак је синтетички изведен пут заједничких последица које
су мање више временски различито трајале у појединим земљама.
Наим
 е, учешће “појавних облика” глобализације у појединим зе
маља прате развојна колебања и одступања од стратешких опре
дељења. Посебно се ова реалност испољила наступањем светске
економско-финансијске криза. Она је у глобалним токовима има
ла веома различите импликације на економије појединих земаља.
Разноврсност утицаја испољавала се као ток класичне кризе: пад
друштвеног производа, велики пораст незапослености, инфлаци
ја, пораст задужености према иностранству, економско-социјални
крах читаве армије грађана и др. Најсиромашнији су, за сада, нај
више осетили дубину и оштрину кризе.
Узроци ове кризе, то је бар недвосмислено јасно, сежу непо
средно у економије развијених земаља. Али и ка интернационал
ним појавама кризних епицентара. Мада узроци кризе нису “има
ли сталну адресу”, ипак их је немогуће замаглити. Као да се овде
историја, како каже Хенри Кисинџер, није суочила са својим зада
цима. Џ. Акерлоф и Р. Шилер објашњавају “због чега је непозна
вање начина на који економија функционише довело до тога да се
светска економија нађе у стању у коме се днанс налази- обележена
сломом кредитних тржиштаи претњом да се реална економија јед
ноствно уруши”.
Овде је ток развоја интензивнијих глобалних процеса и њи
хова особина изузетно битни са аспекта како даље. Транснацио
нални економски процеси глобализације светских кретања и од
носа посебно су интензивирани током неколико последњих година
прошлог века. Јачали су у зависности од објективних нужности
и услова које су одређивали асиметрични односи између добро
организоване (у интернационалним размерама) групе богатих и
осталих држава и региона. Универзални захват економских тен
денција је широк, од структурних промена у светским размерама,
успостављања савременог тржишта, одређеног нивоа заједничке
економске и развојне политике, царинских, пореских и валутарних
аспеката глобализације, уређивања глобалних односа индустриј
ске, трговачке, финансијске, информационе, производне и техно
лошке стандардизације и др., па све до укључивања интелектуалне
својине, инвестиционих правила, телекомуникација итд. Обиље
је, укратко, процеса, организација и институција у функцији еко
номске глобализације и тзв. “новог светског поретка”. Али се ипак
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испољавао пресудан утицај најразвијенијих и њихових грабежљи
вих амбиција потпомогнутих безкомпромисним међународним ор
ганизацијама и институцијама. Није тешко повезати остваривање
ових амбиција и непосредне изворе светске кризе. Све то неодо
љиво упућује на закључак, који доказују егзактни показатељи и
понашања, да је у пракси присутна примена вештог метода да се
последице кризе “испоруче другој земљи и региону”.
Поставља се питање да ли је реално у овим условима засно
вати и афирмисати нову стратегију након минулих година снажног
присуства актуелних тенденција и склоности ка кризи? Да ли је
светска сцена спремна за једино могуће испољавање глобализаци
је међународне економије са нужним променама, са ново-старим,
координираним вредносним инструментаријем и са поделом “по
природи ствари” економских функција државе на глобалном, ре
гионалном и националном нивоу. Или, пак, подржати најављива
ње “козметичких” измена и површних вербалних промена ставо
ва политичких и економских центара. ММФ и Светска банка су
поставиле широк спектар мерила да се оцени куда иду реформе.
То је на сличан начин урадила и Европска банка за обнову и раз
вој, Европска Унија и сличне институције које имају одговарајућу
улогу у регионалним усмеравањима економија. Много је питања и
недоумица када су у питање самосвојства привреда националних
економија и економске логике савремених тржишних односа.
Многи теоретичари постављају и друга питања везана за
практику токова економије. Да ли привреде земаља света срљају у
суноврат пропасти које носи садашња фаза глобализације или бе
леже прогресивне промене? Зашто већина касни у реформама које
доприносе глобализацији? Зашто националне државности тешко
“уступају” део освојених терена уплива у економске токове? Нижу
се и друга питања и дилеме.
Све то намеће потребу прецизног пројектовања економских
функција оних институција чији је карактер трајно национални.

УСПОСТАВЉАЊЕ ХИБРИДНОГ ТОКА 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ СА ДОМИНА
ЦИЈОМ  “НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА”
ЕКОНОМСКИХ ФУНКЦИЈА ДРЖАВЕ
Пред скоро свим земљама света предстоје процеси прихва
тања или неприхватања нових садржаја за објективизацију доми
нантне улоге појединих високоразвијених земаља света, а посебно
САД, као главних носилаца садржаја и облика глобализације. САД
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су за време изборне кампање Била Клинтона поставиле задатак да
остваре улогу архитекте новог света и да постану “фактор подршке
позитивним снагама глобалне интеграције - економске, техноло
шке, политичке”. Очигледно да се од овог опредељења ескалирало
ка претварању државних интереса у глобалне, уз арбитражну, а у
најновије време готово самосталну одлуку о употреби војне силе
НАТО-а за политичке притиске не презајући ни од војне употребе.
Сдашња администрација САД и даље “афирмише’ своје интересе
по свету уз пресудну улогу НАТО-а. У свету се превазилазе грани
се економског глобализма. Све се више назире покушај наметања
ванинституционалних “таласа” у којима се афирмише игра тако
званих дипломатских и војних стратегија, блокаде и безбројних
варијанти притисака у наметању појединачног или регионалног
интереса као глобалног и будућег.
Односи у актуелним светским процесима глобализације су
веома сложени. Доминира, ово је већ оцена коју нико не оспорава,
наметање политике САД и земаља окупљених у ту сврху. Наука
ове појавне утицаје на глобалне процесе објашњава веома егзакт
но. Синтеза се може исказати и на овај начин: “Глобализација ти
па 1, тј. одлука/не-одлука или деловање/не-деловање, што све ка
рактерише глобалне оквире или глобалне намере, после пажљивог
разматрања произилази да је пореклом из САД. То се односи на
следеће чиниоце:
а) Глобално активне гигантске корпорације: већина их је
под контролом САД. Укључујући и део мултинационал
них компанија. Многи гиганти ове врсте и орјентације
су, као ИБМ, или Мајкрософт, истовремено и доноси
оци одлука на глобалном нивоу и “творци међународ
них закона” по којима се понашају. Котрола се обавља
углавном преко власништва капитала, али то можда и
није од пресудног значаја. Цео беразнско-монетарно-др
жавни аспект је готово судбински за њих важан, а под
контролом је интернационалних облика пресудног ути
цаја САД. Оно што, такође, има велики значај јесте кон
трола САД над извозом осетљивих технологија, што се
спроводи у складу са националним интересима Амери
ке.
б) Тела УН. Уједињене нације су контролисане од стране
САД, или се УН остављају без подршке уколико не узму
довољно у обзир интересе САД. Нека тела УН су у мери
пресудној за њихово понашање контролисана од стране
САД. То исто важи и за ММФ, Светску банку, али и за
OECD и OSCE.
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в) НАТО и ЕУ су, или доминирани, или манипулисани од
стране САД. На овај начин, САД користе три стуба своје
доминације. Та три стуба су: 1. војно-технолошки обу
хват, 2. монетарно-индустријско-технолошки обухват, и
3. идеолошко-медијски обухват.
г) Присуство “интересних сфера” и регионални утицај
САД, као и утицај у билатералним облицима регулисане
сарадње.”
Када су у питању ови наводи за сада је глобална доминација
САД неоспорна. На крају, показује се да је само једна национална
влада способна да делује глобално: Сједињене Америчке Државе.
То међутим не значи да САД увек постижу своје (јавно) објављене
циљеве. Као примери за ово могу да послуже промашаји код неких
“црвених држава” (Кина, Кореја, Куба и др.) које се сада називају
новим именом „државе од интереса”. Аргументи за ове тврдње на
лазе се у обиљу научних и стручних радова.. Нису битније оспо
равани. Нису изношени валидни докази супротне провинијенције.
У не малом броју случајева се примењују и други утицаји на гло
балне токове.
Обиље је глобалних понашања “службених и неслужбених”
које користе “стратегију” пузајућег вишефазног и вишеслојног
утицаја. На пример економских облика уцењивања и притисака
које, по правилу, прве примењују САД, а затим међународне еко
номске организације и институције. Ради се о новом схватању већ
устаљених облика међународне доминације након што је постбло
ковска ера остала иза нас.
Бројне земље света, а међу њима и неке земље Европе, Азије
и Африке, сусрећу се са значајним утицајем покрета и артикулаци
је интереса који су усмерени против постојеће праксе и резултата
глобализације. Аргументи су разноврсни и посебно изражени ка
да је у питању покушај доминације у овим процесима појединих
развијених земаља света изван Европе и могуће злоупотребе неза
држивих светских токова за локални или регионални економски и
политички интерес. Такође је присутно неостваривање циљева које
предстваљају суштину глобализације.
Јача улога тзв. антиглобалиста и из најразвијенијих земаља
света. Џ. Стиглиц истиже: “протести у Сијетлу веома су поколе
бали моћнике у њиховој визији глобализације”. А шта тек рећи о
чињеници да док у Давосу заседа Светски економски форум, у
исто време отвара, у бразилском граду Порто Алегре, и одржава
форум “сиромашних”. У Бразилу је око 100.000 учесника разгова
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рало на тему: “другачији свет је могућ”. Аниглобалисти покушава
ју да разобличе неке од аспеката у “дилемама” “светске владе” шта
глобализација “треба да значи” и шта се “под њом подразумева” у
будућности.
Јављају се све масовнији захтеви да је нужно ново глобално
доба у којем ће, према проценама архитеката, у мањој или већој
мери, све земље света партиципирати у прогресивним активности
ма даљег развоја светске привреде, уз истовремено инсистирање
на стратегији да либерализација трговине, страних инвестиција и
других фактора капитала буде доступна свим народима и корисна
за све земље света, а посебно за неразвијене.
Остварење глобализма ће се мерити посебно смањењем “си
ромаштва”. Сиромаштво се у првој деценији овога века даље алар
мантно повећавало да би почетком светске кризе попримило облик
стампеда. Тенденција сиромаштва је све израженија у глобалним
размерама. Према процени стручњака OECD, ново глобално доба
ће омогућити да земље света које се данас налазе у сиромаштву
остваре “знатно виши ниво материјалног богатства”.
Схватање модерне економије и друштва, светских хори
зоната повезаности кроз појаве “гвоздене нужности капитал вред
ности” упућује на потребу егзактнијег изучавања ко влада свет
ским глобалним токовима. Да ли је то један, или неколико центара,
или се усмеравање расипа на многе форме које карактеришу сада
шњу еру глобализације? Каква је улога свременог тржишта и који
механизми и процеси владају на њему? У досадашњем делу текста
истакли смо да неприкосновено место ипак припада бројним поли
тичким и економским облицима утицаја на употребу нагомиланог
капитала полазећи од геостратешких интереса, на функционисање
“планетарне игре ртазмене”, међународно тржиште капитала и др.
Није тешко закључити да је нужно преуређење институционалног
организовања који усмеравају процесе глобализације у свременом
свету. У тим околностима нужно је и конституисање “економије
модерне државе”.
Трагање за “конститутивним елементима” и начину функ
ционисања економије будућности превазилазећи “границе епоха”
разрешиће бројне недоумице, питања и дилеме. Међу њима је и
карактер улоге државе у националној, регионалној и глобалној еко
номији.
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ПРОШИРЕЊЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕЂУНАРОДНЕ ЕКОНОМИЈЕ 
И УЛОГА НАДНАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ
Незадрживи светски процеси глобализације постају ствар
ност већине са којима ће се сусретати светски токови капитала и
економије земаља света. Овај економски незадрживи ток тиче се,
пре свега, потеребе промена досадашњег понашања развијених зе
маља и светских економско-финансијских и других токова. Оних
који су одређивали “правила игре” уз истовремено потискивање
вредносно-демократске и социјалне објективности и афирмиса
ње контрадикција и изопачења. Глобалне светске процесе прати
изградња претпоставки за настајање такозваног “новог глобалног
доба”. У игри су разноврсни аргументи и критерији који најављу
ју “велике промене”. У њима безусловно и неумитно настаје одре
ђена форма нове државости – наднационалног државног апарата и
политике.
У будућим сложеним и противуречним процесима глобали
зације показаће се кључном и опредељујућом стварна позиција од
говарајућег државног организовања поретка будућности. Држава
(као национална, регонална и светска) постаје незаобилазни но
силац глобализаије, пресудан чинилац реалног стања економије и
социјално-економских основа неумитних промена. Отуда је неза
држив пут да националне државе, које су до сада биле пресудни
фактор – “основни субјекти у међународном економском порет
ку”, прихвате нови оквир у коме ће се формирати наднационал
на државност са својим неприкосновеним правима и обавезама,
овлашћењама и моћи. Економски поредак интернационалне “ше
ме и могућности” и економску афирмацију капитала (независно
од регионалног и државног поррекла) треба да успостави једин
ствено миље економских функција државе са циљем развијања и
афирмације модерне економије. Више не задовољава аутономно и
хаотично организовање (са недозвољеним политичким утицајем)
економских институција економије (многи теоретичари је зову ме
ђународна економија). Стање на међународном тржишту капита
ла, међународном банкарству и кључним економско-финансијским
процесима и механизмима, берзанском пословању, у светским ин
вестиционом токовима, берзанском полсовању, са девизним тржи
штима, ценама производа и услуга, заштитних царина и др. траже,
пре свега разумевање економије и начина њеног регулисања и ор
ганизовања.
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Тенденције економског развоја, на почетку овога века, не
што су егзактније и конкретније јачале улогу економије региона, са
већим овлашћењима регионалне државе у обављању низа функци
ја и заједничких форми организвовања. Снажила је, како смо већ
сажето анализирали, регионализација на принципу унутрашње и
међусобне глобализације у оквирима Европске Уније, Северноа
меричке, Источноазијске уније и др. Ови и други региони ближи су
изражвању већих и реалнијих могућности опстанка националних
држава у будућности. Реалност је, за сада, више исказана као поде
ла “сфера” у којој се регионални економски поредак наметнуо као
додатни, незаобилазни, фактор будућих глобалних процеса.
Јасно је да део националног суверенитета у области међуна
родних економских послова остаје сачуван али је пред нама време
стварања глобално и регионално уређене економије.
Економске функције државе провинијенције се не могу више
заобилазити у научном поимању адекватних облика глобализације.
У том контексту јавља се неодложна потреба да разне врсте су
бјективног или државног уређења економије теоријски критички
оценимо имајући у виду реалне потеребе, њихове стварне учинке
и све друге критерије за заснивање економски рационалне и опти
малне организације и функционисања. Није довољно само поћи
од разних врста “прагматизма” које се појављује на свим нивоима
организације и разматрање проблема оправданости постојања Ши
роког успостављања модерне продукције и размене.
Обзиром на све контроверзе и противуречности које доноси
мање – више фунцкионална држава у свим економијама света бит
на карактеристика актуелног стања је како ослободити економске
снаге прогреса и развоја а да им не буде сметња ревност државног
захватања. Ради се о динамичним “сферама економије и и економ
ског понашања”, система и искустава. Али и пракси у којој се ши
ри државно старатељство над обиљем издатака који представљају
елемент друштвено-економског развоја али и, са економског ста
новишта, употребе и смањивања акумулационог потенцијала до
хотка. Ово су савремени процеси карактеристични како за локалне,
државне, регионалне тако и за глобалне нивое организовања.
Бројни су слични проблеми, дилеме и начини прилагођава
ња јавних прихода карактеру, начину и компетенцијама државе у
економији у перспективи. Државне економске функције сусрећу се
са, не мање важним феноманео, присуства економије трошкова и
адекватне контроле. Свака међународна и регионална интеграције
има посла са начином доласка до средстава за обављање посло
ва због којих је и основана а која омогућују задовољење бројних
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функција. У актуелној примени су различита решења: од котиза
ција-доприноса чланица, самостално прикупљање прихода на под
ручју интеграције и из других извора. Потребно је да сви ти мода
литети буду укључени у целину јавне потрошње а аликвотни део
треба да постане јединствена целине јавних финансија сваке др
жаве (чланице те интеграције) посебно. То су неотуђиве економ
ске функције државе у сом остваривању савремене улоге у односи
инвестиција и потрошње.
На примеру Европске Уније можемо проследити нарастање
проблема карактеристичних за раегионалне и глобалне токове а ко
ји су везани за финансирање функција и послова ових институција.
Фомирање материјалних основа функционисања ЕУ производило
је, од самог њеног оснивања, контраверзе, негативна реаг овања,
оспоравања. Али су се истовремено функције шириле (у смислу
квалитета и квантитета) и повећавала ова врста јавне потрошње.
“Сви би радо да примају подстицајна средства из буџета, али нера
до гледају на уплате доприноса у буџет ЕУ.”
Установљено је темељно начело финансирања јавних потре
ба у ЕУ. Главни приходи су из пореза на додатну вредност (ПДВ)
земаља чланица у износу од 1,4%. Ту су и други извори (царине, од
продаје пољопривредних призвода и других трансакција).
Савремени појавни облици глобализације намећу низ дру
гих одговора и промена, које су, различите по свом карактеру, а
тичу се прецизирања њеног даљег остваривања и постваривања
у будућности. Један број дилема и неопходних развојних процеса
разматрали смо у овој глави. Механизми ових процеса са аспекта
будућности само смо назначили.

***

Није мали број теоретичара и аналитичара који, са правом,
виде неминовност останка националних држава у времену нове
глобализације полазећи од безброј политичких, социјалних, еко
номских, културних, финансијских и других разлога. Готово је не
могуће заобићи снагу аргумената и разлога који су везани за неми
новност оптимизације националних економија.
Пред нама је нужност изградње нових садржаја глобали
зације. Тиме се отвара потреба за критичком анализом садашње
праксе интернационалног сегмента економије, егзистенције кључ
них стратешких опредељења и стварних резултата, полазећи од
усклађености са нужним савременим светским критеријима “пла
нетарне игре размене”, нужним моментима и феноменима и дру
гим процесима. Истовремено је не мање важан задатак оцена
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актуелног стања интернационализације кроз утицаје економски
моћних фактора који опредељују збивања и суштину светске гло
бализације производње и економије. Сада се овај утицај, углавом,
концентрише у неформалним центрима економске и политичке
моћи. Глобално друштво се мора ослонити на наднационална те
ла, одговарајуће уређење и регулисања (са снагом закона) токова.
У областима економских функција ове потребе су још израженије.
Њих прати незаобилазна нужност уређења глобалних јавних фи
насија и јавне потрошње у склопу институционалног обликовања
и уређења. Прати их и ново конституисање и улога националне
државе у оквиру овога дела јавне потрошње.
Ове свестране промене функција државе су вишеслојне и об
ухватне. Ту леже бројне сложености нашег истраживања и анали
зе. Није тешко критички оценити тенденције у сфери економског
система, економске политике, јавних финансија, глобалних токова
капитала и амбиција појединих економија региона, држава. Теже
је уопштити цивилизацијско »комешање« на линији стварања ра
ционалније, стручније и ефикасније државе, пројектовање њених
модерних функција, нових делокруга и институционалних капаци
тета. Ради се о дубоким и темељним преудешавањима са »новим
алаткама« које ће омогућити узајамно богаћење капитала, грађа
на, држава али на основи објективних могућности уз незаобилазно
(законито) максимирање привредног и друштвеног прогреса.

Sreten Sokic
ECONOMIC FUNCTIONS OF THE STATE
- GLOBALIZATION AND REGIONS
Summary
The latest global economic – financial crisis has inevitably led to
a critical examination of various economic aspects. Searching for the ca
uses of the crisis, there is also trying to maintain all prevailing segments
of economic and social organization. Western “theories” and reigning
holders of political decisions (2007) began to implement remedial me
asures of the riskiest forms of crises (large banks) and stimulating de
mand. The past three years have passed in an effort of reducing effects
of the crisis, and yet tendency of its increasing even more strengthening
its resources. The latest attempts in the U.S. and the Eurozone shows
that pragmatism prevails. For our thematic orientation is the most im
portant behaving of many carriers of economic policy measures at the
international level. So, apart from measures in the sphere of national
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economy (increas ing the budget defic it, changes in the sphere of fiscal
policy, the state of public debt, social policy) is especially important
to understand the new processes of global economic functions of the
state for the sake of establishing a new phase of relations which direct
in a new way competence of the state in the economy, but also the cir
cumstances. Globalization of the economy and politics is becoming a
“global plot” of ambitions and reality. Our review is also in this context.
Key words: economic functions of the state, globalization, economies of na
tion states, supranational statehood.
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Resume
In this paper we start from the generally proper and scientifically
verified attitude that reform of the state should provide, as an action
project of social transformation, the optimal expansion of economic
and development opportunities, rational and widely accepted program
to economically efficient social society. Modern tendencies of the world
economy show their form and development flows in the broad appea
rance of globalization and regionalization. In this processes there is an
abundance of functions performed by specific institutions that represen
ting the economic functions of the national state in the past. The econo
mic modernity of the world in particular, and to an ongoing, mysterious
incompleteness flow of moving certain economic functions performed
by the national state to a level of certain degree of internationalization
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(capital, management, stock-monetary activities and behaviors, ban
king and credit flows, the behavior of multinational companies, etc.).
Not so long ago when there were nation-states were the key actors in
international economic order. New global and regional economic order
is basing (and will be based) its own entity on the abundance of inde
pendent functions. But relying on the state, with the new position and
economic functions, which is unavoidable in modern processes from
institutionalization to the market and other guid ed economic flows (re
direct development, accumulation, production ...). Various attempts of
creating a new mixture of the classics, the monetarists and neo-mone
tarists, the Keynesian conception of the state are the biggest obstacle
to efficient exit from the current global economic and financial crisis.
Not a small number of theorists and analysts who, correctly, see
the inevitability of nation-states to remain in a time of globalization,
starting from a numerous of political, social, economic, cultural, finan
cial and other reas ons. It is almost impossible to bypass the force of ar
guments and reasons related to the necessity of optimizing the national
economy. This article is just aimed to offer arguments for the develop
ment of attitudes that are in favor of redefining the economic functions
of the national state.

*

Овај рад је примљен 5. априла 2012. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 5. јуна 2012. године.
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ДРУШТВЕНИ ЕФЕКТИ ИЗОПАЧЕНОСТИ
МОДЕРНЕ ЕКОНОМИЈЕ*
Сажетак
Из историје је познато да је праћење финансијских циљева
без освртања на опште добро увек водило и води у пропаст. Да
нас смо сведоци вођења класног рата против остатка друштва.
Гомилање новца на једној страни значи задуживање на другој. Ту
ситуацију сада имамо у Европској унији. Мере штедње ЕУ нису
дале позитивне ефекте, него су донеле ново задуживање, безвред
не дугове, незапосленост, сиромаштво и масовну беду. Савремени
финансијски експеримент - у социјалној лабораторији - поништа
ва резултате глобализације. Створени су доходовни диспаритети.
Социоекономска динамика старења становништва је евидентна у
неким земљама света, а у неким другим земљама имамо надирућу
младост. Велика незапосленост млађе популације и највећи удео у
историји старије популације које зависе од презадужених држава
може експлодирати у бунт широких размера.
Велика презадуженост држава разара Европу, а све веће раз
лике између најбогатијег слоја становништва и свих осталих прете
да садашња велика незадовољства сиромашних претворе у ризике
који би већину човечанства могло довести у дистопијску будућ
ност. Наиме, будућност у којој ће на једном месту бити људи који
тешко подносе животне тешкоће, оскудицу, беду и губитак вере у
боље сутра.
*

Рад је део истраживања на пројекту Моделирање развоја и интеграције Србије у свет
ске токове у светлу економских, друштвених и политичких гибања, евиденциони број
179038, а који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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Сценарио дистопије неће заобићи ни Србију, ако се у њој
још више погоршају економске и друштвене прилике. Будућност
ће бити бременита проблемима због вођења изопачене економије.
Кључне речи: модерна економија, штедња, класни рат, прерасподела бо
гатства, презадуженост, сиромаштво, бруто друштвени
производ, бруто друштвена срећа.

ШТА ЈЕ РАДОСТ ЖИВЉЕЊА И ГДЕ ОНА СТАНУЈЕ?
Радост станује на истим местима где и новац, слобода и си
гурност. Само новац не доноси срећу. То је закључак из најнови
јих истраживања Уједињених нација (УН)1). У њиховој студији се
наводи да су најсрећније нације на северу Европе, а Африканци су
најнезадовољнији2) својим животом. Фактори који су узети у раз
матрање били су зарада, политичке слободе, сигуран посао, могућ
ност да се образују и лече и изграде складне породичне односе.
Испитаници су више оцене давали радном месту за које не треба да
брину, добрим међуљудским односима и одсуству корупције него
енормним зарадама. Најновија истраживања су потврдила да тајна
сретног живота јесте имати добро здравље, добре пријатеље, уоп
ште добре односе са људима, али људи срећу виде и у путовањима,
угодној атмосфери на послу, доброј родбини и суседима. Такође,
истраживање УН је показало да је женска популација сретнија3) не
го мушка, а да најмање животне среће човек осећа у средњој доби.
Најсретније се живи у Европи. Најзадовољнији својим жи
вотом су становници Швајцарске, Шведске, Данске, Норвешке,
Финске, Исланда, Новог Зеланда и други. Државе у којима се ак
ценат ставља на социјалну правду и прерасподелу богатства имају
најбољи живот. У овим државама постоји највише шансе за добро
1) Извор: UN, Izvještaj o sreći u svijetu, Globus, 13.04.2012. године.
2) Најнезадовољнији су Бенин, Того и Сијера Леоне.
3) Резултат истраживања УН показује, према мишљењу аутора овога рада С. Грк, да жен
ска популација неће да призна све проблеме са којима се сусреће. Наиме, ранија истра
живања Светске банке су потврдила да највеће жртве сиромаштва широм света, а наро
чито у Африци, поред деце су и жене. Сиромаштво посматрано кроз полну поделу све
више долази до изражаја на штету женске популације. Највећи број гладних душа живи
у Кини, Конгу, Бангладешу, Индонезији, Пакистану и Етиопији. Сиромаштво повећава
стопу морталитета и скраћује животни век посебно деце и трудница. Они углавном уми
ру од болести за које постоји лек, али им није доступан јер немају финансијских сред
става за лечење односно немају здравствено осигурање или нису довољно едуковани.
Многи сиромашни, а посебно деца и труднице, и због неправилне и недовољне исхране
скончавају живот јако рано. Па ипак, интересантно је анализирати најновије налазе ис
траживања УН који поручују - жене су ипак сретније од мушкараца!
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здравље, квалитет становања, нема стрепње од незапослености, а
корупција и криминал скоро су искорењени.
Интересантно је да становници САД4) као најбогатије земље
света, према овом истраживању, не заузимају водећа места5), што
потврђује да бруто друштвени производ није гаранција за радост
живљења6). У политици и економији појединих земаља не може се
гледати само на бруто друштвени производ. Све више се говори
– “да је богатство земље узрок задовољства Јапанци би били на
врху листе, и не би константно показивали велики песимизам”. За
то треба промишљати шта је важније у планирању развоја земаља
– бруто друштвени производ или бруто друштвена срећа7)!
УН су после овога истраживања поручиле владама да мо
рају да се постарају да сваки грађанин задовољи основне потребе.
Од држава се даље очекује да побољшају здравствену заштиту и
шире заједништво и саосећања са другима.
Међутим, супротно овим порукама УН-а, од почетка фи
нансијске и економске кризе, сведоци смо савременог финансиј
ског експеримента који се систематски спроводи у социјалној ла
бораторији широм света. Тај експеримент зове се – мере штедње.
И богати су почели да штеде. Тако, на пример, помоћ8) коју ЕУ
даје земљама у развоју пала је први пут у 15 година. Појединачно
најбогатије земље Немачка и Шведска, али и ЕУ као организација,
смањиле су помоћ земљама у развоју. Изузетак је Италија чији је
допринос земљама у развоју порастао (33 посто) јер је опростила
дугове државама северне Африке. Али, генерално посматрајући,
поред смањења своје помоћи, ЕУ је и даље највећи донатор и она
даје скоро половину укупне светске помоћи земљама у развоју.

4) Да би се просечни становник САД осећео сигурно и да би се могао опустити треба му
око 75 хиљада долара годишње. То је новчана граница среће, према Izvještaju o sreći u
svjetu. Па ипак, то је застарело, јер сада се зна да се задовољство живота не може изра
зити само БДП-ом већ се користи индекс среће. Другачије речено, тражи се контекст у
којем се живи, однос између сигурности и слобода које пружа друштво.
5) САД заузима 11. место. (Извор: UN, Izvještaj o sreći u svjetu, доступно 08.04.2012. годи
не).
6) У америчком часопису Forbes не слажу се са овом констатацијом. Они кажу »БДП ипак
има везе са срећом. Наиме, у земљама где нема економског раста, нема ни среће«. (Из
вор: Forbes, Globus, 13.04.2012. године).
7) Термин “бруто друштвена срећа” је предложио Бутан, мала хималајска земља чији гра
ђани су најрадоснији у Азији.
8) ЕУ је смањила помоћ земљама у развоју за 6,4 посто. Прошле године Унија је дала 53
милијарде еура помоћи тим земљама. (Извор: ОЕЦД, доступно, 13.04.2012. године).
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МЕРЕ ШТЕДЊЕ – САВРЕМЕНИ 
ФИНАНСИЈСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ
Резултат радикалних мера штедње, које се препоручују као
оздрављење, крајње је економски сумњив. Примери земаља у који
ма се мере штедње проводе од почетка кризе (крај 2008. године) не
показују знакове изласка из кризе9). Напротив, упада се у спиралу,
која је логична последица каузалних реакција. А то значи: више
штедње, мање прикупљеног пореза, мање јавних инвестиција, ма
ње потрошње (онда, наравно, следи и већи порез приватних улага
ча). Разуме се, ситуација се компликује, јер нема привредног раста,
а требало би у тој силазној путањи и враћати дугове. Управо су
дугови разлог због којег се, од стране међународних финансијских
институција, штедња и препоручује, а не због извлачења из кризе.
Прокламоване мере штедње нису ништа друго него бежање
од стварности. Уствари, драконске мере штедње у Европи су савре
мени финансијски експеримент ЕУ, који већ води у вртлог спирале.
Наим
 е, већи дуг води до веће штедње, социјалне незапослености и
још дубљих привредних проблема, јер државе још теже отплаћују
дугове. Међународне институције греше када дају савете о штед
њи, јер је сигурно да се ни дугови, осим оних краткорочних, неће
вратити на тај начин, због тога што у једном моменту државе до
лазе у позицију да имају велики број незапослених, који не при
вређују, па се ни дугови не могу враћати. Дакле, ново задуживање
државе није решење. Пример је Грчка која је у рецесији већ пет
година, углавном због строгих мера штедње које су услов за доби
јање међународне финансијске помоћи потребне да земља избегне
банкротство. Мере штедње у Грчкој нису дале позитивне резулта
те, јер се Грци и надаље задужују, док примања постају све мања,
а дугови су безвредни. У Грчкој су две године провођења програма
бруталне штедње потпуно уништиле привреду и изазвале побуну
народа. Који је резултат? Дуг им је у том раздобљу са 139 посто
нарастао на 159 одсто БДП-а10)!
9) Прво је дно прва велика светска рецесија у 21. веку дотакнула током 2009. године, када
је у Америци бруто-производ смањен 3,5 посто, а у ЕУ око четири посто. Но, већ током
2010. дошло је до привредног оживљавања на Западу, па је амерички БДП повећан чак
три посто, а онај у Европској унији за 1,7 посто.
Тај пострецесијски благи полет на Западу је трајао и кроз прва два квартала 2011. годи
не, да би од почетка трећег квартала све почело поново да се зауставља или чак да клиза
на друго рецесијско дно.
10) Извор: Globus, 09.03.2012.
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Такође, штедња и дизање пореза у време кризе нису решење.
Докази за ову тврдњу су бројни. На пример, Португал је још 2010.
године смањио пензије, редуцирао плате, јавне управе и повисио
порезе. Али је у тој земљи јавни дуг на крају трећег квартала 2011.
године нарастао на 110 одсто БДП-а. Пре тих мера био је 91 посто.
У Ирској су за 15 посто смањили плате и дигли ПДВ на 23 одсто.
Након тих мера дуг им је нарастао на 105 посто БДП-а. А годину
дана раније био је само 88 одсто11).
У Великој Британији будућност базирају на штедњи. Тај
план им је до сада донео само раст дуга са 74 на 80 одсто БДП-а.
Но, какав је тај план штедње најбоље говори агенција Моодy`с
снизивши прогнозу британског ААА рејтинга са "стабилно" у "не
гативно".
Сви економски савети који су били усмерени на трошење,
и који су довели до ове кризе, имају нови аргумент. Раније су твр
дили да се држава у кризи треба још више задуживати и трошити
да би покренула привреду. А сада имају и статистички доказ да је
штедња лоша, јер погоршава економско стање, а не смањује дуг.
Амерички експерти твре да се у кризи држава треба задужи
вати, издашно штампати новац и њиме потицати привреду. Они не
мисле да је сада паметно буџетски мањак свести у оквире које од
својих чланица тражи ЕУ, у којој постоји велика разлика у понаша
њу између севера и југа Европе. Северна Европа је чврста, ради,
штеди новац, а југ Европе троши, не штеди, има огроман дефицит.
"Немци су носитељи наде у дужничкој кризи и њихова је суд
бина да предводе Европу."12) Немачка је почетком марта 2012. нате
рала чланице Уније да потпишу Пакт за фискалну стабилност13) и
обавежу се чинити супротно од Америке. Јер, Немачка држи да је
“нормално” у време кризе уводити мере штедње и терати државе
да не троше више него што зарађују. Немачка заговара поштовање
буџетске дисциплине. Мањак не сме бити већи од 0,5 одсто. Заду
жење треба ограничити на 60 одсто БДП-а.
Ове мере које заговара Немачка, онима који не сагледају це
локупну ситуацију у Европи, изгледају потпуно разумно. Али, Не
мачка се у претходном раздобљу понашала супротно од онога што
сада заговара. Немачка до пре годину дана није поштовала кри
11) Извор: Globus, 09.03.2012.
12) Viktor Orban, шеф мађарске Владе (Извор, Globus, 09.03.2012).
13) Пакт за фискалну стабилност је потписан 02.03.2012. године.
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терије14) које данас поставља осталима. То показују статистички
подаци. Буџетски мањак био јој је 3,3 одсто, а укупни спољни дуг
државе прелази 83 одсто БДП-а (кршила је критериј три године
заредом). У Немачкој јавни дуг према БДП-у износи 87,3 процен
та, али ова држава није угрожена, и може то себи да дозволи, јер
остварује годишњи извоз виши од 90 милијарди еура. Тако Немач
ка брзо надомести мањак у државној каси. Француска је такође кр
шила критерије. Заправо цела ЕУ је пробијала критерије - осим
земаља попут Данске, Естоније, Финске, Луксембурга и Шведске,
које се нису ни приближиле буџетским критеријумима - које су др
жаве потписале у Пакту за фискалну стабилност. Овај “пакт” једи
но су одбили да потпишу Британци и Чеси.
Мере жестоке штедње, које приповеда Немачка, у 2011. годи
ни још дубље су у привредну кризу гурнуле Ирску, Португал, Грч
ку и Велику Британију. Уместо пада донели су им раст државног
дуга у односу на БДП. У дубокој кризи су Енглеска, Француска,
Италија, Шпанија. Стога су биле потребне одређене мере како се
не би догодио ефекат преливање проблема из једне државе у другу.
Због тога је створен “заштитни зид”. Намера је да се истовремено
помогне државама које су у проблемима и уједно ограничи ефек
те који би се могли прелити на друге државе. Међутим, упитно је
може ли фискални пакт стабилизовати Европу и гарантовати да се
грчки сценаријо неће поновити у другим чланицама. Разуме се да
је контрола фискалне политике пожељна. Али, чињеница је да се
проблеми у Шпанији и Португалу нису догодили због њиховог
непоштовања фискалне дисциплине. Чак је у време бума, односно
раста, фискална политика у Шпанији често помињана као пример
одговорног понашања. У поменутим се земљама догодио раст у
приватној потражњи, притисак на цене и апресијација. Када се по
тражња смањила односно када је бум дошао до свог краја, земље
су се нашле у кризи која их је гурнула у фискални дефицит. Из ово
га се може закључити да фискални пакт није могао спречити оно
што се догодило у Шпанији и Португалу.
Дакле, нема дилеме да је фискална консолидација потреб
на. Али је неоспорно да она, у кратком року, смањује потражњу
и смањује раст. Ако се иде ка фискалној консолидацији пребрзим
прилагођавањем тада се гуши раст. А ако се иде превише споро са
прилагођавањем тада се губи веродостојност. Државе се требају
оријентисати на средњи рок, и то је потребно, на пример, Сједиње
ним Државама и Јапану. Што се тиче Европе, односно земаља које
14) Видети: Snežana Grk, „Srbija i svet – integracije ili igra čekanja“, ur. S. Grk, Srbija i svet
– razvoj i integracije, Institut društvenih nauka, Beograd, 2011.
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су у кризи, једини начин да би се обезбедило одржавање потрошње
јесте омогућити становништву приступ јефтиним кредитима. То је
једини начин да се схвате принцип економског раста за који је по
требна потрошња и приступи строгих мера штедње које у Европи
заговара Немачка.
Али, овога пута ће бити заиста тешко, помирити поменути
принцип и приступ строгих мера штедње, јер економски јаке држа
ве еурозоне више нису спремне да дају кредите односно извлаче из
проблема економски посрнуле државе. Европска централна банка
(ЕЦБ) је то званично и потврдила15) доносећи крајем марта 2012.
године одлуку да ће се са дужничком кризом борити са минимал
ном солидарношћу међу 17 њених чланица. Већ се говори да је на
помолу “балканизација” еурозоне, пошто централне банке16) чла
ница еурозоне више неће колективно делити било какве губитке
који задесе обвезнице посрнулих држава еурозоне.

СИРОМАШТВО ДОДИРУЈЕ 
ДРУШТВЕНО ДНО
Један од заговорника тезе да се треба штедети је Међународ
ни монетарни фонд. Колико је мера штедње непопуларна најбоље
се илуструје на примеру који се користи “ако држава нема, треба
штедети, као што би штедела породица, да би изашла из кризе”.
Међутим, занемарује се да та аналогија - држава и породица - није
добра. Породица нема економске активности и размене као уну
тар државе и то уопште није слично. Када би та аналогија била
слична то би значило да, рецимо, породична штедња подразумева
ускраћивање школовања деци – јер је оно скупо, или лоше ситуи
раним породицама ускраћивање здравствене заштите – јер је лече
ње скупо. И одмах се намеће питање: да ли је то начин изласка из
сиромаштва? Одговор је негативан, јер је то још веће понирање у
сиромаштво. Но, можда се мислило, код горе поменуте пароле, на
15) Одлуком Европске централне банке, државе чланице еурозоне, које су због финансијске
презадужености морале да траже помоћ од Међународног монетарног фонда и Европ
ске уније, смештене су у секцију са којом остатак еурозоне који финансијски боље сто
ји више није у обавези да сарађује на кредитном тржишту.То значи да “националне
централне банке неће бити у обавези да унутар система европског кредитног тржишта
прихвате као колатералу банкарске обвезнице које гарантују државе на програму помо
ћи ММФ-а и ЕУ, или оних чије кредитно вредновање не одговара важећим правилима”.
(Извор: Rojters, доступно 10.04.2012. године).
16) Централне банке Немачке (велике економске силе са рејтингом ААА) и Аустрије могућ
ност да не прихвате одређене врсте колатерале при одобравању кредита већ су превеле
у “забрану”.
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аналогију државе и породице, а што донекле има смисла, једино
ако породица оно што уштеди од луксуза инвестира у нешто. Па
опет, не може се рећи да је то штедња, већ је то, у аналогији, опо
резивање луксуза богатих, и покретање производње.
Велики проблем сиромаштва у целом свету највише погађа
децу, јер су она највише изложена сиромаштву. Исто тако, у свет
ским часописима17) се могу видети шокантни подаци о “новим си
ромашнима” који нису типичних профила, који се по свратиштима
за бескућнике широм света појављују, а говоре “језиком средње
класе”. То су интелектуалци који су припадали средњој класи, а
сада су сиромаси. Све веће разлике између сиромашних и богатих
угрожавају глобализацију.
По подацима које је у фебруару 2012. године објавио Eurostat
23 посто становника 27 чланица ЕУ јесте под ризиком сиромаштва
и социјалне искључености. Значи, скоро сваки четврти становник
Европске уније је на удару сиромаштва. Статистика Eurostat-a до
бијена је на основу неколико параметара. Прво, ризик од сирома
штва на основу прихода, друго, озбиљна материјална ускраћеност
(типа немогућности покривања режије и грејања), треће, живљење
у домаћинству слабе радне интензивности – где су одрасли члано
ви остварили мање од 20 одсто свог радног потенцијала и сл.
Из анализе Eurostat-a види се да када се ствар посматра само
по приходима, највећи ризик од сиромаштва постоји у Латвији, Ру
мунији, Бугарској и Шпанији (сви 21 одсто), а најмањи у Ћешкој (9
одсто) и Низоземској (10 одсто).
Постоји мишљење да је сада “Грчка социјална лабораторија
за нешто што ће после постати Европа”18). Овде се мисли на то да
ће друштво постати несигурно, јавне службе и образовање руи
нирано, здравство такође, с тим што ће здравље бити повластица
само за богаташе, најрањивија средња класа становништва програ
мирано нестајати, а они који су запослени осуђени су на осирома
шење и несигурност.
Стиче се утисак да се сада води један класни рат. Уствари,
сведоци смо једног класног рата који финансијери и технократе
воде против остатка друштва, и то захваљујући парламентима који
су им то омогућили. ЕУ даје помоћ Грчкој, и сва та финансијска
помоћ се ставља на посебан рачун са којега се сервисира дуг. Дуг
постаје оружје којим се уништава цело друштво. Мала скупина
најбогатијих постаје све богатија, средња класа постепено нестаје
или стагнира (у зависности од државе до државе), а сиромашни по
17) New York Times, Spiegel…
18) Извор: Globus, 09.03.2012. година.
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већавају свој корпус. Настави ли се и даље тако, финансијска класа
ће докрајчити друштво.
Оцењује се да би “посејано семе незадовољства” у деценији
пред нама могло да проклија и да поништи све позитивне резулта
те глобализације.

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКА РЕАЛНОСТ  
У СРБИЈИ И ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Процес промена у Србији дуго траје и иде у супротном прав
цу од очекиваног. Велика је диспропорција између обећања и чи
њеница. То најбоље осећа народ. Људи који не раде, сиромашни
којих је у народним кухињама све више, пензионери. Социјална
слика Србије пружа алармантне податке.
Социјални профил19) Србије је следећи: број становника
7.276.195, број запослених 1.743.983, стопа запослености 45,3 од
сто, стопа незапослености 24,4 одсто, просечна старост 41,4 годи
не, природни прираштај - 4,7 одсто, стопа смртности 14,2 одсто,
просечна бруто зарада 55.505 динара (или просечна нето зарада
40.003 динара, у фебруару 2012. године).
Према званичним статистичким подацима, у децембру про
шле године, у Србији је било незапослено 745.000 људи20). Али,
према другим незваничним проценама број незапослених је дости
гао око милион људи.
Колико је алармантан проблем незапослености у Србији21)
најбоље се може сагледати у компарацији стопе незапослености у
земљи и ЕУ. Видети Табелу 1.
Табела 1. Стопа незапослености у Србији и ЕУ (у %)
Година

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Србија
ЕУ

13,3
8,9

14,6
9,0

18,5
9,1

20,8
9,0

20,9
8,2

18,1
7,2

13,6
7,1

16,1
9,0

19,2 23,7*
9,6 10,0

Извор: E
 urostat и Републички завод за статистику, доступно, 19.03.2012.
године.
Напомена: * Према Анкети о радној снази, укупно, новембар 2011. го
дине.
19) Извор: Републички завод за статистику Србије (РЗС), доступно 23.03.2012. године.
20) Извор: Народна банка Србије, доступно 28.02.2012. године.

21) Видети: Снежана Грк, (2012), „Србија тоне у економско и друштвено безнађе“, Српска
политичка мисао, бр. 1/2012, Институт за политичке студије, Београд.
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Стопа запослености радно способног становништва у ЕУ из
носи 68,6 одсто22). Нови губитак радних места у ЕУ је присутан, а
пратећа последица је страх и запослених да ће остати без посла,
због чега више штеде.
Незапосленост у Европској унији у фебруару 2012. је мало
нарасла у односу на јануар исте године. Наиме, незапосленост у
Унији у јануару бележи просечних 10,6 посто, а у фебруару 10,7
посто. Овај параметар значајно варира у ЕУ, што се може видети из
следећих података23): Немачка 10 одсто, Француска 5,8 одсто, Шпа
нија 20 одсто, Грчка 23,3 одсто. Највише забрињава незапосленост
млађе популације. Стопа незапослености у француском друштву24)
је највиша управо међу младима испод 26 година и износи 22,4
процента.
Незапосленост младих у Шпанији и Италији је око 50 одсто,
док је она мања од 4 одсто у Немачкој и Аустрији. Немци и Аустри
јанци успевају да држе овако ниску стопу незапослености јер запо
шљавају највећи број младих, и то захваљујући учењу уз рад.
Када се анализира стопа незапослености у суседним држа
вама, уочава се да само лошију стопу незапослености од Србије
имају Босна и Херцеговина и Македонија. Видети Табелу 2.
Табела 2. Стопа незапослености у Србији и суседним државама (у %)
Држава

Стопа запослености
радно способног
становништва

Стопа неза
послености

Србија
45,3
24,4*
Бугарска
58,6
10,2
Босна и Херцеговина
29,8
28,2
Хрватска
52,4
17,9
Мађарска
50,4
10,6
Македонија
48,1
31,3
Румунија
59,1
7,2
Извор: Eurostat, доступно 19.02.2012. године.
Напомена: * Према Анкети о радној снази, од 15-64 године, новембар
2011.
22) Извор: Eurostat, доступно 19.02.2012. године.
23) Извор: Eurostat, доступно 19.03.2012. године.
24) Извор: Опсерваторија неједнакости (организација која се бави овим проблемом), до
ступно 29.03.2012. године.
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Забрињавајући подаци су што у Србији стопа незапослено
сти, као што је већ речено, износи 24,4 процента и има тенденцију
раста, док стопа запослености радно способног становништва је
ниска и износи 45,3 одсто.
Димензије проблема су прилично велике када се посматра
ју млади. У Србији се у посебно лошем положају налазе млади и
образовани људи између 26 и 30 година, али и старији од 50 годи
на. Половина оних који желе да раде из популације младих не могу
да пронађу посао, што додатно отежава ситуацију. То се најбоље
види из статистичких података Светске банке. Наиме, у компара
цији са суседним земљама незапосленост у категорији младих у
Румунији износи 23,2 одсто, у Бугарској износи 25,8 одсто, а у Ср
бији досеже чак 47,7 одсто. Прелаз из младости у одрасло доба у
Србији постао је “трауматичан”, а највећи проблем су млади без
квалификација. Ситуација у земљи је таква да чак и диплома пре
стижних факултета или средње школе није гаранција да ће неко на
ћи посао. Стога, млади са високим квалификацијама су принуђени
да прихватају далеко лошије послове него што је њихова квалифи
кација, или напуштају земљу.
У Србији треба очекивати даљи пад броја запослених. За
право, ако БДП буде 0,5 процената (колико је пројектовано за 2012.
годину) тада би чак у распону између 60.000 до100.000 људи мо
гло изгубити посао у овој години. Према предвиђањима ММФ-а,
2016. године Србија ће у компарацији са 102. земље бити међу пет
у свету са највећом стопом незапослености. За пет година, према
њиховим предвиђањима, лошији од Србије ће бити само Македо
нија, Босна и Херцеговина, Јужноафричка Република и Грчка.
Транзиција, неуспешне приватизације и економска криза до
веле су до тога да данас у Србији живи више од 1,5 милиона људи
који једва преживљавају25). Не треба заборавити ни чињеницу да
између 80.000 до 100.000 запослених нередовно прима плату, ве
лики број ради а не прима плату. Подаци су застрашујући јер више
од 680.00026) људи у Србији живи испод границе сиромаштва. Број
“превише” сиромашних у Србији премашује званичне статистичке
25) Грк С. је у својим радовима већ раније указивала на феномен сиромаштва у Србији.
Они људи који се налазе испод границе сиромаштва не поседују основне услове за
здрав и нормалан живот. То подразумева недостатак прихода за задовољавање живот
них потреба и немогућност запошљавања, неодговарајуће стамбене услове и неадеква
тан приступ социјалној заштити, здравственим и комуналним услугама, образовању и
култури. Ту се убраја и неостваривање права на здраву животну средину и природна
богатства, пре свега на чисту воду и и ваздух.
26) Извор: Министарство рада и социјалне политике Републике Србије, доступно
23.03.2012. године.
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податке. Процењује се да преко два милиона грађана је изузетно
сиромашно О томе сведочи број људи који свакодневно посећују
отворене СОС продавнице и народне кухиње широм земље. Уз то,
у Србији је између 800.000 и 900.000 бескућника27). Бескућници су
претежно ниског образовања, незапослени или ангажовани на не
сигурним и слабо плаћеним пословима. Бескућници који су остали
без посла, углавном су радили физичке послове у државним и дру
штвеним предузећима, а сада немају прихода, нити имају пензије.
Такође, огромна популација изнад 55 година тешко може да
дође до запослење. Међу њима је велики број оних којима је већ
престало право да примају новчану накнаду са бироа за запошља
вање, па су и они потенцијални корисници система социјалне за
штите.
Цифре о сиромаштву у Србији нису прецизне. Број оних који
примају социјалну помоћ неупоредиво је мањи него број оних који
су стварно сиромашни. Велики број сиромашних није у програму
помоћи. А многим особама је испод достојанства да траже соци
јалну помоћ.
Експлозивну социјалну ситуацију прате додатни трошкови,
које са собом носи улични криминал. Трошак се увек као бумеранг
враћа на наплату држави, али сада на далеко гори начин. Србија
ће дотакнути друштвено дно, јер је велика инвазија сиромаха из
средње класе, што ће изазивати фрустрације, страх, бес. Уопште, у
Србији влада једна друштвена раслојеност.
Из затамњене слике социјалне стварности у Србији избија
у први план скупина политичких и финансијских моћника допин
говане државе. Тај сјај (богатство шачице олигарха који владају из
сенке) из колорита стварности последица је комотног понашања
политичке елите, која није направила добру социјалну политику
земље на време, као и стратегију економског развоја земље. По
литичка елита је дозволила, чак и омогућила, да лични интереси
(власт и богатство) појединаца надвладају оне опште егзистенци
јалне. Мања скупина богатих олигарха у држави Србији заштићена
је и од плаћања пореза. Другим речима, што више имају – мање им
се узима. Зато је за сиромашне порез казна, а за богате награда!
Поред тога, појединци на власти (из претходног режима али
и садашњи) су директно одговорни за скупу државу, бирократију,
прописе, мито и корупцију. Нажалост, као и до сада нико од одго
ворних неће бити санкционисан.
27) Извор: Центар за унапређење становања социјално угрожених група – Hausing centar,
доступно 27.03.2012.године.
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Економски реформатори у Србији и њихови неолиберални
истомишљеници као свој велики успех од 2000-те године наводе
здрав банкарски систем, који је углавном у целини предат у руке
иностраног капитала. Дуго је прокламована теза о јаком новцу и
здравим банкама у земљи у којој привредна активност и не постоји.
Годинама је у зачараном кругу, који почива на нереално платежно
способној тражњи, скривеној иза неодмерене кредитне експанзије,
стварана лажна слика о великим прометима, успешним фирмама и
великим привредницима, важним банкарима и моћним политича
рима. Међутим, стварност је да су данас, на једној страни, држава
и предузећа као и велики број становништва у огромним пробле
мима, а на другој страни су богаташи – који заслепљени својим
лажним сјајем (јер су сиромашни изнутра) не виде реалност око
себе.

НЕОДРЖИВ ПЕНЗИОНИ СИСТЕМ
Даљи пад животног стандарда социјалну мапу Србије ће
учинити још тамнијом. За велики део популације у земљи, тежак
живот ће бити још тежи. Чињеница да око 1,7 милиона људи који
су запослени, са просечном зарадом која је најмања на Балкану,
морају да издржавају 1,6 милиона пензионера, довољно говори о
томе какве су се погрешне националне политике водиле – демо
графска, запошљавања, социјална. Због погрешних националних
политика пензиони систем28) већ сада постаје неодржив.
Да би се уверили у ову констатацију потребно је само ана
лизирати однос броја запослених и пензионера (видети Табелу 3.).
Овај однос је 1,06:1, а да би обавезно осигурање могло несметано
да функционише, потребно је да тај однос буде 3,5:1 (што је било
пре три деценије).
Владу Србије би требао да забрињава садашњи неодржив
однос броја пензионера и незапослених, са једне стране, и броја
оних који раде, са друге стране. У Европи на једног пензионера
иду три запослена, и Европска комисија је због овакве пропорције
јако забринута.
Однос запослени-пензионери ће бити још неповољнији бу
дући да Србија улази у критично раздобље, у којем пензиони си
стем неће моћи још дуго да опстане. Пензионерима и запосленим
28) Видети: Грк Снежана (2011), „Реформа пензионог система у Србији – у сенци привред
ног раста и неповољне демографске структуре“, Српска политичка мисао, бр. 1/2011,
Институт за политичке студије, Београд.
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долазе мрачни дани, и још дубље понирање у сиромаштво. Пензи
они систем сада почива на уплати доприноса запослених који фи
нансирају исплате текућих пензија. Смањивањем броја запослених
пензиони систем ће да експлодира.
Табела 3. Однос запослени - пензионери
Година
Запослени
Пензионери
Однос
2001.
2.101.668
1.551.691
1,35:1
2002.
2.066.721
1.511.497
1,36:1
2003.
2.041.395
1.505.572
1,35:1
2004.
2.050.854
1.506.067
1,36:1
2005.
2.068.964
1.508.976
1,37:1
2006.
2.025.627
1.544.048
1,31:1
2007.
2.002.344
1.569.555
1,27:1
2008.
1.999.476
1.580.339
1,26:1
2009.
1.889.085
1.603.668
1,18:1
2010.
1.795.775
1.626.581
1,10:1
2011.
1.743.983
1.638.645
1,06:1
Извор: Фонд ПИО, Републички завод за статистику, доступно
11.03.2012.

Спровођење реформе пензионог система отежава демограф
ска слика Србије, чије становништво је међу најстаријем у свету.
Скоро 16,0 одсто становништва Србије је од 65 година и налази се
на четвртом месту листе најстаријих популација у свету. Резултати
пописа становништва у Србији открили су све размере негатив
них демографских трендова. Просечна старост грађана Србије, као
што је већ речено, износи 41,4 године. А старосна граница је у по
расту. Та горка садашњост види се голим оком.
Да пензиони систем не би веома брзо пукао, треба разми
шљати о подизању старосне границе пензионисања. Алтернатива
су много мање пензије него што су сада или веће издвајање запо
слених за пензије.
Углавном све земље Европске уније29) знају да се не може
избећи подизање старосне границе пензионисања. Европска ко
29) У ЕУ је тренутно 120 милиона пензионера, што је скоро 25 одсто становништва. Тај
број се повећава, и процењује се да ће 2060. године бити један радно активан на једног
пензионера. То је разлог што су владе многих европских земаља почеле да, осим пове
ћања старосне границе за одлазак у прензију, смањују социјална давања, па ће уследити
и смањење пензија. Европска комисија је мишљења да су каснији одлазак у пензију и
приватна капитализована штедња начин за излазак из проблема.
Највеће проблеме са реформом пензионог система сада имају презадужене земље:
Грчка, Ииталија, Француска, Португал. Међутим, англосаксонске, германске и сканди
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мисија у свом плану за реформу пензионог система предлаже да
се она усклади са очекиваним животним веком30). Следећи логику
Европске комисије сви су изгледи да ће Србија морати да подигне
старосну границу пензионисања, и усклади је са очекиваним жи
вотним веком.
Због оваквог предлога Европске комисије, у развијеним зе
мљама незадовољство старијих заснива се на страху да ће изгуби
ти социјалне бенефиције са којима су рачунали, а млади су огорче
ни што остарела популација остаје у радном односу дуже и што у
скученим условима нема места за њихово запошљавање.

ОБРАЗОВАЊЕ И НАУКА – ПРИОРИТЕТИ 
ДРЖАВЕ СРБИЈЕ
Образовање и наука морају бити приор итети државе Србије.
Стратези планирања у земљи су поставили циљеве: Прво, да до
2020. године има око 30 одсто високообразованих (бар 38,5 одсто
грађана млађих од 35 година са факултетском дипломом). Друго, да
три четвртине 15-годишњака буду функционално писмене. Треће,
да се смањи проценат оних који напуштају школовање. Међутим,
јако је упитно да ли ће ти циљеви моћи да се остваре. Ради тога
што је образовна сруктура становништва у Србији јако неповољна.
Наим
 е, образовна структура31) је следећа: неписмено 4 одсто; од
1. до 7. разреда основне школе 18 одсто; основна школа 24 одсто;
средња школа 41 одсто; висока и виша школа 11 одсто; 6,5 одсто
грађана је факултетски образовано; непознато 2 одсто.
Статистика такође каже следеће. Две трећине незапослених
су само са завршеном основном школом; 23 одсто становништва
навске земље су у далеко бољој позицији, јер је код њих развијен систем приватног
пензионог осигурања. У Немачкој и Финској су пензије од почетка кризе порасле. Чак
и у презадуженој Ирској су пензије порасле, захваљујући радикалним мерама, али и де
мографској ситуацији у овој земљи у којој однос запослених и пензионера је 5:1, док у
земљама еурозоне просек износи 3:1.
30) Од 1960. године животни век у Европи повећао се за осам година, а наставиће да се
повећава до 2050. године. Па ипак, дужина живота није иста у Европским државама.
У Француској мушкарци просечно живе 77 година, у балтичким земљама 67 година, у
Пољској 57 година, као и у Румунији и Бугарској.
Европљани ће ићи у пензију са 67 година. Немци којима је данас 50 година требаће ра
дити до 67, односно до пуног пензионисања (ступило на снагу 1. јануар а 2012). Фран
цузи ће морати радити до 67. године до пуног пензионисања (од 2017. године). Швеђани
се пензионишу са 65 година, мада је предлог да треба радити до 75 година. Чеси који
сада имају 50 година биће у радном односу до 63, а они који сада имају двадесет година
радиће до 69. година. Грци се пензионишу са 62, а убудуће би старосна граница требала
бити 65 година. (Извор: Gobus, Croatia, доступно 02.03.2012.године).
31) Извор: Републички завод за статистику, доступно 15.03.2012. године.
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старијег од 15 година нема ни основно образовање; жене су у гра
довима три пута неписменије од мушкараца, а у селима четири пу
та; Србија има 1.387.526 неписмених и недовољно образованих;
просечно трочлано домаћинство више издваја за алкохолна пића
и дуван (4,5 одсто од примања), него на здравство (4,4 одсто) или
образовање (свега 0,7 одсто зараде).
Према подацима Светске банке по уделу улагања у образова
ње, Србија из бруто домаћег производа издваја 4,5 одсто. Међутим,
UNESCO препоручује да се у образовање издваја шест процената
БДП-а. Значи, држава Србија издваја далеко мање новца од оно
га што је препорука. Издвајање за образовање у Европи просечно
износи 6,5 одсто БДП-а, а у Финској и осам одсто. Финска треба
да буде пример многим земљама. Она је пре 15 година кренула да
улаже у образовање и данас се налази на завидном месту у свету,
добро позиционирана у образовном систему. Истрајност у спрово
ђењу политичких одлука да се улаже у образовање и науку довели
су до тога да су данас стручњаци али и привреда Финске међу
најбољима у свету.
Последњи подаци UNESCO-a (видети Табелу 4.) показују да
је Србија међу државама које најмање издвајају за образовање у
Европи. У Србији од укупне државне потрошње на образовање од
лази 9,32 одсто.
Табела 4. Удео за просвету у укупној потрошњи у 2008. години (у %)
Држава

Удео за просвету у
Држава
укупној потрошњи

Удео за просвету у
укупној потрошњи

Кипар
Швајцарска
Норвешка
Данска
САД
Литванија
Финска
Бугарска
Пољска
Словенија

17,397
16,666
16,097
14,956
13,729
13,101
12,429
12,345
11,772
11,770

11,211
11,071
10,579
10,357
10,355
10,310
9,516
9,379
9,325

Аустрија
В. Британија
Француска
Мађарска
Немачка
Словачка
Чешка
Италија
Србија

Извор: UNESCO, доступно 05.02.2012.године

Од укупне суме новца која се из буџета издваја за образова
ње, чак 95 одсто иде за плате запослених. Остатак од 5 одсто није
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довољан за развој просвете. Мало издвајање из буџета за образова
ње и науку, из године у годину, говори о веома комотном понашању
државе пред овим проблемом. Од целокупног буџета Републике
Србије за 2012. годину32) само 15,3 одсто намењено је заједно за
образовање и науку. За социјалну заштиту је предвиђено 41,8 одсто
расхода, што је очекивано због јако лошег економског стања у зе
мљи. Чињеница је да држава није способна да се ухвати у коштац
са овим проблемом и више улаже у образовни систем. Колики је
значај образовања и науке у друштву требају да схвате, пре свега,
политички актери на домаћој сцени.
У Предлогу стратегије образовања до 2020-те године као
циљ је зацртано да Србија има 38 одсто факултетски образованих
грађана од 30 до 34 године. Али да би се до циља досегнуло било
би потребно да у свакој наредној генерацији 60 одсто од укупне
популације ученика заврши факултет. Мало је вероватно да ће се
овакав план остварити. Разуме се, оствариће се ако се буду купова
ле односно “штранцовале” дипломе.
Србија која жели да се прикључи Европи мора много више
да улаже у образовање и науку, јер је то једини пут да се за 15-20
година изађе из мрачног тунела у којем се сада налази држава. Ме
ђутим, поставља се одмах питање – како издвајати из буџета, када
се зна у каквом лошем стању се сада налази економија ове земље.

ЗАШТО НЕМА ИНВЕСТИЦИЈА?
Стопа незапослености у Србији је висока и стране инвести
ције могу допринети њеном снижавању. У интересу Србије и ње
них грађана је да страни инвеститори отварају нова радна места.
Али, држава мора законским решењима да омогући да она пред
узећа која запосле највише радника да буду у повлашћенијем по
ложају при плаћању пореза и доприноса. Другим речима, држа
ва треба да смањи фискална оптерећења оним послодавцима који
упошљавају (у зависности од броја) нове раднике. Јер, са аспекта
националног развоја, примарни циљеви морају бити смањење бро
ја незапослених и повећање животног стандарда.
Отежавајућа околност јесте што држава Србија нема соп
ствени капитал, модерну технологију, управљачка знања, а дома
32) На остале ставке у структури буџета за 2012. годину предвиђено је за: одбрану, јав
ни ред и безбедност 15,3 одсто (исто као и за образовање и науку); разни подстицаји
10,4 одсто; трансфери осталим нивоим
 а власти 3,8 одсто; административни трошко
ви 3,0 одсто; остале функције 10,4 одсто. (Извор: Влада Републике Србије, доступно,
16.02.2012. године).
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ћа штедња је недовољна за самостално покретање развоја. Само
од прилива акумулације из иностранства зависи којом брзином ће
Србија успешно анимирати односно упослити незапослени произ
водни потенцијал, са једне стране, и остваривати економски опора
вак, са друге стране. Дакле, развој Србије се може заснивати само
на инвестицијама, а не на задуживању.
У Србију је почев од 2001. године па закључно са 2011. годи
ном укупно ушло кроз стране директне инвестиције у форми ула
гања у вредносне папире државе или Народне банке и као кредити
33 милијарде и 241 милион еура.Видети Табелу 5.
Табела 5. Прилив капитала   (у милионима еура - нето)
Година

СДИ

2001-2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
Укупно

3.902
3.323
1.821
1.824
1.327
860
1.827
14.930

Портфолио
инвестиције
0
533
678
-91
-51
39
1.619
2.549

Кредити
4.953
2.293
3.100
2.566
1.221
941
740
15.762

Извор: Народна банка Србије, доступно 11.03.2012. године.

Но, само један део те суме, у облику гринфилд33) инвестици
ја, стварно подстиче развој, и запошљавање. Далеко мањи утицај
на развој имају браунфилд34) инвестиције.
За стабилан и одржив раст домаће економије којим би се
у наредних неколико година подигао ниво на скали средње раз
вијених земаља, неопходан је континуирани годишњи прилив од
неколико милијарди страних гринфилд улагања. Али, Србија се
не налази на листи земаља које су атрактивне за иностране грин
филд инвестиције потребне на годишњем нивоу, помоћу којих би
се омогућило повећање конкурентности привреде, отварање нових
радних места, покретање капацитета и сл. Разуме се, за све ово
је потребно обезбедити предуслове, као што су макроек ономска и
политичка стабилност, али и правна сигурност. Привредни развој
33) Почињу од нуле, а завршавају се са изграђеним, технолошки опремљеним објектом и
отварањем нових радних места.
34) Односе се на реконструкције и унапређивање постојећих објеката и технологија.
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захтева и уређен тржишни амбијент који ће значајније покрену
ти инострана улагања и наставити инвестициони циклус. Па ипак,
клима за улагања у земљи је још увек несигурна, због економских
и политичких разлога.
Стога, ни ове године страних инвестиција неће бити у довољ
ном обиму, а поготово гринфилд инвестиција. Разлог је пре свега
политичке природе односно неспремности српских политичара да
после избора брзо формирају Владу, а све због прављења поли
тичке комбинаторике при састављању Владе Србије и стратешких
игара ради личних интереса појединаца. Ниједан озбиљан инве
ститор не жели да улаже у земљу која нема сигурне институције
и стабилну Владу. Цех неозбиљног понашања српске политичке
елите платиће становништво, а 2012-та ће бити изгубљена година
не само у економском смислу, него и у социјалном и културном. За
устављена приватизација и реструктурирање јавног сектора, при
времено финансирање и заустављање дотока страних инвестиција,
а поготово изостајање у довољном обиму гринфилд инвестиција и
недоследно спровођење стратегије развоја земље имаће далекосе
жне негативне последице које ће се тек осетити у Србији. Такође,
прилив страних директних инвестиција ће бити у наредном раздо
бљу мањи, због нове надолазеће кризе у еурозони.
Са продубљивањем нове кризе додатно ће се погоршава
ти стање у микропредузећима, где је запошљавање могло да буде
најдинамичније, а којима држава није дала стимуланс за позицио
нирање на тржишту. За очекивати је гашење малих продавница и
предузећа, јер ће она бити најугроженија због осиромашног ста
новништва и ниске тражње. То ће погодити и веће системе у при
ватном сектору.
Главни кривац који је довео до оваквог стања у земљи јесу
креатори погрешног модела приватизације. Проценат поништених
приватизација је двоструко виши од просека најуспешнијих зема
ља у транзицији. Раскинут је сваки трећи или четврти уговор о
продаји предузећа. Прљав капитал који је дошао кроз приватиза
цију, осим што је произвео огроман број незапослених у Србији,
најважнији је фактор пропасти домаће индустрије.
Сада је отворено питање да ли држава има снаге да све до
садашње спорне приватизације преиспита, и да ли хоће да се од
лучно супротстави организованом криминалу и корупцији, који су
тренутно присутни у свим порама српског друштва. Поред едука
ције становништва, односно његовог прилагођавања технолошким
захтевима новога доба, сузбијање корупције и криминала треба да
буде примарни задатак државе. Такође, поред корупције која цве
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та, привредни амбијент у Србији се није уредио. Правни систем
је неефикасан. Таксе представљају терет за пословање. Велика је
бирократија. Приступ финансијским тржиштима је ограничавају
ћи. Сви ови фактори утичу на неповерење озбиљних инвеститора
да улажу новац у Србију. Поред тога, стање у јавним финансијама
је критично, и док се сви набројани фактори не поправе држава
Србија нема перспективу. То значи да ће бити још мање улагања,
мање радних места, и још теже ће се живети.
Власт у земљи, свесна чињенице да се не може сама избори
ти са бременитим проблемима који је притискају, прижељкује до
лазак ММФ-а, што би дало сигнал инвеститорима да је земља под
контролом ове међународне институције. Али, присутан је страх
код становништва да ће са ангажманом ММФ-а доћи до директ
ног удара на најсиромашнију популацију, нарочито на пензионере,
али и оне који зависе о новцу из буџета – јер Фонд инсистира на
драстичном смањењу државне потрошње. Време је да се болни ре
зови спроведу, али није поштено што ће те резове највише осетити
социјално најосетљивије скупине. Савремени финансијски експе
римент – мере штедње – који се спроводи у Европи не може зао
бићи ни Србију. Ако се у земљи још више погоршају економске и
друштвене прилике, због вођења изопачене економије, тада Србија
улази у дистопијску будућност.

Snezana Grk
THE SOCIAL EFFECTS OF 
THE DEPRAVITY OF MODERN ЕCONOMY
Summary
It is well known from history that pursuing financial goals, wit
hout paying consideration to the general welfare, has always led and
will lead to disaster. Today, we are all witnesses to a class war being
waged against the rest of the society. Hoarding money on one side me
ans borrowing on the other. This is the kind of situation that we have in
the European Union today. Savings measures in the EU have not given
positive results; nonetheless, they have brought about new borrowings,
bad debts, unemployment, poverty and mass misery. The contempo
rary financial experiment –in a social laboratory – annuls the results
of globalization. Income disparities have been created. The socioeco
nomic dynamics of population aging is evident in some countries of
the world, whereas in other countries we have youth invasion. Massive
unemployment of the younger generation and a major proportion of the
144

Снежана Грк

Друштвени ефекти изопачености модерне економије

older generation in history so far, dependent on over-indebted countries
must explode into a large scale insurgent.
Huge indebtedness of countries is undermining Europe, and the
increas ing gap between the richest layer of the population and all the
rest threatens to turn the present great discontent of the poor into risks
that could lead most of humanity into a dystopian future. Namely, into
a future where there will be people suffering from hardships, poverty,
misery and loss of faith of a brighter future.
The dystopian scenario will not bypass Serbia if economic and
social circumstances deteriorate even further. The future will be fraught
with problems due to a depraved economy being led.
Keywords: modern economy, savings, class war, redistribution of riches,
over-indebtedness, poverty, gross domestic product, gross social
happiness
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Resume
The contemporary financial experiment conducted by countries
with powerful economies will in the next ten years further deep en the
crisis planet-wide. The economic and social world development will be
subject to global risks. Unforeseeable dangers are imminent due to the
fiscal imbalance, i.e. fiscal disharmonies among countries. A combina
tion of fiscal, demographic and social problems might endanger most
of humanity.
The depravity of modern economy is well-seen in the fact that
the European Union supports only savings programs. This is fundamen
tally wrong. Hoarding money on one side means borrowing on the ot
her. This is the kind of situation that we have in the European Union to
day. The German economy is competitive in the world market and this
country is piling great stacks of money; therefore, it can borrow money
to other countries. This used to be a rather safe method of investment.
Strong savings measures, recently advocated by Germany, pus
hed Ireland, Portugal, Greece and Great Britain into an even deeper
economic crisis last year. Instead of a decrease, they brought these co
untries an increase of the national debt in regard to its gross national
product (GDP). England, France, Italy, Spain are all in deep crisis. Hen
ce, savings measures in the EU have not brought about positive effects,
but have led to further borrowing, bad debts, unemployment and po
verty.
Poverty can be singled out as one of the most serious and most
dangerous phenomena for today’s society. Not even the most cutting
edge technology of the 21st century has managed to alleviate the issue of
poverty, the effects of which are devastating not only for the economies
of countries in undeveloped parts of the world; they have also seriously
shaken the European Union as well, creating major hindrances to Euro
pean development. If the current socioeconomic crisis is not approac
hed in a proper way, it will generate a number of other crises, which are
already assuming multidimensional proportions, affecting economic
growth, social development and even the political security worldwide.
The situation on the labour market in the EU might worsen addi
tionally in the forthcoming period. Unemployment has been on the rise
in almost all member countries of the Union, and due to the weakening
of economic activity an even worse situation might be expected. Fear of
job loss is related to fear of hunger, misery, poverty.
Poverty and unemployment present a most serious threat to Ser
bia as well, who is still far away from entering the EU, yet is a part of
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Europe. The country is in a dangerous zone, because of its dependence
on international financial aid. The savings model, advocated by coun
tries with strong economies is not applicable to Serbia since it does not
have such high annual export that could compensate for a deficit in nati
onal treasury. Furthermore, investments are low, and debts are growing
quickly. Loans will be hard to get, and unless fiscal rules are observed,
Serbia will not be able to pay off its too large external debt.
Today Serbia represents an emerging class society, as well as a
corrupt society. The subclass (the unemployed, the semi-employed) has
not been showing any signs of decrease in Serbia. People belonging to
this subclass could bring about big changes in the society. Due to consi
derable social division, class origins that used to define a person’s way
of life, in situations of crisis and high unemployment, are no longer
a reliable determinant in defin ing education, enrolling and graduating
from a faculty, income rate and a better lifestyle in general. Reasons
for such a situation should be sought, first of all, in the enormous cor
ruption and crime rate. Whoever has the money, no matter how he/she
came by it (since the state does not trace back the source of money) dic
tates the rules of behaviour in education, culture, politics. Morality has
capitulated in the face of immorality. Thus, it is hardly surprising that
there are activities going on that the state should stop and approbate, but
it does not do so because of an alliance between the state, the authori
ties (of all political colours) and the tycoons. In other words, tycoons
are financing all political structures in power, as well as the opposition,
thereby paying for their existence on the economic and political scene
of Serbia. They control all the financial flows in the country – because
the rule is – Whoev er has the money rules. They are the ones who bro
ught Serbia into this deep crisis, and have made it an unhappy place to
live in.
Without a sincere will on part of the state, i.e. cooperation betwe
en state institutions and the aid of humanitarian organizations, the alle
viation of extreme poverty in Serbia will not be easy, so the economic
recovery and development of the country will be additionally slowed
down. At the same time, enormous money acquisition of one group on
account of others will result in civil discontent caused by the discontent
with the political and economic establishment. “The seed of discontent
that has been sown” could sprout in the forthcoming decade, which wo
uld be extremely dangerous to the society….
The way out of the deep crisis - into which Serbia has been sin
king by excessive consumption, the selling-off of high quality assets,
and neglecting industrial production, as well as excessive foreign bor
rowing – requires a completely new philosophy of thinking in the eco
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nomy and the society, which would presuppose the implementation
of radical changes in education, labour, employment, pension system,
entrepreneurship, the prevention of the brain drain of young educated
people from the country in the forthcoming period. It is this younger
population that will carry the burden of finding the way out of crisis.

*

Овај рад је примљен 18. април 2012. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 5. јуна 2012. године.

148

УДК 94+32(497.115)

Српска политичка мисао
број 2/2012.
год. 19. vol. 36.
стр. 149-177.

Оригинални
научни рад

Драгослав Кочовић

Факултет политичких наука Универзитет у Београду

ПОЛИТИЧКЕ, ЕКОНОМСКЕ 
И СОЦИЈАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ 
ОКУПАЦИЈЕ ЈУЖНЕ СРПСКЕ 
ПОКРАЈИНЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ*

Сажетак
У овом раду настојимо да предочимо политичке, економске
и социјалне последице окупације јужне српске покрајине Косо
ва и Метохије. Намера је да кроз време и простор, ослањајући се
на историјски и антропо-социолошки метод подастремо, искљу
чиво снагом аргумената, да је Космет од искона српска земља, да
су Срби на том простору аутохтони народ, а да су Албанци само
дошљаци којима је српска држава обезбедила уточиште и спас од
физичке пропасти. Као и то да су Србија и српски народ настоја
ли да на основама међуетничке и међурелигијске равноправности
интегришу албанску мањину у укупан друштвени развој Србије,
поштујући при томе све норме међународног и домаћег права ко
је регулишу питања националних мањина. Преовлађује оцена да
ниједна национална мањина није уживала толико права колико је
Албанцима гарантовано Уставом Србије. У периоду рушења Друге
Југославије сматрали су да је то прилика да терором отму Косово
и Метохију. Уз помоћ Натоа и ЕУ, Албанци су узурпирали 15 про
цената територије Србије и знатан део привредних капацитета и
објеката друштвене делатности и услуга, па чак и приватну имови
ну, светињу цивилизованог света. Узурпацију настоје да уз помоћ
САД-а и Европске Уније претворе у независну и самосталну др
жаву, оправдавајући то наводно вољом већине. Анализом кретања
*

Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179008. који финансира Министарство просве
те и науке Републике Србије.
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становништва показујемо да албанско становништво никада није
било ни аутохтоно ни већинско. Држава Србија, њена материјална
и духовна основа вековима негована и развијана у овом делу Срби
је јасно потврђују да је Космет правно и обичајно неспорно српска
земља.
Кључне речи: политика, економија, социјално, Србија, узурпација, Ко
сово и Метохија.

ОТВАРАЊЕ ПРОБЛЕМА
Сасвим је природно да на размеђу два миленијума сагледа
мо где се налази Српски народ и његова држава и где се у тој др
жави налазе други народи. У том контексту необично је важно да
се разуме прошлост, појми садашњост и бар мало осенчи и наго
вести наша будућност. У историјском тренутку, промене снага у
свету, условиле су да се готово све тешкоће у светској политици
свале на леђа Српског народа. Интереси великих сила у савезу са
историјском тренутку недораслим вођама република разорили су
Другу Југославију и за последицу створили патуљасте државице
које се на глобусу и карти света означавају тачком. У свему томе су
ни криви ни дужни страдали Срби. И поред јасних међународних
норми (декларације, конвенције, резолуције, препоруке) и Пове
ље УН, Срби су изабрани за жртвовање и стављени на стуб срама.
Једини спас су имали, а тако је и данас, у сопственој самооргани
зацији (Република Српска), а тамо где се ти покушаји нису одржа
ли (Република Српска крајина) били су убијани и протеривани, па
чак и у избегличким колонама били су изложени страдању (што
се јасно види из видеозаписа и сведочења очевидаца). У тим тур
булентним временима као одговор на осмишљено уништавање и
разарање Друге Југославије, руководство Србије и Црне Горе, са
својим народом, створили су Трећу Југославију - Савезну Репу
блику Југославију. Таква држава је у почетку одолевала незабеле
женом притиску, изолацији и уценама, непознатим до сада у исто
рији држава и права. Народ, окупљен око руководства, успешно је
истрајавао и опстао упркос геноцидно-етноцидном-злочиначком
насртању Западне Европе и Сједињених држава. Посебно су вели
ки злочини учињени од стране Нато алијансе српском народу, на
разним његовим територијама, и Србији.
Намера нам је овде, да истакнемо димензије неморала: на
једној страни осам милиона становника, а на другој осамсто ми
лиона, колико окупљају чланице Нато-а, и када том броју додамо
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друге земље које су биле вољно или невољно полигон одакле је
убијана српска држава и српски народ, слика злочина против Срба
се употпуњава. Овде можемо поставити питање: Ко се злочиначки
удружио, дали су се САД, З. Европа и још неке земље у форми НА
ТО злочиначки удружиле да разарају, руше, убијају и перманентно
уцењују, или су то Срби удружени сами са собом (народ окупљен
око руководства) да бране своју државу и сопствени голи живот
на својој од искона земљи? Да ли смо ми или Нато употребљавали
прекомерну силу, тако радо коришћену ратну флоскулу? Одговор
на ова питања је јасан сам по себи. Упркос таквој фарсичној фло
скули Нато-а и његових савезника рат је завршен, и Резолуцијом
1244. потврђен суверенитет СР Југославије, а самим тим и Репу
блике Србије. Децидно, јужна српска покрајина Косово и Метохија
је суверени и неотуђиви део Србије. Међутим, на питању Косова и
Метохије, односно Србије, САД са својим савезницима врше мар
гинализацију УН, «У томе и почива изузетна релевантност питања
Косова и Метохије за будућност међународне политике, с обзиром
на то да покушај делегитиминисања СБ УН баш на питању Косова
по свему судећи представља симптом дуге и дубље политичке кри
зе са далекосежним последицама».1) Сједињене америчке државе
своје националне интересе политичком преваром подижу на ниво
светских и опште државних интереса из чега извлаче и промовишу
став да њихова доминација и управљање је у најбољем интересу
света. О томе Богдана Кољевић пише: “Целокупна унутрашња и
спољна политика САД, утемељена на идеји националног интереса,
и на теоријском и на практичном плану у савременом облику арти
кулисана је као нарочити вид еклектицизма који почива на крип
тошмитијанизму и покушају његове универзализације у постмо
дерном кључу. У средишту замисли о криптошмитијанизму налази
се идеја о америчком националном интересу via глобалном интере
су, тј. о облику национализма са израженим империјалним карак
тером, истовремено руковођеним мишљењем да његова превласт
значи успостављање најбољег могућег света”.2) Упркос евидент
ним разликама у идентитету САД-а и Западне европе захваљујући
сплету историјских околности на примеру КиМ ова два политичка
субјекта показују висок степен сагласности. Тако је европска за
једница у форми ЕУ прекршила сопствене и међународне норме
и са САД признала нелегитимност и нелегалност у проглашавању
Косова и Метохије у независну државу Косово. Тиме је Европска
1)

Богдана Кољевић, “Косово и Европска унија: питања идентитета и демократије”, Нова
српска политичка мисао, бр. 1-2, Београд 2008, стр. 21.

2)

Исто.
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Унија ускратила себи право и могућност да пружи “Европски од
говор за европске проблеме”3), и искомпромитовала идеју слобо
де и једнакости, односно либералних вредности: владавине права,
мира, толеранције и плурализма. Транснационални савез (од ЗЗУ
ЧЕА, ЕЕЗ, ЕЗ до ЕУ) са циљем стварања новог идентитета Европе
на праву и универзалним вредностима, управо на примеру КиМ
одустао је од основних принципа европске културе и политичке
традиције. Због тога се с првом Богдана Кољевић пита: «да ли се
Европа данас може појавити као ново име за западни субјект и за
потрошени и неуспели пројект политичког интернационализма
САД, оличеног у савременој верзији постмодерног и прагматич
ног криптошмитијанизма».4)
У овом раду настојимо да саопштимо политичке, економске
и социјалне последице окупације и откидања дела територије, од
носно покрајине Косова и Метохије, и укажемо на неодрживост
перманентног кршења добрих обичаја, међународног и нашег
историјског и сваког другог права, те на безобзирност политичког
инжењеринга и интервениционистичког прекрајања држава и ре
гиона света. Ту опасност поједини аутори виде пре свега, у: «опсе
сији светског моделирања према једном искључивом културном и
политичком обрасцу, а нарочито наметање политике (у виду поли
тичке силе) као свеважећег начела самог живота. Таква регресивна
политичка опседнутост не може, а да свуда у свету не изазива рас
тући отпор».5) У ту сврху САД са својим савезницима из ЕУ кори
сте мере искључивости (како они називају-санкције) уз апсолутно
и безрезервно право на истинитост, тачност, нужност и исправност
својих поступака. Када то не даје, за њих жељене резултате, тада
прибегавају бруталној сили, бестијално убијају и разарају. Овакви
насртаји на суверене државе одвијају се широм света са низом не
мерљивих последица. Процена је да више од 2,5 милијарди људи
у свету трпи америчко насиље сваке врсте. Код нас су зауставили
аутономни развој, разводнили енергију народа, потиснули ствара
лачку иницијативу и наметнули културни образац који је у директ
ном сукобу са вековима недреним и изнедреним вредностима свој
ственим и препознатљивим у динарском типу човека.
3) Радмила Накарада, „Европски одговор за европски проблем“, Нова Српска политичка
мисао, бр. 1-2, Институт за политичке студије, Београд 2008, стр. 7-17.
4) Богдана Кољевић, „Косово и Европска унија: питања идентитета и демократије“, Нова
српска политичка мисао, бр. 1-2, Београд 2008, стр. 24.
5) Милан Матић, Српска политичка традиција, Институт за политичке студије, Београд
1998, стр. 247.
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Наша земља је не ретко, кроз историју била суочавана са из
бором - најчешће ултиматумом - који се сводио на силеџијски сло
ган: «прихвати или одбаци»! Скорашњи примери изгледали су ова
ко: 1948. године Совјети су јасно ставили до знаља Југославији да
није посао наше земље да ширимо идеје народног фронта у свету.6)
На то је наша адмнистрација узвратила да: «Балкан, поред Совјет
ског Савеза треба да буде светионик који показује пут правилног
решавања националних и социјалних питања».7) То је Совјете на
љутило и као далекосежну политичку «меру» дају себи за право
да нашу земљу прогласе носиоцем ревизионистичког марксизма
и недобронамерном у радничком и комунистичком покрету. Мере
изолације које је СССР према нашој земљи применио су биле, сре
ћом, готово безначајне по последицама на нашу државу, а интели
гентни Никита Хрушчов се врло брзо извинио за учињену грешку.
Наш следећи избор је долазио од Запада, али он не гласи узми или
остави, већ «узми или ћеш нестати»: да безусловно, у сваком по
гледу предамо нашу земљу њиховим интересима и да прихватимо
норме и правила која нам поставе. Одбијање тог захтева узрковало
је блокаду наше земље на свим пољима, изолацију какву људски
род још није доживео. Незадовољни ефектима 1999. године употр
бљавају силу и необјављено покрећу рат против наше земље, а по
окончању прибегли политичким преварама у тумачењу резолуције
1244 и насилном отимању Јужне српске покрајине Косова и Мето
хије. Од извињења као што су то својевремено учинили моћни Со
вјети, нема сада ништа, од накнаде нанете штете у материјалном и
људском добру ни помена. Убијање српског народа и српске држа
ве се наставља, најсвежији пример је од 27. јула 2011. године када
Нато и Еулекс од административних прелаза успостављају само
њима знану државну границу. Скорашњи пример цинизма према
Србима и српској држави долази од немачке канцеларке Ангеле
Меркел, европске изасланице која је 22. августа 2011. године из
Загреба уочи посете Београду поручила: Србија треба да се угледа
на Хрватску. Што би рекао покојни председник Слободан Мило
шевић: то вређа људски ум. Па та Хрватска је у Другом светском
рату побила 750 000. Срба, један број Јевреја и Цигана, а изван Хр
ватске у БиХ усташе Хрвати су убили на хиљаде недужних мирних
људи само зато што су Срби. Носиоци су покушаја рушења Друге
Југославије 1971. године Маспоком, а током деведесетих година,
тачније 1995. године хрватска власт је организовано уз помоћ Запа
6) Јуриј Сергејевич Павловец, „Албански сиже у развитку Совјетско-Југословенског кон
фликта и криза југословенско-албанских односа (март 1948-новембар 1948)“, Политич
ка ревија, Институт за политичке студије, бр. 1. Београд 2009, стр. 298.
7) Исто.
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да убила на хиљаде недужних Срба цивила, протерала више од 300
000. и узурпирала њихову имовину, једноставно уништила је жи
вот српском народу и од 12% српског становништва у Хрватској
свела га на мање од 3%. Ако послушамо Ангелу Меркел и угле
дамо се на Хратску морамо брзо пиступити етничком чишћењу и
свођењу укупног збира националних мањина испод 3% - наравно,
ниједном србину то не пада на памет. Ако је ово било јавно захва
љивање Немачке свом савезнику из 1941. до 1945. године, треба
одмах да се одредимо према питању: куда иде овај свет, посебно
Европа са оваквом Немачком? Организација уједињених нација
и Свет безбедности су чврсто у рукама оних Западних сила које
нам отимају Покрајину и бестидно на терену мењају надлежности
и улогу Кфора, Умника и Еулекса. Органи УН и орган Европске
уније делују мимо мандада Савета безбедности и мимо споразума
Србије са ЕУ, и од неутралне и миротворне улоге претворили се у
инструмент утврђивања «границе» на штету Српске државе. Њи
хова бестидност и бахатост су дошли до изражаја и 15. септембра
2011. године када су десантом доводили шиптаре, назови полицију
и царинике на административну линију.
Несумњиво је да Исток и Запад имају два вредносна систе
ма, они су се јасно уочавали и у доба Источног и Западног римског
царства. У Византији је негована толеранција, креативни дијалог, а
васпитање и образовање су се заснивали на духовним вредностима
античког доба: Хомеру, Хесиоду, Сократу, Платону, Аристотелу, и
потом хришћанству. То духовно и световно двојство није постоја
ло на Западу, «За разлику од европског суморног и инквизиторског
средњег века, у Византији није било нетолеранције у оној мери и
на исти начин као на Западу».8) Док су се на Истоку окупљали у
позоришту, на хиподрому у духовном и физичком надметању без
убијања, на Западу су места окупљања биле гладијаторске арене са
бестијалним проливањем крви: «У Риму је главни концензус ста
новништва створен око арене, у којој је проливање људске крви
било главна атракција...У Грчкој, у исто време, главно окупљање,
концензус, постоји око стадиона и спортског надметања, али без
проливања људске крви. Хиљаду година после тога, када први кр
сташи долазе у Византију, у првом крсташком походу, Ана Комнен
у Алексијади описује саблазан у очима Византинаца од тога што
свештена лица са Запада проливају људску крв својим рукама и по
8) “Култура хеленског језика није имала само један образац, карактеристичан за моноте
истичку искључивост. У Византији је увек у мањој или већој мери постојала одређена
дихотомија, креативни дијалог и преплитање, интеграција и толеранција између антич
ког наслеђа и хришћанске теорије и праксиса” Бошко И. Бојовић, „Византијска цивили
зација и њено културно-историјско наслеђе“, Српска политичка мисао, бр. 2. Београд
2009, стр. 152.
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сле тога служе мису. Нешто несхватљиво за Византинце».9) Вредно
је на овом месту подсетити на речи Јована Златоустог, којег цитира
A.Guillou: «Римљани имају своје законе, али ми имамо своје. Рим
ски су обичаји без умерености, сурови и иду до проливања крви,
али наши су човечни». Природно је да поставимо питање: Где се
данас, на Западу или Истоку негује насиље као врхунски инстру
мент политике заогрнут копреном демократије и људских права? У
том контексту: какав је био наш однос кроз историју до данас пре
ма албанцима, а какав је њихов према нама? Какав је однос Запада,
а какав Истока према интегритету и суверенитету српске државе?
То су питања која заслужују одговор, на њега имају право сви: од
пастира па до министра, од дадиље па до брижне мајке, од младо
сти па до седих глава. Наравно, то се очекује од свих оних који на
стоје да на научно методолошкој основи долазе до истине, односно
научних судова и закључака, ослобођених од свих идеолошких,
етничких, религијских и других предрасуда и заблда. Одговор на
ова питања подастрће нам историјске чињенице које нипошто не
смемо да занемаримо, у супротном беспуће и страдање су нам је
дино широм отворени. Угледни професор Раде Божовић пише: «За
многе словенске кругове историја није била учитељица, већ само
прилика да се искаже притуљена раијинска страст и подаништво.
И све зарад краткотрајних интереса, најчешће личних. За многе
Словене историја је била само служба другоме...а како често ви
ше верујемо туђим пророцима, још увек постоји нада да ћемо из
историје извући, коначно, какву вредну мудрост за будућност».10)
Забрињава докле је стигао кукавичко-рајински менталитет поје
диних група које делују на јавној сцени Србије и битно утичу на
облковање политичке свести и политичке културе Срба, самим тим
и на територијални интегритет српске државе. То се очигледно ма
нифестовало на Београдском безбедносном форуму, одржаном 15.
септембра 2011. године, када се руски амбасадор Александар Ко
нузин обратио учесницима скупа. Наиме, А. Конузин је оптужио
учеснике да не бране интересе своје земље у вези са Косметом, јер
нико не поставља питање у вези Српске јужне покрајине «Збуњен
сам, Нато, Кфор и Еулекс планирају да доведу косовске царинике
на прелазе на северу Косова и тиме прекрше свој мандат, Резолу
цију 1244 и одлуку СБ УН из 2008. године, а из публике на ту тему
није постављено ни једно једино питање. Зар у овој дворани нема
Срба?! Бринете ли за судбину својих сународника». Да зло буде
9) Исто, стр. 150.
10) Раде Божовић, „Национално питање на истоку“ (приказ књиге), Политичка ревија, бр.
2. Београд 2009, стр. 321-322.
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веће, на такву констанстатацију присутни му нису дозволили да
даље говори, а средства информисања наступ амбасадора, нама ве
ковима потврђене пријатељске и братске Русије, оценили као не
дипломатски.

ПОЛИТИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ
Допадало нам се то или не, политка као друштвена делат
ност свесна и осмишљена усмерава друштво у одређеном правцу.
Изабрани правац је усмерење ка циљу, а он је вредносна катего
рија, нешто што није а треба да јесте. Постизање циља предста
вља поље политичког живота на коме и у коме делују у већој, или
мањој мери сви. Наравно, политичко поље и политички живот
условљени су низом фактора, а пре свега историјским токовима,
етничком, верском и конфесионалном хетерогеношћу, материјал
ном основом, људским потенцијалом, природним богатством и др.
Тако се политика јавља у функцији окупљања више људи у циљу
стварања и очувања заједнице, односно државе. Дакле, природа
политике настаје из бића народа и његових својстава. Политика
у себи садржи емоције, мудрост, вештину - интуитивни, сазнајни
и практични момент, а све у функцији обликовања друштва. Сми
сао политике је у разрешавању дилема, спречавању конфликта и
отклањању сукоба, одређивању правца и избору циљева.  Сложена
је колика је људска разлчитост (физичка, умна, религијска и тд.),
једноставна онолико колико су људи међусобно слични. У друштву,
политички дух проистекао из мноштва идеја обликује се и претаче
у правну норму којом се у доброј мери даје тон и боја једној зајед
ници у форми државе. Поред правних норми, живот се заснива и
на традицији и обичајима, што све заједно у делу политчког чи
ни вредност политичког система. Ово су углавном константе у
свакој организованој политичкој заједници. Варијабле у политич
ком систему су везане за већи или мањи степен политичких права
и слобода у делу: стицања власти и моћи, управљања и владања,
изборности и сменљивости, етничке, језичке, полне и имовинске
(не)равноправности, веровања и упражњавања вере, информиса
ња, говора, окупљања, договарања и др. Наша земља спада у сам
врх земаља света са високим степеном људских права и слобода
и у средњовековно доба и у нововековној историји. У средњове
ковном периоду Србија је била добро уређена феудална држава у
политичком, економском и правном погледу.11) У новије доба раз
11) Константин Јиречек, Историја Срба, том I, Просвета, Београд 1988, стр. 187, 211, 256.
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вијана је као парламентарна монархија, а потом као смоуправна со
цијалистичка држава, да би почетком последње деценије прошлога
века напустила самоуправни поредак и прешла на вишепартијски
систем и слободно тржиште, у уверењу да тако гради модерну Ре
публику. На концепту оптималног досезања људских права и сло
бода, српски народ и Србија подизали су устанке, револуције и во
дили ратове, како би створили и уредили политичко поље слобода,
права и суверенитета. У таквом настојању, историјски токови раз
воја то и потврђују. Срби и српска држава су настојали да освојена
права подједнако припадају свима без обзира на верску, језичку,
етничку, социјалну (племства, порекла, имовине) или било коју
другу различитост. У том погледу, бројни путописци и хроничари
бележе гостопримство и предусретљивост на које су наилазили на
просторима где су живели и где данас живе Срби. Забележили су,
и нама у наслеђе оставили, неке карактеристике српског народа
које у суштини чине основу за савремен и мултикултуран развој
друштва. Тако, племић Ото Дубислав Пирх, капетан пруске вој
ске у својим записима, путујући кроз Србију 1829. године, пише:
«да Срби, упркос свему што се о њима причало, и шта су они сами
о себи певали – нису народ ни немаран, ни љут; да су то ратари
углавном кротки». Он хвали српску питомост, чистоћу, трезвеност,
дисциплину и способност за самоуправу.12) Енглески путописац
Г.М. Травелијан, говори о солидарности међу Србима, и у своме
запису «Поново у посети Србима» 1915. године бележи: «Српски
сељак разуме принцип узајамне помоћи можда боље од становни
ка централне и ѕападне Европе који не познајући га настоје да себе
сматрају супериорнијим».13) Етнолог, етногеограф, антропограф,
писац о миграцијама и насељима, Јован Цвијић говори о «особи
тој структури српске душе, даровите, осећајне, дубоке, која је сва
обузета и поседнута тежњом да отме и извојује своје место у свету
и да да своју пуну меру и која је најзад, због тих напора и патњи...
добила печат сложеније и дубље душе».14) Ту исту душу описује
песник и дипломата Јован Дучић као скромну, побожну и умерену
осликавајући је у спектру који чини: складност и хармонија, топло
та и доброта, опрезност и пажљивост, љупкост и срдачност, понос
и предузимљивост. За Ј. Дучића српска душа је најбољи склад до
12) Слободан Јовановић,  Из историје и књижевности, том I, БИГЗ, СКЗ, Београд 1991,
стр. 590-592.
13) Јован Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске земље, Завод за издавање уџбе
ника, Београд 1966, стр. 366.
14) Владимир Јовичић, Милорад Петровић, Оља Јовичић, Косово у свести и надахнућу
Српскога народа, Глас подриња Шабац, Нова књига, Београд 1988, стр. 571-572.
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бра и најбоље постигнута равнотежа између човекових врлина и
мана.
Ослобађање Србије од вековног ропства није било пропраће
но прогоном припадника несрпских етничких, религијских и кон
фесионалних заједница. Тачно је, да се један број иселио у Босну
и Македонију, али не због страха и погрома, већ из очекивања да
ће тамо имати статус повлашћених. Наиме, у Србији се настојало
стварању и неговању хетерогене заједнице. Такав приступ прак
тикован је и на Косову и Метохији, негован је и у моћној царској
средњевековној Србији у којој су живели, у не великом броју, при
падници других народа и језичких група који никада, пре оконча
ња Другог светског рата, Србију нису сматрали туђом државом ни
српску државу њима наметнутом. На том јужносрпском простору
Албанци су доспели из Јужне Италије. Њих је као војнике у ма
лом броју 1043. године довео одметнути византијски командант
Георгиос Манијакос. После његове смрти Срби су их прихватили
и пружили им уточиште. Обезбедили су им опстанак на обронци
ма Проклетија. Вековима касније, почели су, да са планина ноћу
упадају и пљачкају и поново се враћају у планинске забити, да би
тек у XVIII веку кренули да запоседају простор Метохије и про
стор Косова.15) Васа Чубриловић нас обавештава да је Србија била
без муслиманског становништва на селу, а тек у XVIII веку Турци
доводе војнике на српску земљу из Босне и са простора данашње
Албаније, односно после 1739. године доводе само у градове јани
чаре из поменутих крајева, и они ће бити главни узрочници насиља
и немира зеленашећи и читлучећи.16)
Смисао стварања Прве Југославије није био у хегемонији
Срба, како је то објашњавала шовинистички настројена пропганда,
над другим народима, већ стварање заједнице и заједничке државе
за опште добро, слободе за све који у њој живе. Дакле, идеја српске
државе претворила се у идеју јужнословенске државне заједнице
једнаких и равноправних. Са доста тачности можемо рећи да је
основна идеја коју су заговарали српски интелектуалци, вође и (не
знамо колико искрено) представници других народа била стварање
заједничке државе, у којој би се као у каквој згодној посуди прета
пале различитости, премошћавале раздеобе, а друштво у целини
ослобађало од своје заостале социјалне и сваке друге превазиђене
15) Миладин Стевановић, Душаново царство, Књига комерц, Београд 2001, стр. 182. Кон
стантин Јиречек, Историја Срба, том I, Просвета, Београд 1988, стр. 216-217, 262. Васа
Чубриловић, Одабрани историјски радови, Народна књига, Београд 1983, стр. 106. Ма
ла енциклопедија Просвета, Просвета, Београд 1986, стр. 43.
16) Васа Чубриловић, Одабрани историјски радови, Народна књига, Београд 1983, стр.10,
44, 106, 142, 146.
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прошлости. У таквој држави очекивао се политички, економски
и социјални просперитет народа, а са друге стране јачање зајед
ничке државе као институционалне форме слободног и трајног
културног развоја.
Ослањајући се на историјски метод, јасно се уочавају тешко
ће и проблеми у хетерогеној народној заједници каква је наша.17)
Надања и очекивања су увек максимална, и у мрежи успостављања
и успостављених односа, неразумевање и конфликти нису непо
зната појава. Као уосталом, и код других народа и држава. Тако, на
једној страни, а то су показали савремени политички токови, неки
народи, без обзира на сродност и културну сличност, испољили су
интерес да се по сваку цену одвоје од заједничке државе кршећи
чак тиме и Устав заједничке земље и разграђивали политички дух
заједништва. На простору јужне Србије, упркос политичкој плат
форми заснованој на идеји заједнице живота и међусобног ува
жавања на основама културне посебности и културне толернције,
припадници националне мањине деценијама уназад, прикривено
или отворено, уништавали су политички систем и политички по
редак. Нису се ограничавали само на политичку акцију, већ су уни
штавали вековно културно стваралаштво српског народа које је у
једном делу заштићено од УНЕСК-а као светска баштина и светско
добро. Нигде у свету не постоји код неког народа као код Срба, да
на једном малом простору има толико духовног и материјалног
добра, а да му се баш на том простору забрањује   битисање и
уживање у својој духовној и материјалној баштини унутар своје
државе. Управо са тог простора, у више наврата, српски народ је
био прогањан. Од тихе, готово невидљиве принуде, а свакодневно
упражњаване, на пољу, у њиви, на радном месту, на улици (пси
холошки притисак) до јавног демонстрирања, оружаног насиља,
убијања и прогона.18) Како су историја и горко искуство показали,
прогони се нису завршавали само преко психолошког притиска.
И све ово се дешава у последњем веку, да би кулминирало у
последњој деценији XX века када је спас у унутрашњост Србије
са Космета нашло готово триста хиљада људи. У центру духов
не баштине Срба промовисали су и промовишу политику насиља,
отимања, застрашивања, прогона и убијања. У склопу глобалног
светског поретка и промене равнотеже сила З. Европа и САД су
17) Мирољуб Јевтић, „Political Science and Religion“, Политикологија религије, бр.1. Бео
град 2007,стр. 63- 64.
18) Драги Маликовић, Качачки покрет на Косову и Метохији од 1918-1924, Институт за
Српску културу Приштина, Лепосавић 2005, стр. 11-297. Михајло Марковић, „Смисао
истраживања порекла Албанаца и њиховог ширења по Балкану“, чланак у: Албанци ла
жни Илири, Пешић и синови, Беог рад 2007, стр. 9 - 13.
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нашле свој политички (економски, геостратешки, војни) интерес  
да разоре политички и државни концепт Срба и српске државе. У
таквом настојању крше све међународне норме, а посебно Повељу
уједињених Нација. Већ пуну деценију Србија се политички и мате
ријално исцрпљује да у уставно-правни, односно политички, еко
номски и социјални поредак врати 15 процената своје територије.
Оваква политичка ситуација изазива политичку напетост у Србији,
јер је стање на Космету кључно питаље текућег политичког живо
та Србије, које по своме значају кулминира периодично, посебно
у изборним циклусима. У таквој политичкој клими, политичком
индукцијом заснованој на ендемском политичком слепилу припад
ници других етничких заједница налазе политичку инспирацију за
самоорганизовање на простору где су углавном сконцентрисани
са циљем формализовања своје посебности, па често исказујући
тежњу да се припоје тзв. матици или да дођу до «своје» државе.
Почело се са политичким странкама са јасним националним пред
знаком, потом захтевима за истицање културне посебности до по
временог истицања захтева за аутономијом. У прилог политичком
усложњавању и отварању простора за конфликте је и неодговорна
политика вођа појединих странака (индиректно признање незави
сности КиМ), те политичких првака о некаквом стварању региона
и регионалних посебности (сасвим је нешто друго НУТС и НУТС3
ЕУ). Са становишта реда величина можемо изрећи, верујем, не
споран став: ни мање државе ни више политичких подела и усит
њавања. У оваквом конгломерату политичких и других процеса и
односа политика се јавља као инструмент за регулисање дрштве
них токова и односа и средство за решавање конфликта и сукоба.
Дакле, политика као свесна и организована делатност чини двој
ство: она артикулише мноштво разичитих интереса, различити
интереси воде конфликтима а они сукобима; друга карактеристи
ка да се у тај исти мах политика јавља као инструмент, начин и
механизам за разрешавање конфликта и сукоба. Дакле, политика
је конфликтан друштвени феномен и миротворни механизам.
Несумњиво да је питање јужне српске покрајине историјски
и са становишта међународног и домаћег права сасвим јасно и не
спорно, а са становишта интереса великих сила, дакле са позиције
силе и моћи, спорно. У ту сврху се прибегло политичком и војном
уцењивању Србије, претњама и наметању нама - Србима непри
хватљивог ултиматума о одузимању дела територије и стварању
некакве државе по мери Запада. Запрепашћен оваквим настојањем,
професор Милан Матић пише: «На прагу трећег миленијума хри
шћанске цивилизације, заветна српска колевка Косово и Метохија,
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поново је, вољом мрачних сила светског зла и разарања, постала
поприште споља подстакнутих трибалних страсти и необузданих,
дилувијалних и осветничких нагона против српског народа и то у
самом срцу његове државности и културе. Чак ни највећа зверства
и злочини етноцида против недужних српских грађана и нејачи,
ритуална спаљивања и бестијална мучења, окрутни и очигледни
акти етничког истребљивања, нису били довољни да зауставе лаж
и бешчашће нових ментора светске геополитике, опседнутих на
гомиланом мржњом и предрасудама против Србије и српског на
рода».19) Под изговором добрих и пријатељских услуга Запад је
прибегавао свему и свачему како би остварио свој циљ: окупљао,
наоружавао и припремао терористичке организације са задатком
да упадају на југ Србије и чине диверзије и застрашивања; на
метнуо посматраче који су покренули раније припремљене и об
учене формације да чине побуну против уставно-правног поретка
Србије, шире насиље и производе дефетизам код српског народа;
хистеричном пропагандом дезинформисао светско јавно мњење,
скривајући праве чињенице. А да би показала тзв. демократичност
исценирају, тобоже преговоре у Рамбујеу, који су били све друго
до једино не преговори. Једноставно, то је био политички ултима
тум, којег су не само наши, већ и озбиљни политички аналитичари,
правници и државници у свету оценили понижавајућим за Србију
и неприхватљивим за било коју независну земљу у свету. Поли
тичким манипулацијама, ефикасну полицијску акцију државе про
тив терориста, плански су албанске терористе представили жртва
ма светској јавности. У исти мах су оптужили српско руководство
да убија недужне цивиле у Рачку (Вокерове инсинуације), и тиме
пред светом политички осудили Србију, што је довело до агресије
Нато пакта и безразложног девастирања материјалних, природних
и људских ресурса.20) Верујући у политичку искреност Запада ак
туелно руководство је прихватало и испуњавало све захтеве који
би му били постављени. Тако је и данас. Није тешко закључити: да
је земља несумњиво изгубила политичку сувереност и искључиво
зависи од интереса и воље промотера новог светског поретка, а
меланхолични и безидејни политичари,»европејски» назови инте
лектуал аци од читаве лепезе могућих избора свели су   на један:
Европска унија или смрт.
Таква политика је учинила да политичко тржиште у Срби
ји није међусобно повезано са својим различитостима, већ је по
19) Милан Матић, Српска политичка традиција, Институт за политичке студије, Београд
1998, стр. 199.
20) Документа и докази 24 март-24 април, Нато злочини у Југославији, Савезно министар
ство за иностране послове, Београд 1999.
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литички фрагментирано уз одсуство кохерентног фактора и језгра
око којег би се договором и споразумом путем социјалног дијалога
постигао државни консензус.21) Креатори политичког живота у Ср
бији се не ослањају на српску политичку традицију, шта више они
је одбацују прихватајући оне вредности које су неспојиве са култу
ром срба, самим тим није (политичка традиција) конвергентна по
литичком концепту који се готово силом намеће нашем народу. На
значај уважавања и ослањања на деценијама и вековима недреним
политичким вредностима указује професор Милан Матић, нагла
шавајући да је српска политичка традиција одувек била значајан
део културе и духовне баштине српског народа која је у: «дугој и
мукотрпној историји српскога народа служила као ослонац колек
тивних идентификација и политичких оријентација у борбама за
очување српске самобитности и за друштвени напредак у ширем
смислу речи».22) И даље, подсећа овај аутор: «Кадгод би у истори
ји долазило до сагласности и хармоније између изворних осећа
ња и надања народа и настојања његових водећих људи ка правди,
слободи, једнакости и врлинама у држави, то је доводило до вели
ког напретка и славе државе и друштва, до обнављања истинске
националне политичке формуле и успешног решавања задатака и
дилема са којима се народ суочавао на историјским раскршћима.
И обратно: кад је у владајућим слојевима нестајало осећања и же
ље за поштовањем етичких тежњи и идеала народа и његових из
ворних колективних идеја, долазило је одмах и до криза и падова
у националном животу, па и катастрофалних историјских пораза.
Посебно су ту погубни примери злоупотребе и узурпације власти,
отуђивања од правде, права и једнакости, грамжење и властохле
пље».23)
Полазећи од Косовске битке као историјске чињенице, чи
ји исход - рекло би се- још увек није расплетен, или од косов
ског мита ствараног у предању и народном песништву Косово
је извор надахнућа, витештва, царства, величине, моћи...али је и
место страдања, патње, мучеништва и прогона, и како песник ка
же «на злу месту, у Косову». Наша политичка сцена, за несрећу
и делом историјска наука, јесу под притиском интереса Запада
који са свим средствима и обећањима настоји да одустанемо од
наше традиције, прошлости историјског и природног права, јед
21) Драгослав Кочовић, „Социјални дијалог“, Зборник радова, бр. VI, ФПН, Београд 2004,
стр. 189-199.
22) Милан Матић, Српска политичка традиција, Институт за политичке студије, Београд
1998, стр. 15.
23) Исто, стр. 136.
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ном речју од Косова и Метохије. Намећу нам свест о томе да је
Космет изгубљен, да су Албанци староседеоци, а ми дошљаци на
њиховим поседима, што у условима одсуства заједништва и јасног
државног интереса ствара климу у којој се губи општа оријентаци
ја, а вођење државе се у тим условима не заснива на осмишљеној
и државно и национално утврђеној политици већ се своди на пу
ко испуњавање захтева са Запада. У ваздуху се осећа и лебди по
литичка опасност од политичке неискрености када је у питању
Космет и преговори који се тичу његове судбине - самим тим и
судбине срба. Својевремено је од тога стрепео и Радоје Домановић
кога су «пекле политичарске реторске фигуре о Косову и његовим
подвижницима, то што им Косово, Милош, Лазар и Југовићи...слу
же као неискрена патриотска знамења за министарске каријере, за
изборне ујдурме и свакојаке трговачке тричарије у којима је Косо
во тек лажна ћифтијска монета, а уједињење раскомаданог српства
само прилика за проширивање тржишта».24) Не може се побећи од
чињенице да је Косово надахњивало, мотивисало и покретало не
само српски народ већ све Јужне словене. Тако у загребачком Са
временику 1913. године Стеван Галогажа бележи: «Највеће наше
књижевнике и уметнике надахнуло је Косово...Сва српска култура,
књижевност, умјетност, мисли и жеље – све се то врти око једне
речи: Косово».25) Годину дана касније Милош Ђурић истиче да је
за њега Косово феникс птица, а Иван Мештровић, у поводу своје
изложбе у Лондону каже: «У цијелом југословенском народу, кад
се спомене Косово, свакоме прође језа кроз тијело, легне нека ду
бока туга на срце, а неко узвишено чувство сиђе му у душу, која га
спаја са небом. Зато не треба да питате: које је године цар Лазар
владао кад је његова војска изгинула и докле му се држава про
стирала, јер он непрекидно влада у души југословенског народа,
а царство његово се распростире докле се распростире његов на
род».26) Јован Дучић, у свом првом писму из Грчке, из Делфи пише:
«На Косову сам имао толику опсесију слуха да ми се чинило како
чујем јако све покличе војника...не само од историјске туге, него од
једне стварне галаме, вике, урнебеса људских и животињских гла
сова».27) Косовски мит је саставни део свести код Срба и органон
духовног живота и трајања. О тој посебности српске душе пише
24) Владимир Јовичић, Милорад Петровић, Оља Јовичић, Косово у свести и надахнућу
Српскога народа, Глас Подриња, Шабац, Нова књига, Београд 1988, стр. 569.
25) Исто.
26) Антологија југословенске мисли и народног јединства, Београд 1930, стр. 718-720.
27) Јован Дучић, Градови и химера, Октоих, Дучићеве вечери поезије Требиње, Београд
2000, стр. 163-164.
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већ поменути Јован Цвијић, тврдећи да су епска песма, косовска
легенда и десетерац саставни делови одбране и егзистенцијално
питање Срба. Дакле, политички живот код нашег народа предста
вља синтезу наше духовне прошлости, он је неодвојив од чудесног
стваралаштва Немањића и чудесних моћи Растка, односно духов
ника Саве и укупног духовног и културног стваралаштва тога до
ба. Наиме, основна подлога за политички и укупан живот нашег
народа претежно извире из праксе и духа предкосовског и косов
ског циклуса, и касније српске узвишености (устанци, војевања и
на њима створена духовност) односно из, како поједини аутори ка
жу политичког мита: «У слојевитој структури политичке културе
и културе уопште, митови су основна подлога, а прототип поли
тичких митова су тз. оснивачки митови, тј. митови о пореклу и
постанку одређене државе и политичке заједнице. Без оснивачких
митова ниједна политичка култура није довршена, нити сама др
жава може бити идеолошки и са становишта уверења њених при
падника чвршће утемељена. Познато је, на пример, да недостатак
јасно формулисаног оснивачког мита постоје отворени, а по некад
и акутни проблеми за стабилност и легитимитет новооснованих
држава и за њихову унутрашњу социјалну кохезију».28) Узалуд је
тражити, захтевати и наметати став да у политичком животу
и култури срби забораве прошлост. У томе је у ствари културна,
у овом случају политичка посебност која нас квалитативно одваја
од огољеног егзистенцијализма и сиромашног прагматизма. Зато
је политика као друштвени феномен, за нас, она која је ослоњена
на прошлост, уважава садашњост, а из оба временско културна
корпуса осмишљава будућност. У том триному, ништа мање него
колико и код других народа, опстаје, учвршћује и развија се свест
о континуитету и историјском постојању Срба и српске држа
ве. Наравно, српска култура показује висок степен политичког
сензибилитета и спремности на сарадњу у свим областима, али је
апсолутно неприхватљиво да наша одбрана територијалног инте
гритета државе се оцењује као неспремност на дијалог и европске
и евроатланске интеграције. Шта више, настојање српског наро
да да очува суверенитет своје државе је у суштини eo ipso одбра
на европских вредности и европског идентитета, а истовремено је
против «савремених облика западне хегемоније».29)
28) Милан Матић, Мит и политика, Факултет политичких наука, Београд 1998, стр. 103104.
29) Богдана Кољевић, „Косово и Европска унија: питања идентитета и демократије“, Нова
српска политичка мисао, бр. 1-2, Београд 2008, стр. 28.
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ЕКОНОМСКЕ ПОСЛЕДИЦЕ
Од свога настанка човек је упућен на другог и на свом раз
војном путу пролазио је углавном кроз форме друштвеног живота
хорду, род, племе до државе. У свим овим друштвеним облицима
живота ношен инстиктом одржања, а касније свесно и осмишљено
трошио је енергију и време да би сакупљао, ловио и производио.
За нашу тему значајна је улога државе на економском пољу, одно
сно њене активности у организацији производње, одговорност за
економске прилике и услове економског живота. Кроз улогу држа
ве у овој области можемо препознати друштвене мотиве и развој
ну стратегију. Независно од политичких и идеолошких предрасуда,
држава увек има кључну улогу у друштвеном, у овом делу у еко
номском развоју. То се може јасно уочити кроз законско регули
сање дужине радног дана, висине зарада, цена производа, стопе
запошљавања, висине инвестирања, приоритете инвестирања и др.
Поред овакве, можемо рећи директне улоге, држава несумњиво у
либералнијим економским културама првенствено уређује услове
привређивања, одређује стартна економска правила, а остали ток
економске ствари препушта слободнијем (мање контролисаном)
или потпуно слободном тржишту. Богата традиција и искуство до
данас у свету, без разлике на карактер политичког система и сво
јинске облике, упућују на закључак да је држава незаобилазни
агенс привређивања.
У нашој земљи држава је такође имала значајну улогу у при
вредном и укупном друштвеном развоју. На простору КиМ улагана
су велика средства у привредне капацитете и привредни развој у
целини. У том контексту, инвестирано је у образовање, становање,
лечење, исхрану као предуслове за стварање људског ресурса као
битног фактора производње. То је била императивна потреба како
би се променио традиционални начин живота и млада генера
ција, првенствено, укључила у систем образовања на свим нивои
ма, и користила услуге других друштвених делатности. Подизани
су значајни привредни капацитети са савременом технологијом, и
подстицане привредне гране сагласно географском и природном
потенцијалу овог дела Србије. Очекивана резултанта била је ор
гански раст капитала, односно раст производних снага, што зна
чи богатство у вишку вредности, увећању дохотка, расту зарада,
увећавању инвестиција. Једном речју, економски развој и на њему
подизање животног стандарда и социјалне сигурности. Са позици
је политичког поретка, стабилности државе, међуетничких односа
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и културног развја очекивао се висок степен социјалне интегра
ције албанског становништва. Очекиван је преображај од тради
ционално-патријахалног ка савременом поимању друштва и њего
вог развоја на основама једнакости и равноправности, односно на
темељним принципима датих у пакту политичких, економских и
социјалних права и система вредности промовисаним у Организа
цији уједињених нација и другим међународним организацијама.
Полазило се са позиције да је успешан развој државе могућ у усло
вима етничке хетерогености, ако се држава развија не превасходно
по својим мерилима, већ по вишим стандардима који владају на
светском тржишту. На тај начин се хтела неговати мултиетничност,
и постићи наднационална економија која се искључиво валоризу
је интернационалним мерилима. Својим надлежностима држава је
путем пореза као својеврсног начина подруштвљавања средстава
инвестирала у оне крајеве где је сматрала да треба поспешити и
убрзати привредни и општи друштвени развој. У ту сврху распо
лагала је са великим финансијским средствима која су крајем се
дамдесетих и почетком осамдесетих година износила 30% нацио
налног дохотка, такозвани ванбуџетски део.30) Из ових средстава и
средстава из иностраних кредита издвајана су запажена средства
за развој покрајине Косова и Метхије. На основама ондашњег дру
штвеног планирања, те по основу Друштвеног плана развоја Друге
Југославије било је предвиђено да неразвијене републике треба да
остварују привредни раст брже за 25% у поређењу са просечном
стопом раста Југославије, док стопа раста на КиМ требала је да из
носи 60% у односу на просечну стопу раста државе. Извори сред
става за бржи развој недовољно развијених република и покрајине
КиМ били су двојаки: обавезан зајам за развој недовољно разви
јених република и КиМ и други, инострани кредити усмеравани
за ове потребе република и Покрајине. Од укупних иностраних
кредитних средстава за потребе бржег развоја издвајано је 66%.
У сврху ефикаснијег обезбеђивања средстава, њиховог пласира
ња и праћења динамике развоја у неразвијеним деловима државе
установљен је Фонд федерације за кредитирање бржег развја при
вредно недовољно развијених република и Косова. Из овог Фонда
у раздобљу између 1975-1980. године инвестирана су средства у
висини од 56 милијарди динара по ценама из 1975. године. Поред
ових средстава, издвајана су допунска средства из савезног буџета
у износу од 0,93% од друштвеног производа, што је у наведеном
петогодишњем периоду износило 31 милијарду динара по ценама
из 1975. године. Колика су средства издвајана за покрајину КиМ
може се сагледати кроз табелу:
30) Љуби
 сав
 Марко
 вић,
 Еконо
 ми
 ја Југо
 сла
 ви
 је,
 Науч
 на
 књига,
 Бео град
 1979, стр. 379.
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Недовољно
развијена
подручја

- текуће цене
- у милионима динара
19661970

1971

1972

1973

19711974

1975

1975

Укупно

8.925,8

1.953,8

4.552,0

4.723,0

5.634,0

8.741,5

25.604,3

БиХ

2.740,1

596,0

1.513,3

1.531,3

1.826,7

2.834,2

8.301,5

Ц. Гора

1.169,3

254,3

540,5

540,5

644,7

1.000,3

2.930,0

Македонија

2.338,4

508,7

980,3

1.080,9

1.289,4

2.000,6

5.859,9

Косово

2.677,7

594,8

1.568,2

1.570,3

1.873,2

2.906,4

8.512,9

Извор: Љубисав Марковић, Економија Југославије, Београд 1979 : 393.

Улагања на простор Космета су била пракса још од средње
вековног периода, а настављена су после ослобађања ове области
што је признато Србији Лондонским споразумом 1913. године. И
у читавом периоду до Резолуције 1244 ОУН, на простору јужне
српске покрајине одвијала се жива економска активност, уз пер
манентну помоћ централне државе и предузећа из унутрашњости
Србије. Реyзлтат тога је био да су створени бројни привредни ка
пацитети у индустрији, рударству, пољопривреди, трговини, сао
браћају, електропривреди, туризму и тд. Истовремено је развије
на област друштвених делатности и услуга у образовању, лечењу,
високом школству, социјалном осигурању, збрињавању угрожених
категорија и др. На КиМ је велики број предузећа која су резул
тат инвестиција привредних субјеката из централног дела Срби
је и из покрајине Војводине. Укупна вредност српске имовине на
простору Космета процењује се до 220 милијарди евра. При овим
проценама узима се у обзир да Срби тапијски поседује 58,79 од
сто територије јужне покрајине, односно 623.700 хектара земље.
То је, несумњиво, огроман економски потенцијал који никаквим
самопроглашењем не може да се однесе и пренесе у дрге државно
правне оквире. Албанци су тренутно узурпирали преко 80% српске
земље, и енормано велики део привредних и других капацитета ко
ји су настали искључиво инвестицијама Србије и Федерације. На
овом простору налазе се велика рудна богатства, посебно страте
шких метала: хрома, никла, мангана, молибдена, бора, олова, цин
ка и др. чија се вредност процењује на 1000 милијарди долара и
лигнита на 500 милијарди долара. Претворени лигнит у електрич
ну енергију повећава вредност са 500 на 750 милијарди долара.
Несимњиво да је на овом простору сконцентрисано баснословно
богатство. Истраживања шездесетих година прошлога века, о чи
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јим сазнањима се данас не говори, показала су да на простору КиМ
постоје велике резерве нафте и уранијума. Од великог су знача
ја чисти водени потенцијали, најчистија изворишта и реке Европе
«довољни да питком водом снабдевају цели наш континент, а и све
жедне земње Медитерана.... А у времену које ће неумитно брзо до
ћи, то богатство ће бити conditio sine qua non људског опстанка».31)
У суштини, сва политичка, економска и социјална права су само
вољом западних сила, преко самопроглашеног албанског руковод
ства, Србима ускраћена.

СОЦИЈАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ
Када се говори о социјалним последицама, то неминовно на
меће потребу да дамо основне опсервације о становништву, одно
сно популацији у свету, континенту, региону или у једној земљи.
При томе, морамо имати у виду да популација није прост збир
појединаца. У физичком смислу заиста се ради о укупном броју,
али популација је колективитет у којем свака индивидуа са сво
јим карактеристикама даје специфично обележје колективитету,
односно укупној популацији (полу, старости, образовању, верова
њима, здрављу и др). Оно што је за нашу тему веома важно, јесте
да нагласимо да је од значаја структура становништва по веровању,
односно религији, миграцијама, прираштају и власништву. У том
погледу на простору Косова и Метохије у последњих 150 година
уочљиво је да је укупна популација састављена од етничких за
једница доминантно од Срба и Албанаца, уз учешће Црногораца
и других не тако бројних заједница. С том разилком што се однос
ова два народа у погледу присуства и броја у поменутој покрајини
временом врло променио, да би у својој несразмери кулминирао
крајем последње деценије XX века на штету српског народа, а у
корист албанске популације.
Историјски посматрано, вековима, на простору КиМ живе
ли су искључиво Срби уз мало учешће припадника других етнич
ких заједница, које су првенствено сачињавали трговци, рудари,
занатлије и један број плаћених најамника у војсци и грађевинар
ству. Социјални положај Срба произилазио је из њихове сталешке,
односно класне структуре. Јасна друштвена диференцијација на
глашено је уочљива управо на КиМ, јер је тај простор у то време
био кључни део државе - њено средиште духовног, материјалног,
31) Михаило Станишић, „Последице митоманије о илирству Албанаца“, у књизи Албанци
-  лажни Илири, уредник Весна Пешић, Пешић и синови, Београд 2007, стр. 27-29.
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државног и управног развоја. Верујемо да није сувишно да украт
ко укажемо на ондашњу структуру друштва коју су сачињавали:
племство, себри, меропси и отроци. Племство је горњи слој дру
штва који у основи води и усмерава друштвени развој, и у сушти
ни је репрезент државе када су у питању билатерални, регионални
или мултилатерални односи са осталим државама. Њега су чинили
жупани, кнезови, војводе, велика и мала властела и свештенство. У
основи племсво се развија од сродника владалачке структуре и ви
соких чиновника земље. Племство је живело у релативном изоби
љу и раскоши. Репрезент богатства био је краљ (односно цар) који
је у поседу имао велика имања: њиве, ливаде, воденице, винограде,
велика стада стоке и др. Раскош краљевског живота може се сагле
дати кроз бројне задужбине које су српски владари подизали, као и
кроз велике и вредне поклоне које су уобичајавали да дају за време
важнијих светковина и доношења државнх одлука. Себри су били
сободни људи, али нису били властелинског порекла. Душановим
законом било им је забрањено окупљање и зборовање. У супрот
ном били су изложени оштрим казнама. Обавезе и дажбине сло
бодних људи које су Законом биле прописане биле су тако велике
да су они често добровољно напуштали своју слободу и насељавли
се на манастирској земљи, где су постајали зависни људи. Меропси
нису били слободни људи, имали су тежак положај јер су живели
на туђој земљи и без накнаде радили код господара. Обавезе су им
се састојале у орању, копању, обради винограда и сл. Сиромаштво
меропха било је велико. Да би се ослободили таквог рада и живо
та, често су бежали сточарима у планине који су живели у много
повољнијем положају. Робови, односно отроци нису били слобод
ни људи и на дну су друштвене лествице. У Србији је било врло
мало робова, али је била развијена њихова продаја из Србије у дру
ге земље. Таква пракса је делимично ублажена забраном продаје
робова хришћанског порекла нехришћанима. У суштини, робови
у Србији никада нису чинили класу, већ су били не тако распро
страњен друштвени слој. Јер, ропство никада није попримило, ни
приближно, размере као код јужних и југозападних суседа и старих
античких цивилизација.
Дакле, померање становништва (вертикална и хоризонтална
покретљивост) у средњевековној Србији до дрге половине XVIII
века односило се на Србе и одвијало се унутар простора Србије.
Почеци померања албанског становништва јављају се у средњем
веку у форми упада са планинских висова Проклетија и пљачке
српске имовине. Једном приликом, још у Византијско доба њих
је Јован VI Кантакузин (1346-1354) због таквог понашања оштро
казнио. Касније им је цар Душан давао земљу југозападно у делу
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данашње Албаније да би обрађивали и били порески обвезници.
Обитавање албанаца у том периоду према карти коју нам је оставио
највећи византолог Георгије Острогорски, било је на приобаљу мора
између Драча на северу и Бутринта (град на обали насупрот Крфа)
на југу.32) Тек у XVIII веку Турци их насељавају, чак до данашње
Топлице и Косанице, и то искључиво као војнике јаничаре, и то
са простора данашње Албаније. Насељавају тако и муслимане из
Босне, за своје потребе, првенствено ради очувања царства. Има
остатака њиховог насељавања из тога доба и на простору Старога
Влаха, односно данашње Рашке области. Несумњиво, да је почетак
насељавања албанске популације на простору данашње аутономне
покрајине Косова и Метохије везано за турску политичку и војно
стратешку праксу спречавања социјалних немира у овом делу
турске империје. Поред Албанаца, из истих разлога, насељавали
су Черкезе и Татаре из области Кавказа. Овај процес измене
етнографске структуре одвија се између 1860. и 1880. године, када
су турске власти овом популацијом муслиманске вере населили
област Румуније и Бугарске, а потом их насељавали у крајеве
Старе планине, Тимока, долине Мораве, Ниша и Космета. Оваква
пракса и настојања Турске изазивала су противљења Србије и
великих сила.33) Несумњиво да су политичке активности Турске,
ратови и устанци хришћанских народа против Турске, утицали на
промену етнографске слике на простору данашње Јужне Србије.
Расељавање и насељавање становништва, присилно померање
становништва (збег Арсенија III и Арсенија IV), као у осталом
и данас, одувек је био начин да поједине државе обезбеде своју
доминацију на жељеном простору.34) Према подацима које нам
саопштава академик Васа Чубриловић, на простор данашњег
Косова и Метохије Турци су населили до 40 хиљада муслимана.
Србима су на силу одузимали земљу и додељивали је доведеном
становништву. По принципу: све што освоје силом и мачем тиме
и управљају: «чија земља тога и господство».35) Ово досељавање
нехришћана на српске земље Османско царство вршило је плански,
а све у свом интересу и на штету Срба.36) Насељени Арбанаси,
32) Георгије Острогорски, Историја Византије, СКЗ, Београд 1959, стр. 480-481.
33) Васа Чубриловић, Одабрани историјски радови, Народна књига, Београд 1983, стр.
525, 527, 528.
34) Sultana Aneela, „Islamic Roots of Jihad to Unveil the Truth“, Политикологија религије, бр.
1, Београд 2008, стр. 31 - 41.
35) Васа Чубриловић, Одабрани историјски радови, Народна књига, Београд 1983, стр.
530.
36) Зоран Јевтовић, „Исламизација и албанизација старе Србије“, Политикологија религије,
бр. 2. Београд 2007, стр. 158-159.
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данашњи Албанци, временом су још у турско доба (1878-1881)
настојали да на том простору добију аутономију што им турска
власт није дозволила. Те исте тежње показали су одмах по
завршетку Првог светског рата у Србији, Краљевини СХС, а касније
у Социјалистичкој Југославији. Ношене идејом мултиетничког
живота и заједничког развоја Србија, а потом Прва, Друга и Трећа
Југославија развијале су међуетничке односе који су вођени
идејом добра довеле до формирања области а потом до аутономне
покрајине КиМ. Оно што је некада радила Турска, то исто данас раде
САД и Европска Унија. Подржавали су убијање и прогон Срба. У
периоду Треће Југославије, по окончању злочиначке Нато агресије
и доношења резолуције 1244 САД и ЕУ су подржале и омогућиле
прогон око 300 хиљада Срба и узурпацију њихове имовине,
манастирске имовине и имовине државе Србије. У области Косова
и Метохије, кршећи међународно право, посебно Повељу УН,
Западне силе стварају етнички чисту муслиманску државу по оном
истом турском принципу: отми и протерај. Са становишта тока
историјских догађања, досељено албанско становништво, упркос
мирољубивој и веома толерантној међуетничкој и религијској
унутрашњој политици Србије (тако је било и у Југославији),
Албанци нису показивали спремност на међуетничку и верску
толеранцију и сарадњу, већ су, сагласно историјским тренуцима,
прикривено или јавно, испољавали спремност ка насилном
понашању према неалбанцима, а све у циљу изношења захтева за
аутономијом, републиком и најзад засебном државом на простору
српске земље. Живот Албанаца одвијао се у великим задругама,
а патријахална култура одржала је старе окоштале форме живота
који се заснивао на обичају, традицији, племенском устројству и
религијској искључивости. Упркос индустријализацији, углавном
су остали верни вишегенерацијској породици коју прати висока
стопа природног прираштаја каква је била у Западној Европи пре
200 година. Истраживања Института друштвених наука у Београду
и резултати Центра за демографска истраживања 1990˗1992.
године показали су да је код Албанаца у Србији природни
прираштај био 23,4‰. То је једина етничка заједница у Европи у
којој је по подацима Светске банке на КиМ у периоду 2006─2010
наталитет био 19‰, морталитет 7‰, односно природни прираштај
по расположивим подацима износи 12‰. У Западној Европи
просечан број деце по жени у фертилном периоду (од 15 до 50. год.)
износи 1,56 у Србији 1,36 док је код Албанки у Србији 2,3 детета.
Захваљујући демографској експлозији, присилном исељавању,
убијању и прогону Срба радикално је измењена етничка слика, и
Албанци су постали, данас, убедљиво већинско становништво у
јужној српској покрајини. Управо на том основу, концентрацији
171

СПМ број 2/2012, година XIX, свеска 36

стр. 149-177.

становништва на једном делу Србије, извлаче закључак да као
већинско становништво на том простору имају право на сопствену
државност на рачун српске земље и државе. То право Запад не даје
Курдима у Турској, народима на Сицилији, Корзици, у Баскији,
Шкотској, Ирској, Малвинима и тако редом. Када је у питању
Србија и њена земља, то се проглашава изузетком и демократским
процесима, док се прогнани и избегли Срби суочавају са великим
материјалним и другим социјалним проблемима. У првом реду су
за сада нерешиви проблеми становања, запошљавања, слободног
одласка на КиМ, располагања имовином у Покрајини. У суштини,
они су лишени читавог корпуса права: личних, политичких
и социјално економскх, права која им припадају по свим
документима међународног и домаћег законодавства, а посебно по
Декларацији ОУН о правима човека и Конвенцији о правима детета.
Србија издваја огромна средства да би обезбедила бар минимум
социјалних услова и егзистенције прогнаном становништву.
Незаинтересованост, одсуство воље, а и намера великих сила
одвија се у правцу спречавања повратка избеглих и расељених
на њихова вековна огњишта. Такво понашање практично се
остварује преко међународних представника у Покрајини, а и оно
мало преосталих Срба у јужном делу Космета живи у гету. Такав
пример у новијој историји није забележен у Европи, а тешко да се
нешто слично може наћи у свету. Уместо владавине права на сцени
је владавина силе, а сила без правде је насилничка. На сцени је
предаторска политика и пракса према Србима, српској култури и
српској држави. Зато нас Михаило Станишић справом подсећа на
речи Елен Елверал, ректорке париске Сорбоне која се пита: шта
чини православној цивилизацији «папска подлост и варварство
Запада».37)

Dragoslav Kocovic
POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL
CONSEQUENCES OF THE OCCUPATION
OF THE SOUTH SERBIAN PROVINCE
KOSOVO AND METOHIJA
Summary
In this work I am trying to present political, economic and social
consequences of the occupation of South Serbian province Kosovo and
Metohija. The intention is to show, in time and space, relying on histor37) Михаило Станишић, „Последице митоманије о илирству Албанаца“, чланак у зборнику
Албанци лажни Илири, уредник Весна Пешић, Пешић и синови, Београд 2007, стр. 23.
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ical and anthropo-sociological methods and using irrefutable arguments
that Kosmet is Serbian soil from the earliest beginnings, that the Serbs
are autochthonous people there, that the Albanians are immigrants the
Serbian state offered shelter to and saved from disaster. Serbia and Serbian people made an effort to integrate the Albanian minority group
into complete social development of Serbia, based on inter-ethnic and
inter-religious equality respecting all the standards of international and
national laws which regulate the issues of ethnic minorities. The conclusion is that no other minority had so many rights as guaranteed to
the Albanians by the Serbian Constitution.
It was the opportunity to take by force and terror Kosovo and
Metohija in the course of disintegration of The Second Yugoslavia.
Helped by Nato and the EU, the Albanians usurped 15 percent of Serbian territory and considerable share of economic capacities and objects
of social work and services, even private property which is considered
to be sacred in civilised world. They are trying to transform the usurpation, helped by the USA and the EU, into an independent and self
-governing state, justifying it as alleged majority volition. Analysing
the migration of population we show that the Albanian population has
never been autochthonous nor prevailing. The state of Serbia, her material and spiritual foundation, cherished and developed in this part of
Serbia clearly confirms Kosmet to be legally and customary undisputedly Serbian soil.
Key words: politics, economy, socially, Serbia, usurpation, Kosovo and Metohija.
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Resume
In this paper we tend to show the reader the historical sequence
of events in the life of the Serbian people in Kosovo and Metohija, creation and duration of their state, i.e. Serbia. In that context, it is quite
natural, in today’s turbulent period in the European territory, to particularly point to political, economic and social consequences of the occupation of the southern Serbian Province of Kosovo and Metohija. This
issue is very important because Western Europe and the United States of
America participated a lot in its entangling. On the other hand, the same
actors are dominantly present in its disentangling with the intention,
at their own discretion or better to say for their own sake, to tailor the
borders and create a new country which has never before existed in the
territory in which the Serbian state has existed from time immemorial.
Through the prism of politics as a phenomenon in the life of people and
organized social communities, and on the basis of empirical and hence
exact data which are historically checkable and have been checked, we
point to the non-viability of violation of international law as the model
of modern way of living and the only possible instrument in bilateral,
regional and multilateral relations among countries in the world. We
would like to remind that the West itself has given up cherishing those
values that it created by dividing the power into legislative, judicial and
executive, i.e. rule of law as the main characteristic and condition of
the open, public and free life of each individual and society as a whole,
both within a country and among countries. Right on the example of
the southern Serbian Province of Kosovo and Metohija, the USA and
Western Europe have found their mutual interest and violating both international and their own legislations, and of course the legislation of
Serbia, they recognize an illegal and illegitimate state of a national minority under the name Kosovo at the expense of the Serbian nation and
the territory and state which have belonged to it from time immemorial. In this paper we rely on indisputable historical facts which are not
respected and taken into account at all under the pressure of self-will
of great Western powers. Those historical facts are stated in the paper
so that they could be openly shown to the readers and decision-making
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subjects, with the intention to eliminate the attitude, imposed by means
of propaganda, about the guilt of Serbs and the necessity of tearing 15
percent of the Serbian country off. We especially emphasize the efforts
of Serbs, through a long period of time, until today, to involve Albanian people in modern social courses. Those efforts are illustrated by
earmarking huge funds for the economic, social and general cultural
development of this national minority. This was the way to show the
wish for cherishing multiethnicity and accomplish supranational economy which would be evaluated exclusively by means of international
standards. Exercising its competence, the state used taxes as a specific
way of socialization of means to invest in those regions where it found
that it should encourage and speed up the economic and general social
development. For that purpose, it managed large funds the amount of
which, at the end of the seventies and at the beginning of the eighties,
was 30% of the national income, the so-called off-budget portion. Out
of these funds and the funds from foreign loans, considerable funds
were earmarked for development of the Province of Kosovo and Metohija. On the foundations of the then social planning and in accordance
with the Social Plan of Development of the Second Yugoslavia, it was
foreseen that the undeveloped republics should realize their economic
growth by 25% faster in comparison with the average rate of growth of
Yugoslavia, while the growth rate in Kosovo and Metohija should have
been 60% in relation to the average growth rate of the country. The
sources of funds for faster development of the insufficiently developed
republics and the Province of Kosovo and Metohija were dual: compulsory loan for development of the insufficiently developed republics
and the Province of Kosovo and Metohija, and the second one, foreign
loans directed for these needs of the republics and the Province. Out
of the total foreign loans, 66% were earmarked for the needs of faster
development. For the purpose of more efficient providing funds, their
placing and monitoring dynamics of development in undeveloped parts
of the country, the Fund of the Federation for crediting fast development of economically insufficiently developed republics and Kosovo
was established. From this Fund, in the period between 1975 and 1980,
funds to the amount of 56 billion dinars were invested at the prices from
1975. In addition to these funds, additional funds from the federal budget to the amount of 0.93% of the domestic product were earmarked,
which in the mentioned five-year period meant 31 billion dinars at the
prices from 1975.
Investment in the territory of Kosovo and Metohija had been
practiced even from the mediaeval time and continued after the liberation of this region, which was recognized to Serbia by the Treaty of Lon176
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don in 1913. In the entire period until Resolution 1244 UN, there had
been a busy economic activity on the territory of the southern Serbian
province, with permanent assistance of the central state and enterprises
from Serbia proper. The result was that numerous economic capacities
were built in industry, mining, agriculture, trade, transportation, electricity production, tourism, etc. At the same time, the area of social
affairs and services in education, medical care, higher education, social
insurance, sheltering vulnerable categories, etc. was also developed.
Those are the institutions and bodies that the USA and Western Europe
call parallel structures, which is undoubtedly nonsense. In Kosovo and
Metohija there are a large number of enterprises that are the result of
investments of economic entities from the central part of Serbia and
from the Province of Vojvodina. The total value of Serbian property
on the territory of Kosovo and Metohija is estimated to be up to 220
billion euros. These estimations take into account the fact that Serbia
possesses, by title deeds, 58.79 percent of the territory of the southern
province, i.e. 623,700 hectares of land (the total area of Kosovo and
Metohija is 10,609 km). It is, undoubtedly, a huge economic potential
which cannot be taken away and transferred to other state and legal
frames by any self-proclamation. Albanians are currently usurping over
80% of the Serbian land and an enormously large part of economic and
other capacities that were built exclusively by investments from Serbia
and the Federation. This territory is abundant in ores, particularly strategic metals: chromium, nickel, manganese, molybdenum, boron, lead,
zinc and others, whose value is estimated to be 1000 billion dollars and
lignite whose values is estimated to be 500 billion dollars. The lignite
transformed into electricity increases the value from 500 to 750 billion
dollars. Undoubtedly, fabulous wealth is concentrated in this territory.
The research from the sixties of the last century, the findings that are not
spoken of nowadays, showed that the territory of Kosovo and Metohija
has large reserves of oil and uranium. Clean water potentials, the cleanest sources and rivers of Europe are also of big importance because they
are sufficient for supplying our whole continent and all thirsty Mediterranean countries with drinking water. And, in the period which is inevitably coming soon, that wealth will be conditio sine qua non of human
survival. Essentially, Serbs and the Serbian state are deprived of all
political, economic and social rights by the self-will of Western powers
through the self-proclaimed Albanian leaders.

*

Овај рад је примљен 7. маја 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
5. јуна 2012. године.
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МИКРОЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА
КАО ОСНОВА ПОЛИТИКЕ ЗА
ЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ
Сажетак
Циљ рада је да анализира узроке који су довели до креирања
антимонополске (антитрустовске) политике, циљеве политике кон
куренције и њене историјске фундаменте као и искуства у спрово
ђењу те политике у свету и у Републици Србији.У раду се потвр
ђују постављене хипотезе: прво, политика конкуренције је нужна
мера интервенције у области високо концентрисаних индустрија
од доношења Шермановог закона 1890. године до данас; друго,
санкције према монополима и картелима су значајно мање од ко
ристи коју они остваре злоупотребљавајући своју тржишну моћ;
треће, искуство развијених земаља у области антимонополског за
конодавства пружа корисне смернице за ефикаснију имплемента
цију политике конкуренције у Србији.
Кључне речи: монопол, картел, конкуренција, губитак благостања, по
литика конкуренције.

АРГУМЕНТИ ЗА И ПРОТИВ МОНОПОЛА
У стварном привредном животу потпуна конкуренција, као
најефикаснији модел организовања привредних активности, рет
ко се среће. Уместо слободне конкуренције (великог броја пред
узећа мале економске моћи која нуде хомоген производ), највећи
број индустрија одликује значајна тржишна моћ компанија које ну
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де диференциране производе. Микроек ономска теорија уз помоћ
модела монопола, као екстремног случаја ограничене конкурен
ције, показује да монополско предузеће производи мањи обим од
економски ефикасног, конкурентног обима, и продаје по цени која
је изнад граничног трошка, односно конкурентне цене. И остали
облици тржишних структура са непотпуном конкуренцијом (оли
гополи, картели, монополистичка конкуренција), производе исте
ефекте као и монопол: преливају потрошачки вишак произвођачи
ма путем високих цена и умањују друштвено благостање, произ
водећи мање од економски ефикасног обима. Економска теорија
помоћу модела монопола, олигопола, доминантног предузећа и
картела, доказује да постојање ових тржишних структура умањује
друштвено благостање.1) Постојање само једне компаније у грани,
или доминантне фирме или сарадња међу фирмама, нису пожељни
са становишта друштва у целини, јер резултирају премалом произ
водњом и превисоким ценама. Неефикасност доминантне фирме
или картела илуструје слика 1, која упоређује ове тржишне струк
туре са потпуном конкуренцијом.
Слика 1. Конкуренција насупрот картелу2)


новац

(б) Тржиште

новац

(а) Фирма

Тржишна
тражња

Количина



Количина

Полазећи од претпоставке да су фирме формирале картел
(или да се понашају као једна доминантна фирма), маргинални
трошак картела (представљен гранском кривом понуде S), већи је
од маргиналног прихода МR, па профит расте само ако се смањи
понуда (слика 1б). Укупан профит картела расте све док се оби
м производње не смањи до монополског нивоа Qm, за који се
1)

Oles Andriychuk, „Can We Protect Competition Without Protecting Consumers?“, The Com
petition Law Review, Vol. 6, Issue 1, 2009, str. 77.

2) Jeffrey Perloff, Microeconomics, Addison Wesley, 1999, стр. 425.
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 зједначавају маргинални трошак (МC) и маргинални приход
и
(МR). Кад профит картела расте, профит сваке n-те фирме такође
расте. Прихватајући ниво производње картела, свака фирма мор
а да смањи обим производње до нивоа qm=Qm/n. Очигледно је да
ограничавање конкуренције доводи до смањења производње од
конкурентног обима Qc на монополски обим Qm и повећања цена
од нивоа p c на ниво pm.
Бројни су економисти којису наглашавали негативне ефекте
монопола: високе цене,мали обим производње, вишак капацитета,
превисоке профите, дискриминацију купаца помоћу цена
, рестриктивнепраксе, ограничавање техничког прогреса, губитак
благостања.
Међутим, на другој страни су економисти који суистицали
да савршена конкуренција није остварива и да монополи нису иск
ључиволош обликорганизовања предузећа.3)
Нови поглед на монопол и монополске профите у
микроекономској теорији била је Шумпетерова теза да високи
монополски профити представљају награду за иновативно пон
ашање и ефикасан менаџмент, који имају за резултат стварање
нових производа и процеса. Тиме се ствара повећана тражња и
подстиче улазак нових компанија, што за крајњи исход има пове
ћање друштвеног благостања. Бaумол (Baumol)4) допуњује тај
став и истиче важност постојања могућности за улазак компанија
на монополизирано тржиште. Потребно је обезбедити слободан
улазак у грану, што ће довести до повећања конкуренције, до
снижавања монополских цена идоостваривања нормалних проф
ита.
У контексту истицања позитивних ефеката монопола, Липцински и Вилсон (Lipczynskiand Wilson)5) наводе да ће монополи
вероватно бити друштвено корисниако јењихова позиција послед
ицаразлика у ефикасности компанија. У том случају компанија ће
стећи монополску позицију само ако користи ефикаснију технику
производње у односу на конкуренте. Већа продуктивност и нижи
трошкови омогућавају компанији да увећа свој тржишни удео и
профитабилност. Повећана ефикасност монополисте можеда дов
еде до снижавања цена и до повећања потрошачког вишка. Веров
3) Israel Kirzner, New Markets Work: Disequilibrium, Entrepreneurship and Discovery, IEA Hobart
Paper, London br. 133, 1997, стp. 59.
4) William Baumol, “Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure”, Ameri
can Economic Review, br.72, 1982, стр. 4.
5) John Lipczynski, John Wilson, Industrial Organization, Prentice Hall, 2001, стр. 352.
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атноје и да ћекомпаније, које инвестирају у истраживањеи развој,
бити продуктивније и да ће остварити монополску позицију. Зах
ваљујући иновативности, таквамонополскакомпанија може омог
ућитивећи избор потрошачима. Липцински и Вилсоннаглашавају
да овакве монополске позиције често нису дуготрајне, јер конк
урентске фирме и саме иновирају, а способне су и да копирају
иновације.
Емпиријске студије које су испитивале губитак благостања
којинастаје услед монополске позиције, дошле су до противуречних
закључака6), тј. досазнања дасеу извесним монополским ситуац
ијама потрошачки вишак смањује, а у неким другимповећава. Оне
сугеришу да се свакамонополска ситуација ипакмора посебно ан
ализирати. У тусврху развијене земљесу установиле правни окв
ир, заснован на економским принципима, како би се објективиз
ирали ефекти монопола и примениле одговарајуће рестриктивне
мере. Оне би требало да спрече компаније у злоупотреби њихове
тржишне моћи и даих подстакнунамеђусобну конкуренцију, а не
на сарадњу.

ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ 
ЗАЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ
Политика за заштиту конкуренције као свој централни ек
ономски циљ има очување и промоцију конкурентног процеса,
тј. процеса који охрабрује ефикасност у производњи и расподели
добара и услуга, иновативност и прилагођавање технолошким
променама.7) Истиче се да јециљ политике конкуренције да пром
овише ефективну конкуренцију тако што ће обезбедити ефикасну
алокацијуресурса. На тај начин ће се остварити економскиинтере
сии предузећаидомаћинстава:повећање конкурентних способно
сти и економске ефикасности предузећа и повећање благостања
потрошача.8)
Задатак политике конкуренције јесте даконтролише постој
ање монополаи доминантних предузећа у грани, даспречи фузије
предузећа које ће довести до значајне концентрације понуде у
индустријама, да контролише олигополска тржишта и обесхр
абри и казни склапање договора између фирми који ограничавају
6) Oles Andriychuk, op. Cit., стр.79
7) OECD, Competition and Trade Policies, 1984. стр. 232
8) Бобан Стојановић, Тржиште Европске уније – конкуренција и трговинска политика, Еко
номски факултет, Ниш, 2003, стр. 48.
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конкуренцију. Поједини аутори9) наводе да се политика за зашт
иту конкуренције може класификоватииподвести под следеће по
јмове: политика премамонополима; политика премарестриктивној
трговинској пракси и политикапрема фузији компанија. Утом кон
тексту предлажу примену политике према монополима у случају
кадакомпанија има велики удео на тржишту (мереноаутпутомили
оствареним приходом) и када свој доминантан положај злоупот
ребљава на штету купаца. У другом случају  (рестриктивне трг
овинске праксе), микроекономска теорија је објаснила сву разно
врсност начинаограничавања конкуренције.На пример, компаније
могу да се договоре о фиксирању цене, да одреде цену на ниском
нивоутако дапотенцијални конкуренти будуобесхрабрени и одус
тануод уласка у одређену индустрију. Компаније могу да склапају
хоризонталне, вертикалне или прећутне (тајне) споразуме и да
монополизирају право индустријског власништва.10) Хоризонтал
не споразуме склапају компаније које припадају истој привредној
грани и њима дефинишу политике заједничког формирања цена,
производних квота или расподеле тржишта. Вертикалне спораз
уме закључују компаније које послују у узастопним фазама пр
оизводње или дистрибуције, а тичу се договора око цена и екск
лузивних услова међусобних купопродајних уговора. Прећутни
(тајни) споразуми односе се најчешће на договоре о ценама, чиме
се искључује конкурентско надметање компанија. У том смислу и
право индустријског власништва, које укључује патенте, ауторска
права и заштитне знакове, уколико траје веома дуго, може да угуши
конкуренцију и обесхрабри истраживање и развој. У случајевима
наведенихрестриктивних трговинскихспоразумамикроекономска
теорија предлажепримену мера зазаштитуконкуренције.
Политика према фузијама, као један од сегмената поли
тике за заштиту конкуренције, добила је на значају током 70-их
година двадесетог века и представља одговор на промену посло
вних стратегија компанија. Традиционални приступ пословној
стратегији подразумевао је повећање тржишног учешћа компани
је и повећање профита услед повећања обима активности. Нови
концепт пословне стратегије (value-oriented strategy) оријентисан
је на повећање вредности фирме и остварује се често реструктур
ирањем компанија путем мерџера и аквизиција. Нова стратегија
подразумева да фирма после реструктурирања остварује принос
који је већи одопортунитетногтрошка капитала чиме се повећава
9) John Lipczynski, John Wilson, op. cit., стр. 355-356.
10) John Taylor, Economics, Houghton Mifflin, 2007, стр. 315
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в редност фирме.11) Политика контроле фузија има за циљ да уст
анови да ли је фузија у јавном интересу и колика је тржишна моћ
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Лоренцова крива и коефицијент ентропије. 14) Рацио концентраци
је представља збир тржишних учешћа највећих предузећа у одре
ђеној индустрији; Херфиндал-Хиршманов индекс је збир квадрата
појединачних тржишних учешћа компанија у грани, тако да веће
вредности индекса показују и већу тржишну концентрацију. Ло
ренцова крива мери неравномерност расподеле тржишне моћи
компанија у индустрији; коефицијент ентропије представља збир
производа тржишног учешћа појединачних компанија и природ
них логаритама њихових реципрочних вредности. Од наведених
показатеља концентрације најзначајнији је Херфиндал-Хиршманов
индекс јер он представља главни инструмент регулисања хоризон
талних спајања у САД-у и Европској Унији.
Наведени показатељи концентрације имају своја ограниче
ња, али међусобно значајно корелирају.15) Коришћењем само једне
мере концентрације не би могла да се опише права природа конку
ренције у грани, зато што ови показатељи појединачно не могу да
узму у обзир све три важне детерминанте конкуренције: величину
сектора, неједнакост тржишних учешћа и могућност стварања ко
алиција.16) Због тога се у микроекономској теорији предлаже да се
приликом утврђивања тржишне моћи компанија користи већи број
показатеља концентрације. Тако утврђена тржишна моћ компани
ја постаје јак аргумент за антимонополске власти који не подлеже
сумњи.17)
За објективну процену тржишне моћи компанија важно је
правилно дефинисати релевантно тржиште са аспекта производа
(или групе производа) и са аспекта географског подручја.18) Сва
ка дефиниција тржишта требало би да пружи реалну слику кон
курентног окружења. Само у том случају регулаторна тела могу
објективно, уз помоћ индекса концентрације, да процене тржишну
моћ компанија и да примене мере које ће довести до пораста дру
штвеног благостања.
14) Еmil Vanlomel, Bert de Brabander, Dirk Lieb ears, „Industrial Concentration in Belgium: em
pirical comparison alternative seller concentration meas ures“, Journal of Industrial Economi
es, 26, 1977, стр. 2-4.
15) John Lipczynski, John Wilson, op. cit., стр. 114.
16) Еmil Vanlomel, Bert de Brabander, Dirk Lieb aers, op. cit., стр. 15.
17) Љиљана Максимовић, Гордана Радосављевић, Катарина Борисављевић, „Concentration in
the radio television program distribution market in the Republic of Serbia”, Индустрија, 3/2011,
стр. 31-45.
18) Patrick Massey, „Market Definition and Market Power in Competition Analysis: Some Practi
cal Issues“, The Economic and Social Review, Vol. 31, No. 4, 2000, стр. 314
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ИСТОРИЈСКИ ФУНДАМЕНТИ 
АНТИМОНОПОЛСКЕ 
(АНТИТРУСТОВСКЕ) ПОЛИТИКЕ
Први правни акт против монополског понашања је Шерма
нов закон донет 1890. године у САД-у. Закон је усвојен на предлог
конгресмена Шермана због наглог раста картела (или трустова, ка
ко су се звали у САД-у), који су били легални и веома распростра
њени. Временом су картели постали доминантни актери у бројним
индустријама у САД-у: трустови нафте, железнице, шећера, дува
на, подизали су цене знатно изнад цена некартелисаних произво
да.19) Као одговор на високе цене трустова, Конгрес је донео Шер
манов акт 1890. и Закон (Federal Trade Commission Act) 1914, који
су забрањивали фирмама да се експлицитно договоре да предузму
акције које ће ограничити конкуренцију некартелисаних произво
да. Картели су представљали споразум између компанија којим се
оне
обавезују да послују у договору. У картелу компаније делују
као једна компанија са више различитих делатности или погона.
Картел може да монополизује тржиште, да подиже или фиксира
цене, да врши дискриминацију путем цена и да ограничава понуду.
Водећи такву политику, картел елиминише мале конкуренте, сма
њује могућност избора потрошача и путем високих цена остварује
позитивне економске профите, умањујући потрошачки вишак.
У Сједињеним Америчким Државама Шерманов закон се
спроводио преко Антитрустовског одељења Министарства пра
восуђа. Ово одељење може на основу тужбе или интерног истра
живања да покрене кривичну или грађанску парницу, или обе, у
случају да су се одговорна лица компанија договорила да фиксира
ју цене. Липцински сматра да је ово одељење традиционално има
ло улогу тужиоца уместо да буде тело које се бави израдом страте
шке политике против ограничавања конкуренције.20)
Спровођење антитрустовских закона у САД-у се остварује
и преко Савезне комисије за трговину и путем приватних парни
ца појединаца и фирми којима је нанета штета антиконкурентским
радњама. 21)
Савезна комисија за трговину је задужена да се бави економ
ском анализом ограничавања конкуренције, да спроводи формалну
19) Jeffrey Perloff, Microeconomics, Addison Wesley, 1999, стр. 422.
20) John Lipczynski, John Wilson, op. cit., стр. 358.
21) Robert Pindyck, Daniel Rubinfeld, Микроекономија, Copyright, МАТЕ, Загреб, 2005, стр. 361.
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истрагу и суђење и да одлучује о казненим мерама. Прва велика
тужба према одредбама Шермановог закона22) подигнута је против
компаније Standard Oil 1911. године и то за монополизацију тржи
шта сирове и прерађене нафте и нафтних деривата. Компанија, која
је имала доминантну позицију на тржишту рафинисане нафте са
80% тржишног удела, оптужена је за спровођење дискриминације
путем цена, за злоупотребу тржишне моћи у добијању повлашће
них транспортних услова од стране железничких превозника и за
покушај елиминисања конкурентских компанија. Суд је наложио
да се компанија подели на 34 посебне фирме зато што је злоупотре
била своју доминантну позицију и спроводила антиконкурентске
стратегије.
Шерманов закон је проширен Клејтоновим законом из 1914.
године (Clayton Act), који је детаљније разрадио поступке дис
криминације путем цена, склапање уговора који се заснивају на
ексклузивној понуди производа и различите облике везаног дого
вора.� Пиндик (Pindyck)� наглашава значај овог закона у санкцио
нисању међукомпанијске унакрсне расподеле акција и спречавању
стицања значајнијег удела у компанијама из исте индустријске гра
не. Овај закон забрањује спајања и припајања фирми у случају да
се тиме значајно умањује конкуренција или да се ствара монопол.
Одредбе Клејтоновог закона проширене су Келер-Кефауровим за
коном (Celler-Kefauver Act) који није дозвољавао спајање компани
ја које обављају различите фазе производног процеса (вертикал
не фузије) или спајање компанија чије активности нису повезане
(конгломератске фузије). Наглашава се да је један од темељних
антитрустовских закона, Закон Федералне трговинске комисије
(Federal Trade Commission Act), донет 1914. године (са изменама
у 1938, 1973. и 1975. год.). Одредбе овог закона које су усмерене
против монополског понашања спроводи Федерална трговинска
комисија, што значајно доприноси његовој ефикасности.
Сједињене Америчке Државе су прва земља која је развила
комплетан сет закона о конкуренцији са циљем да се суочи са про
блемом злоупотребе монополске моћи и процесом ограничавања
тржишне конкуренције. Истиче се да су амерички антитрустовски
закони строжији и далекосежнији него у већини других држава.23)
Док неки економисти истичу да су користи од антитрустовских за
кона велике, зато што одржавају конкуренцију која је суштински
важна за економску ефикасност, иновативност и раст, други тврде
22) John Lipczynski, John Wilson, op. cit., стр. 359.
23) Robert Pindyck, Daniel Rubinfeld, op. cit., стр. 362.
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да су они спречили америчке фирме да ефикасно конкуришу на ме
ђународним тржиштима.
Антимонополско законодавство у другим развијеним земља
ма није било институционализовано на ефикасан начин. У прилог
тој тези говори пример антимонополског законодавства у Великој
Британији. Правни оквир на коме се заснивала политика конкурен
ције у Великој Британији чинио је Закон о монополима и ограни
чавајућим условима пословања из 1948. године (Monopolies and
Restrictive Practices Act) и бројни закони донети до 1998. године.
Педесетогодишње искуство у реализацији антимонополског зако
нодавства је неуједначено.24) Наводи се да је Закон о ограничавању
трговине из 1956. године био наглашено рестриктиван: захтевао
је да се уговори трговинских удружења региструју, а оцену да ли
су уговори против јавног интереса, давао је Суд за ограничавајуће
трговинске услове пословања. Аналитичари оцењују да је тај Суд
био изузетно строг: у периоду између 1956-1965. године од 4.500
уговора који су регистровани, огроман број уговора компаније су
добровољно раскинуле јер су увиделе да су судски процеси скупи
и са малим изгледима за успех. Од наведеног броја регистрованих
уговора (4.500), само 50 случајева је започело судску парницу, а
свега 12 уговора суд је одобрио као прихватљиве.
О постојању противуречних интереса у правној регулацији
конкуренције у Великој Британији говори доношење Закона о мо
нополима и мерџерима из 1965. године (Monopolies and Mergers
Act) и доношење Закона о реорганизацији индустрије из 1966. го
дине (Industrial Reorganisation Act). Док се први закон бавио расту
ћом концентрацијом у индустријама и разбијањем монопола, дру
ги је промовисао спајање компанија у индустријама које је требало
да подстакне раст гранске продуктивности и ефикасности.
У 1998. години Велика Британија је ускладила приступ за
штити конкуренције са приступом Европске Уније доношењем За
кона о конкуренцији. Тада је укинут највећи број закона који су се
односили на монополе, фузије и договоре компанија о условима
наступа на тржишту.
Темељ политике конкуренције ЕУ представља Уговор из Ам
стердама из 1999, чланови 81. и 82. Члан 81. спречава договоре
компанија који за резултат имају смањење конкуренције. Он се од
носи на споразуме компанија о условима наступа на тржишту ЕУ,
тајне споразуме и вертикалне односе (ограничења) унутар ЕУ. У
том смислу било који договор компанија о условима наступа на тр
24) Јohn Lipczynski, John Wilson, op. cit., стр. 362-367.
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жишту ЕУ сматрао би се незаконитим када би утицао на огранича
вање конкуренције. Члан 81. експлицитно наводи да су забрањене
следеће активности:25)
a) директно или индиректно фиксирање куповина или про
дајне цене или било који услов трговања;
b) ограничавање или контрола производње, тржишта, тех
ничког развоја или инвестиција;
c) подела тржишта или извора понуде;
d) закључивање уговора које морају да прихвате и друге
стране које имају додатне обавезе а које, по својој приро
ди или комерцијалној употреби, нису повезане са пред
метом уговора.
Члан 82. уређује злоупотребе доминантног положаја, тј. мо
нополско понашање компанија. Доминантна позиција постоји ако
фирма може да спречи конкуренцију и ако може да контролише
производњу и цене. Доминантан положај на релевантном тржишту
се дефинише као тржишно учешће од 40% и више. Компанија зло
употребљава своју доминантну позицију ако одређује монополске
цене, ако одређује цене на ниском нивоу спречавајући улазак кон
курената, ако врши дискриминацију путем цена, ако путем мерџе
ра утиче на повећање концентрације понуде.
У европском праву постоји изузетак од примене антимоно
полских мера према фирмама у случају када се договор између
фирми склапа са циљем повећања технолошког или привредног
напретка или служи побољшању производње добара или снабде
вања потрошача.
Основне надлежности у области заштите конкуренције има
ју Европска комисија (European Commission-EC) и Европски суд
(European Court of Justice-ECJ). Ове институције креирају, спро
воде, оцењују и контролишу политике за заштиту конкуренције.26)
Европска комисија има доминантну улогу у креирању и спровођењу
политике конкуренције: она конкретизује циљеве који су одређени
Уговором Европске Уније и доноси мере за њихово остваривање.
У њеној надлежности је да идентификује случајеве ограничавања
конкуренције, да покреће и спроводи поступак утврђивања недо
звољеног понашања фирми и доноси формалну одлуку.
25) Richard Baldwin, Charles Wyplosz, Економија европских интеграција, Дата статус, 2010, стр.
442.
26) Бобан Стојановић, Тржиште Европске уније – конкуренција и трговинска политика, Еко
номски факултет, Ниш, 2003, стр. 54.
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Европска Комисија има бројна овлашћења: стручна лица Ко
мисије могу ненајављено да посете осумњичена предузећа и про
вере њихове пословне књиге и траже додатне информације. Упркос
свим мерама и активностима које спроводи Европска Комисија,
ипак постоје бројна кршења антимонополских прописа. Једно од
њих је и картел 8 произвођача витамина који су одређивали фик
сне цене и квоте, због чега је фармацеутска компанија Hoffman-La
Roche, као предводник картела, била кажњена са 462 милиона евра.
Овај случај је описан као најштетнији облик картела који је Коми
сија истраживала. Чланице картела су фиксирале цене, расподели
ле продајне квоте и успоставиле механизам за надгледање и спро
вођење договора и учествовале на редовним састанцима на којима
је договарано на који начин да се планови картела остваре.27)

КАРТЕЛИ И САНКЦИЈЕ
Картел као облик споразумног удруживања истородних фир
ми формира се у циљу остваривања што већег профита. Микро
економска теорија дефинише картел као специфичан олигопол у
оквиру кога произвођачи конкуренцију замењују отвореном сарад
њом. Има тврдњи да је картел, по економским последицама, непо
жељнији од монопола. Монопол може да постоји због технологије
производње која омогућава економију обима, а у случају картела
не постоје технички разлози за монополском позицијом, већ је реч
о договору фирми о експлоатацији купаца.28) Картели су у већини
случајева нестабилне тржишне структуре. Чланице картела су у
искушењу да не испоштују договор и тако остваре веће профите.
Чланице картела су самосталне у свом пословању, али при
хватају обавезу да поштују одредбе споразума о картелу. Да би
остварио циљеве удруживања, картел мора да има највећи удео у
производњи, потрошњи или некој другој делатности. Оснивањем
картела елиминише се конкуренција између фирми – чланица и
стварају се услови за монополско понашање (одређивање високих
цена и рестрикцију понуде). Картел се не суочава са савршено ела
стичном тражњом, већ са кривом тражње негативног нагиба, па су
чланице картела, захваљујући међусобном споразуму и договору, у
стању да присвоје потрошачки вишак путем високих цена.
27) Richard Baldwin, Charles Wyplosz, op. cit. 443.
28) Jeffrey Fear, „Cartels and Competition: Neither Markets nor Hierarchies“, Working Paper 07-11,
Harvard Business School, 2006, стр.7.
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Преовлађујуће мишљење о картелима је да представљају
специфичну тржишну структуру формирану да би се смањила про
изводња добара или услуга. Има мишљења да поједини картели
доносе и велике користи, које се огледају у обезбеђењу стандарда
квалитета и у трансферу технологије.
Став према картелима мењао се током развоја капитали
стичких земаља. Све до Првог светског рата сматрало се да кар
тели доносе велике бенефиције. Први светски рат је представљао
прекретницу за однос према картелима. Од тада се они углавном
посматрају као завере против потрошача. Наводи се да је било
потребно 60 година и две генерације да се Европа картелизује до
1930. године и других 60 година за потпуну промену у политици у
корист интензивне декартелизације.29)
Забрана картела је уследила после Другог светског рата и
имала је за циљ обезбеђење бољег снабдевања робама и услугама
по адекватним ценама и подстицање конкуренције. У Немачкој, у
којој је после Првог светског рата било пријављено 3500 картела,
тек 1957. године је усвојен закон који их забрањује.
Законске регулативе западних земаља ипак нису спречиле
фирме да се договарају о производњи, ценама и подели тржишта.
Иако се у бројним земљама предузимају мере усмерене на
сузбијање и разбијање картела, они су и даље широко распростра
њени у свету. Према начину географског ширења могу бити гло
бални, национални и картели ЕУ. Већина „глобалних“ картела су
они који делују на тржиштима „тријаде“ - најиндустријализованим
регионима света (у Западној Европи, Северној Америци и Источ
ној Азији).
Картели и даље постоје, упркос антимонопoлским законима,
из следећих разлога: прво, међународни картели и картели у окви
ру одређених земаља послују легално (OPEC); друго, неки илегал
ни картели послују верујући да могу да избегну откривање или да
ће казне бити мале; треће, неке фирме су способне да координирају
своје активности без експлицитног договора, избегавајући на тај
начин законе о заштити конкуренције.30)
Тешко је открити и доказати постојање картела. За вођење
озбиљног поступка није довољна само сумња антимонополских
власти, већ постојање релевантних доказа. Чланови картела сво
је споразуме држе строго у тајности, јер њихово откривање значи
кажњавање чланова картела и њихових одговорних лица. Најак
29) Jeffrey Fear, op. cit., стр. 15.
30) Jeffrey Perloff, op. cit., стр. 422.

191

СПМ број 2/2012, година XIX, свеска 36

стр. 179-199.

тивније антимонополске власти у свету груписане су у Северној
Америци и Европи.
У развијеним земљама антимонополске власти представљају
кадровски и финансијски снажне институције, које имају велике
ингеренције у откривању тајних споразума. За откривање картела
водећих аустријских банака (случај Lombard Club Cartel) који је
постојао од 1994. до 2002. године, Европска комисија је прикупила
стотине доказа (записника са састанака, меморандума, снимака те
лефонских разговора, преписке, итд.), који су потврдили да су чла
нови картела били потпуно свесни незаконитости свог деловања.31)
Предмет споразума био је договор о ценама банкарских услу
га (кредита, депозита, новчаних трансфера, финансирања извоза),
а истрага је трајала седам година. Поступак је успешно окончан
делимично захваљујући и томе што су поједине чланице картела
сарађивале са Комисијом и на тај начин оствариле право на амне
стију. Укупан износ казне износио је 124 милиона евра.
Експанзија међународних картела се везује за почетак 90-их
година двадесетог века, а нарочито је изражена током прве деце
није двадесет првог века. Од почетка 2000. године, у просеку је
откривено 35 картела сваке године. Новије истраживање32) се од
носи на 283 међународна картела која су настала и пословала у
периоду од 1990. до 2005. године, од којих је 47% било из Европе,
16% из Северне Америке, а 12% са осталих континената. Прео
сталих 25% су били глобални картели и функционисали су на два
или више континента. Мерено реалним новцем из 2005. године,
вредност остварене продаје посматраног узорка била је 2100 ми
лијарди долара а губитак благостања потрошача око 500 милијар
ди долара. Истраживање је показало да је од броја картела који су
били под истрагом, 86% кажњено, 5% су добили упозорење а 6% је
забрањено. Анализа је показала да је просечно трајање картела 6,4
године, да су најтрајнији глобални картели (6 година), затим они
из Европске Уније (5,5 година) а да је просечно трајање картела из
појединих држава Западне Европе око 3,5 година. Истраживачи су
проценили да је од 10% до 30% свих тајних договора (монопол
ских и картелских завера) откривено, а да они неоткривени егзи
стирају веома дуго.
31) Alexsander Winterstein, „Commission fines eight Austrian banks for participating in the
‘Lombard Club’ cartel“, Competition Policy Newsletter, Europian Commission, бр. 3/ 2002,
стр. 31.
32) John Connor, Gustav Helmers, „Statistics on Modern Private International Cartels 1990 – 2005“,
Working Paper 06 – 11, 2006, стр. 7-23.
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Није једноставно израчунати штету коју картели наносе по
трошачима. Упоређивање ситуације на тржишту на коме послује
картел са оном која би постојала на хипотетичком конкурентном
тржишту захтева сложене калкулације. У циљу објективизације из
носа штете коју проузрокују картели, Комисија за конкурентност
(ОЕCD) је анализирала 119 случајева картела које су јој ње
не чланице предале у периоду 1996-2000.33) У већини случајева
није било могуће израчунати штету, али се дошло до сазнања да
су цене картелисаних производа биле значајно веће (у распону до
50%) од конкурентних. Утврђено је да је вредност продаје 16 гло
балних картела износила 55 милијарди америчких долара, што по
средно говори о потрошачком вишку који се путем високих цена
прелио чланицама картела.
Санкције против картела, које су увеле многе земље, имају
за превасходан циљ да обесхрабре компаније да уђу у картел, али
и да мотивишу учеснике картела да иступе из тајног договора, да
пруже информације антимонополским властима и да остваре права
из програма за амнестију.
Питање оптималних санкција према картелима је тема број
них стручних расправа. Искуства земаља су различита: казне се
крећу од милион до стотине милиона евра. У одређеном броју зе
маља казна се израчунава за сваку чланицу картела у износу 10%
од оствареног укупног промета.
Има мишљења да појединачно компаније имају мале шансе
да сопственим развојем заузму монополску позицију на тржишту
и да је то главни разлог због чега ће се и даље добровољно удру
живати у картел.

ИСКУСТВА У СПРОВОЂЕЊУ 
АНТИМОНОПОЛСКЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ
Антимонополски Закон у Србији донет је 1996. године, чи
ме је започео период институционализације заштите конкуренције.
Проблемом нарушавања конкуренције све до 2005. године бавило
се Одељење за антимонополске послове при Министарству тргови
не, туризма и услуга. Неадекватна институционализација очувања
и унапређења услова конкуренције на домаћем тржишту подстакла
је усвајање новог закона 2005. године. О заостајању Србије у спро
вођењу антимонополске политике у периоду 2000-2010. говоре
оцене транзиционог напретка на том пољу (табела 1). Према мето
33) http://www.oecd.org/dataoecd/30/10/2754996.pdf
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Земље

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

дологији Европске банке за обнову и развој (EBRD) интервал оцена
транзиционог напретка у домену политике заштите конкуренције
креће се у распону од 1 до 4,33, при чему се оцена 1 даје земљи која
нема законе и институције за спровођење политике за заштиту кон
куренције, а оцена 4,33 означава ефикасну институционализацију,
ефикасно спровођење политике заштите конкуренције и успешно
уклањање баријера за улазак на појединачна тржишта.
Табела 1. Оцена спровођења политике заштите 
конкуренције у транзиционим земљама, 2000-2010.34)

Албанија

1,67

1,67

1,67

1,67

2,0 0

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

БИХ

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,67

2,00

2,00

2,00

2,00

Бугарска

2,33

2,33

2,33

2,33

2,33

2,67

2,67

2,67

3,00

3,00

3,00

Хрватска

2,33

2,33

2,33

2,33

2,33

2,33

2,33

2,67

2,67

3,00

3,00

Маке
донија

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,33

2,33

2,33

2,33

Мађарска

3,00

3,00

3,00

3,00

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

Црна Гора 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,67

1,67

2,00

2,00

Румунија

2,33

2,33

2,33

2,33

2,33

2,33

2,67

2,67

2,67

2,67

3,00

Србија

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,67

2,00

2,00

2,00

2,33

Словенија 2,67

2,67

2,67

2,67

2,67

2,67

2,67

2,67

2,67

2,67

2,67

Заштита конкуренције у Србији има кратку историју. О томе
говори чињеница да је први годишњи извештај Комисије за зашти
ту конкуренције урађен 2007. године. Он указује да се највећи број
предмета односио на контролу концентрације привредних субјека
та (130), затим на утврђивање злоупотребе доминантног положаја
(13), а најмање на испитивање картелских споразума (8). Разлог за
овако велики број поступака у вези концентрације јесте последица
утврђивања сувише ниског износа годишњег прихода учесника у
концентрацији понуде.35)
34) http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data/macro.shtml#ti Transition indicators by sec
tors, преузето 31.05.2011. год.
35) Извештај Комисије за заштиту конкуренције, 2007.
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Помоћ Европске уније Србији за побољшање система зашти
те конкуренције пружена је у 2008. години, због неефикасности у
решавању неколико спорних случајева злоупотребе доминантне
позиције. Неефикасност институционалне имплементације поли
тике конкуренције довела је до усвајања новог Закона о зашти
ти конкуренције 2009. године, који је у великој мери усклађен са
прописима Европске уније у тој области36). Овим Законом у над
лежност Комисије ставља се утврђивање повреде конкуренције и
одређивање мера за њено отклањање. Сет мера које Комисија може
да одреди да би се успоставило конкурентно стање на тржишту
укључује меру деконцентрације, меру понашања и структурне ме
ре. Мера деконцентрације налаже фирми која је извршила концен
трацију супротно решењу Комисије, да изврши поделу, отуђи ак
ције или раскине уговор. Мере понашања требало би да приморају
фирме да предузму одређено понашање или да им забране одре
ђено понашање које нарушава конкуренцију. Структурне мере се
примењују када је спајање фирми ограничило конкуренцију па је
потребно да се изврши враћање на првобитну тржишну структуру.
Позитиван помак у решавању захтева за концентрацију је
сте значајно повећање прага који представља обавезу да се пријави
концентрација. Међутим, проблем у ефикасној заштити конкурен
ције јесте у у томе што законом није прописана обавеза да се обе
димензије релевантног тржишта,37) релевантно тржиште произво
да и релевантно географско тржиште, утврде применом теста ма
лог, али значајног повећања цене од стране хипотетичког (прет
постављеног) монополисте (SSNIP test – Small but Significant Non
–Transitory Increase in Price test). 38) Тест се спроводи тако што се
претпостави одређено повећање цена ( од 5% до 10%) производа
који се анализира и израчунава се профит хипотетичког монополи
сте. Уколико се процени да ће доћи до пада профита, тржиште ана
лизираног производа се не може сматрати релевантним. То захтева
нову итерацију у којој се додаје најближи супститут производа за
који је било симулирано повећање цена. Овај тест подразумева низ
итеративних поступака све дотле док се не формира најужи скуп
производа који задовољава критеријум пораста профита, чиме је
дефинисано релевантно тржиште производа. На сличан начин се
36) Борис Беговић, Владимир Павић, „Јасна и непосредна опасност:приказ новог закона о за
штити конкуренције“, Анали Правног факултета у Београду, 2/2009, стр. 72.
37) Мирољуб Лабус, „Упоредна анализа релевантног тржишта: концепт и примена“, Економика
предузећа, јануар-фебруар, 2008, стр. 49.
38) Patrick Massey, „Market Defin ition and Market Power in Competition Analysis: Some Practi
cal Issues“, The Economic and Social Review, Vol. 31, No.4, 2000, стр. 320.
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одређује и релевантно географско тржиште.39) У првој итерацији
посматра се једна географска локација (територија једног града,
територија више градова, територија региона итд.), а у наредним
итерацијама додају се нове географске локације и испитује тест
профитабилности. Када се дође до најужег тржишта (у географ
ском смислу), које омогућава хипотетичком монополисти да оства
ри профитабилно повећање цена, дефинисано је релевантно гео
графско тржиште.
Одсуство теста концентрације помоћу Херфиндал-Хиршма
новог индекса и критеријума за дефинисање релевантног тржишта,
доводи до тога да независне анализе извршене за исти случај кон
центрације, могу да доведу до супротних закључака. То говори о
значају прецизног дефинисања релевантног тржишта, јер ће само у
том случају анализа бити објективна и у складу са циљем коме те
жи регулатор. У супротном, регулаторни процес губи сваки смисао
и доводи до скупих и конфузних судских процеса.
Имајући у виду да су бројне гране (производа и услуга) оли
гополистичке или картелисане, Комисија за заштиту конкуренције
нема капацитета а ни законских овлашћења да се бави истражива
њем тајних договора фирми о производњи и ценама. Та чињеница
указује на један од разлога недовољне ефикасности политике кон
куренције у Србији.

Ljiljana M. Markovic, Gordana Z. Radosavljevic
MICROECONOMIC THEORY AS 
A BASIS  FOR COMPETITION  POLICY
Summary
The paper deals with reasons resulted in anti-monopolistic (an
ti-trust) policy, the goals of competition policy and its historical funda
mentals, as well as the experiences with the implementation of the po
licy in the world and in the Republic of Serbia.The points put forth in the
paper have proved the following hypotheses: firstly, competition policy
has been a necessary meas ure of intervention within high concentration
industries since the Sherman Antitrust Act of 1890; secondly, sanctions
imposed against monopolies and cartels are significantly lower if com
pared with benefits gained due to abusing their market power; thirdly,
the experiences of developed countries in anti-monopolistic legislation
39) Niklas Strand, „A Simple critical loss test for the geographical market“, Journal of Competi
tion Law and Economics, 2(4), 2007, стр. 698.
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provide useful guidelines for a more efficient implementation of com
petition policy in Serbia.
Key words: monopoly, oligopoly, cartel, competition, welfare loss,
competition policy.
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Resume
In this paper we analyze economic consequences resulting from
limiting competition on the part of monopoly, oligopoly, and cartels,
which brought about the policy for protecting competition. A theoreti
cal model of a dominant enterprise and cartel has shown that these mar
ket conditions result in a reduced output as compared to the competitive
outputs, and in higher prices than are those of the competitive.
Theory of economics has developed methods for measuring the
market power of companies: Lerner’s index of market power, Bain’s
monopolistic economic positive profits calculation, market share and
various measures of concentration ( concentration ratio, HerfindahlHirschman index, Lorenz curve, entropy coeficient).To make an objec
tive estimate of market power of companies it is important to define a
relevant market from the perspective of a product (or a group of pro
ducts), and from the perspective of a geographical market, by applying
SSNIP (SSNIP test – Small but Significant Non –Transitory Increase in
Price test) on the part of a hypothetical monopoly.
In this paper we analyze historical foundations of anti-monopo
listic (anti-trust) policy, from Sherman’s Law (1890) to the EU’s policy
of competition (Articles 81 and 82 of Amsterdam Agreement). As an
example of contradictory interests in legislation related to competition
we provide that of Great Britain’s: whereas the Monopolies and Mer
gers Act advocated against monopolies, the Industrial Reorganisation
Act promoted the idea of merging companies within those industries
which needed encouragement of branch productivity and efficiency.
Today, the largest number of countries conform their own ap
proach towards competition protection to the approach of the EU. This
means that the following activities are forbidden: fixing purchasing and
selling prices; limiting and controlling prices and markets, limiting and
controlling technical development and investments; sharing market or
supply sources. A company abuses its dominant position if it sets mo
nopolistic prices, if it sets prices at a low level thus preventing the com
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petitors from entering the market, if it discriminates by pricing, or if it
affects the supply concentration by mergers.
Rich experience of developed countries in terms of competition
protection should be seen as a guideline for more efficient implementa
tion and application of anti-monopolistic policy in Serbia. To conduct a
policy for competition protection in Serbia it will take more than mere
harmonization of the Law on competition protection of 2009 to the re
gulations of the EU.
When it comes to Serbia, it is necessary to proscribe that both
dimensions of a relevant market (in the product space as well as in the
physical space) be defined by applying SSNIP on the part of a hypot
hetical monopoly, as well as by calculating concentration ratio by Her
findahl-Hirschman index. Besides, the Commission for Protection of
Competition should be improved in terms of personnel, and empowered
in terms of its being authorized to investigate secret agreements on pro
duction and pricing.
It is not easy to investigate the effects of abuse of market power
of a company or cartel, or to estimate the consumer surplus resulting in
extra-profits. An anti-monopolistic policy, or the policy aimed at pro
tecting competition endeavors to prevent dictation of sales conditions,
setting overly high monopolistic prices, market division, supply limita
tion, and all other activities violating numerous ethical and legal prin
ciples. Punishing monopolistic actions of companies by financial mea
sures is a measure which should diminish the effects of market power
misuse, thus discouraging companies from engaging in such business
policy.

*

Овај рад је примљен 3. априла 2012. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 5. јуна 2012. године.
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Сажетак
Транзиција је свеобухватан пројекат друштвене рефор
ме. Кључ њеног успеха је у ефикасној приватизацији. Републике
бивше СФРЈ, приватизацију су отпочеле пре 20 година са истим
друштвеним предзнаком (друштвена својина и радничко самоу
прављање) али данас имају неуједначене резултате друштвене ре
форме. Неке од земаља су чланице Европске уније док се друге
убрајају у најсиромашније у Европи. Рад има за циљ да прикаже
примењене моделе приватизације и повеже их са оствареним ре
зултатима. Злоупотреба специфичности друштвене својине, слабе
институције и корупција, по аутору, узрок су неуједначених прива
тизационих резултата на бившем југословенском простору. Јача
њем економских и државних институција ове земље треба да на
предују из несавршене ка зрелој демократији, да би транзициони
резултат био свеобухватан.
Кључне речи: транзиција, модел приватизације, својинска трансформаци
ја, институције.
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1. ТРАНЗИЦИЈА - ЗАХТЕВ ЗА
СВЕОБУХВАТАН РЕФОРМСКИ СКОК
Транзиција је свеобухватан пројект друштвене реформе, по
неким ауторима можемо је сматрати чак врстом револуције.1)Oна
представља скуп поступака које треба предузети у прилагођавању
новом моделу светске интегрисане привреде те настајању тржи
шне економије. Шире посматрано, транзиција је други израз за
увођење и функционисање правила тржишне привреде, те озна
чење улоге државе у обезбеђењу поштовања утврђених правила.
Неповредивост права својине и поштовање уговора, означавају се
као condictio sine qua non за отпочињање пута који називамо тран
зицијом.2) Транзиција у земљама бивше СФРЈ донела је промене у
најмање две равни.
Прво, успостављени су нови својински односи, односно си
стем приватне својине у друштвима који такав облик својине ни
су неговала. Непознавање института приватне својине стварало
је тешкоће у разумевању и примени критеријума њеног стицања
у односу на друштвену својину. Развијени тржишни системи као
основни критеријум стицања својине, признају само правни посао
заснован на принципу еквивалентних давања.
Друго, функционисање новог својинског режима тражи ефи
касан, нови правни систем. Правом се делује на уређење чинилаца
друштвеног живота, који постају правне чињенице тек везивањем
правном нормом.Од права се тражило да предвиди и нормира раз
вој друштвених односа, дакле да иде испред друштвене праксе, те
да нормира непознате појаве за којима тренутно чак и није посто
јала потреба.
Можда најзначајнији део процеса транзиције јесте привати
зација односно претварање државне и друштвене својине у при
ватну својину. Она је средство и претпоставка транзиције, један
од услова који, у садејству са осталим компонентама, првенстве
но оним који се односе на макроекономску организацију, треба
да створе институционалне основе за ефикаснију привреду. При
ватизација с аспекта права је правом уређен процес, а конкретан
чин приватизације је низ правних поступака3). Емпиријским ис
1)

Мирослав Печујлић, Светислав Табороши: Четврти талас:Транзиција, Правни факул
тет Универзитета у Београду, Београд,1997, стр. 190.

2) Драгор Хибер, Својина у транзицији, Правни факултет Универзитета у Београду, Бео
град, 1998, стр. 22
3)
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траживањима указано је да промена државне у приватну својину
доноси бољитак, те да “фирме готово увек постају ефикасније и
профитабилније, да повећавају капитално инвестирање и да поста
ју финансијски здравије”.4) Проучавањем ефеката приватизације у
транзиционим земљама5) утврђена је неопходност регулатарног
реформског скока, који би омогућио позитивна кретања у ново
насталим економијама. Искуства земаља бивше СФРЈ доносе и
супротне тврдње. Насупрот наведеном, ефекти приватизације у
Словенији донели су евидентно смањење јавног дуга и улазак у
Европску унију6), а Босна и Херцеговина још није достагла ниво
развијености који је имала у саставу Југославије.
Графикон 1. Југословенске републике 1989 - неуједначена
развијеност
Yugoslav republics 1989 - uneven development
Trade % Yu=100
Yugoslavia

Energy consumption 1983
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Pers. income 1983

Slovenia

Export to rep. GDP %

Macedonia
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GDP index Yu=100
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Економски показатељи степена економског развоја југославенских република 1989. Извор: Светска банка

Очигледан је диспаритет када се упореде подаци бруто до
маћег производа (БДП) за сваку од некадашњих република: Слове
нија је стару земљу напустила са БДП који је био скоро двоструко
већи од југословенског, док је Босна и Херцеговина у то време
била на нивоу од 60 % укупног БДП Југославије.Данас, 20 годи
4)

L. Meggison, J. M. Netter, ”From state to market of Empirical Sudies on privatization”, Con
ference Global Equity market, Paris, 2011, стр. 40.

5) Havrylyshyn, McGettigan,“ Privatization in Transition Countries: A sampling of the Literatu
re“, IMF, WP/1999/6/-199, стр. 1.
6)

Примож Доленц, „Privatization in a Post-comunist Economy:It seems there are no Macroe
conomic Effects“, Preliminary paper, 332.025.28, 2010 (4-11), стр. 10.
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на после, посматрајући исти параметар, Словенија је многоструко
напредовала и у апсолутним и у релативним износима БДП-а, док
се јасно уочава потпуни неуспех БиХ, која се бори за повратак на
његов некадашњи ниво.

2. ТЕОРИЈЕ И ИЗБОР МОДЕЛА
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Транзиција у пост-комунистичким aли и у социјалистичким
земљама Западног Балкана (конкретно републике бивше СФРЈ)
отпочела је са убеђењем да приватизација, либерализација и де
централизација целокупног друштвеног система сигурно доносе
просперитет. Вашингтонским консензусом подржаним од стране
Светске банке и Међународног Монетарног Фонда, препоручене
су политике за транзицију у виталним подручјима економије бив
ших социјалистичких земаља. Тиме је потврђено да је приватиза
ција само једно од подручја транзиције и да је она условљена
циљевима и другим факторима транзиције. Спровођење процеса
приватизације поделило је теоретичаре. Прва школа залагала се
за рапидну и брзу промену свих структура у друштву тзв. шок
терапијом, не водећи рачуна о важности и значају институција ко
је треба заједно са правном и финансијском инфраструктуром да
се изграде. За разлику од ове стратегије градуалисти су сматрали
да је важност институција и пратеће правне и финансијске инфра
структуре пресудна за успех целокупне транзиције и предлагали
су поступан развој и приватизацију као пут ка тржишној економи
ји. 7) Анализом резултата који су постигнути у земљама транзиције
(посткомунистичким и социјалистичким), 20 година после, пока
зало се да је претварање државне/друштвене својине у приватну
дало потпуно другачије резултате од очекиваних по неолибралном
моделу. Уместо да се транзицијом обезбеди прелазак на капитали
зам западног типа, у тим земљама развио се капитализам хибрид
ног типа. Појављује се у различитим облицима, од капитализма
који почива на односу газда-клијент до облика у ком не постоји
прави услужни државни апарат, шта више постоји протекторат.8)
Само је Словенија (у односу на друге бивше републике) изградила
7) Sergio Godoy, Joseph E. Stiglitz., “Growth, initial, Conditions, law and Speed of privati
zation in tranzition Countries: 11 years later“, 2006, WP 11992 http:/www.nber.org./papers/
w11992
8) Laurence King, Patric Hamm, „The Governance grenade:Мass privatization, state capacity
and Economic Development in post communist and Refory comunists Societies“, Working
paper in Technology Governance and Economic Dynamic. No. 17, 2008, стр. 3.
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систем најближи западном капитализму у којем су политика и еко
номија раздвојене.9)
Наведени резултати потврђују теорију да сам процес транзи
ције зависи од почетних социо-економских услова за сваку земљу
и да посебно у приватизацији треба мењати неке предрасуде. Оне
се односе на заблуду да брза приватизација доприноси бржем раз
воју на средњи рок (то значи да градуализам има повољнији ути
цај на економски раст од шок терапије), као и на сазнање да успех
приватизације у великој мери зависи од политичких одлука о мо
делу и обиму приватизације, регулаторном оквиру који промовише
конкуренцију и финанцијском систему који се развија као подршка
развоју након приватизације .10)

3. СПЕЦИФИЧНОСТ ЗЕМАЉА БИВШЕ
СФРЈ И ПРИВАТИЗАЦИЈА
Кључ успешне транзиције је ефикасна приватизација. Успех
приватизације везује се за модел њеног спровођења. Модели кори
шћени у приватизацији Источне Европе (ИЕ) делом су били основ
за имплементацију модела приватизације на просторима бивше
СФРЈ. Можемо споменути неколико модела приватизације који су
служили као узор: 1. модел масовне ваучерске приватизације, 2.мо
дел инвестиционе приватизације (директна продаја, продаја акци
ја путем берзе, иницијалне јавне понуде, и сл), 3.мешовити модел
приватизације-откуп од стране управе предузећа и запослених, 4.
реституција.
Стартна позиција процеса приватизације у републикама бив
ше Југославије разликује се у односу на земље ИЕ. Оне, приказане
економским и другим параметрима указују, да се за разлику од ис
точноеврпоског блока, радило о привреди која није била искључи
во државно диригована него је била и тржишно орјентисана. Пре
узимање већ спроведених модела приватизације који су показали
успех у својинској транформцији земаља ИЕ (Чешка, Мађарска)
нису били примењиви у бившој Југославији. Две основне карате
ристике тадашњег Југословенског система, условиле су стварање
9) Даворин Крачун „Транзиција, стабилизација и економски раст: искуство Словеније“,
Економски преглед, Економски институт, Загреб, 3-4/2005, стр. 147.
10) Timothy Besley, Mathias Dewatripont, Sergei Guriev, “Transition and transition impact”, Re
port for the EBRD’s Office of the Chief Economist, European Bank for Reconstruction and
Development, London, 2010, стр. 13-14.

205

СПМ број 2/2012, година XIX, свеска 36

стр. 201-222.

специфичног пута и креирање специфичних модела приватизаци
је у свим републикама бивше СФРЈ.
Прва од њих је постојање друштвене својине. У прописама
СФРЈ овај облик својине је био без свог правносвојинског вла
сника. То је отварало формално-правно питање, уколико је основ
преноса својине правни посао, ко је уговорна страна у овом евен
туалном правном послу.11) Друштвена предузећа, невласници, нису
били у могућности да правним послом пренесену својину на буду
ћег власника, инвеститора. Као решење за овај формално–правни
недостатак за отпочињање процеса трансфера друштвене својине
у приватну, донет је 1989. године Закон о претварању друштвеног
капитала у приватни. Основни концепт овог законског текста је
био да се омогући стицање приватне својине као облика сусвоји
не уз друштвену својину. То се у почетку чинило као практично
и економски оправдано решење за нови модел приватизације али
је функционисало само када су докапитализацију вршили сами за
послени а не и прави инвеститори. Оваква решења нарушавала су
начела правне сигурности и транспарентности а рефлектовала су
се на економску оправданст. У насталој ситуацији поједини аутори
су предлагали етатизацију као међуфазу у приступу приватизацији
што је такође било примењено.12)
Други разлог сфецифичности модела приватизације у бившој
Југославији је постојање неефикасног правног система. Сам по се
би правни систем не би био одлучујући разлог ове специфично
сти, него је низ фактичких околности насталих ратним разарањем
и распадом бивше Југославије определило његову посебност.13) По
завршетку сукоба, настале државе нису успоставиле стабилан но
ви правни систем нити његову контролу. Настали правни системи
показивали су слабост јер су структуре и институције старог со
цијалистичког система, више или мање, саучествовале у изградњи
процеса приватизације (теорија институционалних промена). Није
постајала спремност на потпуни раскид са старим режимом иако
су све слабости које су припадале социјалистичким системима мо
рале су бити одстрањене у оквиру приватизације успостављањем
11) Радомир Стојановић, „Друштвена својина и проширена репродукција“, Право, теори
ја и пракса, Универзитет привредна академија, Нови Сад, 2/1898, 63.
12) Светилслав Табороши, “Етатизација као међуфаза приватизације“у зборнику
„Koнституисање Србије као модерне правне државе“, Правни факултет Београд, Бео
град, 1993, стр. 50-76.
13) Мирослав Печујлић, СветиславТабороши, оп.цит., 214.
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приватног власништва.14) Неефикасност новонасталог правног си
стема омогућила је стварање специфичног начина приватизације
(сива приватизација) односно нелегалног претварања власништва.
Јавно, на светлу дана приватизација се одвијала кроз постојање
формално-правног оквира а у сивој зони кроз хиљаду невидљи
вих рупа цурио је капитал у приватне руке под плаштом политич
ких и управљачких структура у готовим свим републикама бивше
Југославије. Вештачки изазиване сталне сметње, те одржавање
поднормираности процеса приватизације, кочили су правно кон
тролисање тог процеса и дозволиле постојање појаве коју можемо
назвати “нелегалнан-сиви” модел приватизације. Она није зауста
вила процес транзиције односно приватизације али је ефекат који
смо добили у складу са путем којем смо ишли. Дошли смо до
тржишне привреде али не и до оне модерне.

4. ПРАВНИ ОКВИР И МОДЕЛИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
У БИВШИМ РЕПУБЛИКАМА СФРЈ
Анализа правног оквира приватизације обухвата простор
шест бивших република СФРЈ. У раду ћемо показати законски
оквир којим се формализовало опредељење за модел приватиза
ције. У даљем раду, истражићемо да ли је успостављени правни
систем био у могућности да се одупре појави искривљене прива
тизације или га је она успешно заобишла.

4.1.Словенија
Приватизација друштвених предузећа у Словенији отпочела
је доношењем Закона о својинском реструктуирању друштвених
предузећа 1992. године, који је више пута измењен и допуњен. У
Словенији је примењен комбинован модел приватизације који је
поред делимичне (бесплатне) поделе акција запосленима укључи
вао и друге методе.
1.Приватизација јавном продајом акција - овим моделом
у складу са законом, акције конкретних друштвених предузећа,
односно њихових 40% акција јавно је нуђено на продају, 20% ак
ција бесплатно је подељено запосленима, бившим запосленима и
њиховим рођацима.
14) Синиша Kушић „Институционални и еволуцијски аспекти приватизације у средњој и
источној Европи“, Економски преглед, Економски институт Загреб, 2007/1-2, стр. 92.
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2.Приватизација продајом запосленима - као модел омо
гућила је продају 40% акција запосленима на одложено плаћање,
20% акција бесплатно су додељене запосленима.
3.Приватизација куповином од стране управе, тадашњих
руководиоца- овај модел приватизације омогућио је даљу расподе
лу, тако да је 40% акција конкретног привредног друштва продато
групи руководиoца или посебно формираној компанији за сврху
откупа акција (bypass corporation), 20% бесплатно је подељено рад
ницима, бившим запосленима и њиховим рођацима. Код сва три
модела преосталих 40% дистибуирано је у три целине: Фонд за
развој 20%, Пензиони фонд 10% и самој држави 10%.
Комбинација наведених модела била је примењивана сагла
сно одлуци којом је отпочињао процес приватизације. Друштве
на предузећа, при опредељењу за модел приватизације, начелно
су била самостална, али је законом била условљена одобрењем
Агенцијe за приватизацију Словеније. Новац који је остварен при
ватизацијом, био је наменски. Уплаћиван је на посебне рачуне и
могао се користити искључиво за куповину акција већ привати
зованих предузећа или за инвестирање, путем посебних инвести
ционих државних фондова, који су имали овлашћења да купују
непродате делове предузећа у друштвеној својини у име својих ин
веститора.
Резултате примењених модела приватизације у Словенији је
тешко емпиријски оценити пошто је у пракси преовладао компро
мис. Код првог модела су се негативне последице изразиле у виду
концентрације богатства а у случају другог модела тј. менаџерског
откупа, уколико је откуп био финансиран кредитима, постојала је
пракса отплаћивања од стране предузећа.15) Уз све тешкоће Сло
венија је завршила свој процес приватизације, претварања дру
штвене у приватну својину и успешно испунила све захтеве запад
не тржишне економије те постала чланица Европске уније 2004.
године.

4.2.Хрватска
Прва фаза приватизације у Хрватској отпочела је доноше
њем Закона о претварању друштвених предузећа којим су сва дота
дашња друштвена предузећа морала постати акционарска друштва.
Сам процес претварања могао се обављати продајом целокупног
15) Марко Кржан, «Либерализам и путеви транзиције у Словенији», у зборнику Кроз
транзицију, прилози теорији приватизације (приредили: Жељко Поповић, Зоран Гајић),
Алтернативна културна организација, Нови Сад, 2011, стр. 19.
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предузећа или његовог идеалног дела, улагањем капитала, претва
рањем улагања и потраживања у улог у предузећу, као и преносом
свих обрачунских акција односно удела на Хрватски фонд за раз
витак и то без накнаде.
У наредној фази обухваћена су сва предузећа која нису до
нела одлуку и спровела поступак приватизације, по важећем Зако
ну до 1992.године. Таква предузећа директно су потпала под над
зор Хрватског фонда за приватизацију (2/3) и пензијског фонда
(1/3). Фондови су били задужени за процес приватизације преоста
лих предузећа и сами бирали моделе којима ће их приватизовати.
Првенство јавна продаја акција на Загребачкој берзи или директна
продаја целог или дела предузећа. Нови Закон о приватизацији је
донет 1996. године. Њиме су преостала неприватизована предузе
ћа додељена фондовима, те је тако извршено подржављење имо
вине. По овом закону фондови су могли продавати своје акције,
уделе, ствари и права јавном продајом или јавним прикупљањем
понуда. Сва средства прикупљена продајом акција уплаћивала су
се у буџет Републике Хрватске. Циљеви приватизације формално
су проглашени, али су остали у сенци доминанатних политичких
циљева.16) Донета је одлука о масовној, ваучерској приватизацији,
која се заснивала на бесплатној подели акција одређеним катего
ријама становништва (ратни војни инвалиди, цивилни инвалиди
рата, прогнаници, избеглице, повратници и сл). Основни проблеми
настали су у квалитету порфеља који се нудио (неликвидност хар
тија или емитената).
Следећа фаза приватизације у Хрватској обележена је доно
шењем Закона о делокругу рада министарства Републике Хрватске
(1999.године) по којем су послови приватизације, пренети на Ми
нистарство привреде. Пакети државног власништва до 25% про
давали су се преко берзе јавном понудом, а преостали део
припреман је за финансијску консолидацију, односно на покрета
ње стечајног поступка. Потом је изменом Закона о приватизацији
од 2000. године, малим акционарима омогућен откуп неисплаће
них а уписаних акција уз попуст од 80% дакле укључен је и модел
радничког акционарства. Влада и министарство финансија имају
пресудну улогу у великим приватизацијама. Жеља за привођењем
процеса приватизације крају и почетак истраге и процесуирање
криминалних приватизација, уродиле су плодом и Хрватска је ста
ла пред врата Европске уније и заузела своју чланску столицу
у 2011. години.
16) Мирослав Грегурек, “Ступањ и учинци приватизације у Хрватској“, Економски пре
глед, Економски институт. Загреб, 2001/ 1-2, стр. 161.
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4.3. Македонија
У Македонији прави замах приватизација је добила 1993. го
дине, доношењем Закона о претварању предузећа са друштвеном
својином, чији је циљ био да се сва друштвена предузећа претворе
у компаније са потпуно дефинисаним власништвом.Главне карак
теристике прве фазе приватизације су биле да је 30% друштвеног
капитала предуз ећа понуђено запосленима под привилегованим
условима откупа (нека врста супститута за ваучере), 15% капитала
је аутоматски трансферисано, без накнаде, државном пензијском
фонду, 55% расположивог капитала предузећа било је доступно за
продају, кроз обичне акције, под истим условима, за домаће и стра
не инвеститоре. Законом је утврђена посебна процедура за попуст
приликом продаје запосленима. Поред наведених, у Македонији су
још коришћени и следећи модели:
1. Приватизација продајом запосленима - при чему су за
послени могли да купе 51% предузећа и да га отплаћују
у 5 наредних година;
2.Продаја дела или целог предузећа путем аукција предузећа средње величине приватизована су јавном
продајом дела предузећа (путем аукција) или продајом
предузећа у целини коју је организовала Агенција за
приватизацију.
3. Приватизација куповином од стране управе - спроводи
ла се организовањем тендера од стране Агенције, одно
сно Комисије формиране за ову врсту продаје. Понуде су
морале да садрже програм за развој предузећа и контро
лу над предузећем уз плаћање само 20% цене а преоста
лих 31% би се плаћао у наредних 5 година, у једнаким
ратама без камате.;
4. Емисија акција за прибављање додатног капитала није могла бити у већој вредности од 30% укупног капи
тала предузећа. Преузимање емисије акција вршено је
путем јавне понуде а одлуку је доносила Агенција.
5. Конвертовање дуга у акције - овај модел је одговарао по
вериоцима који су постојеће дугове могли претворити у
акције друштва.
Од 2000. године, у Македонији примењиван је и модел ди
ректне продаје предузећа. Влада је, као подршку овом моделу
донела Акциони план реконструкције предузећа која су имала
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губитке. Крајем 2006. године са још увек непотпуним процесом
приватизације, Македонија је добила статус кандидата за улазак
у ЕУ.

4.4. Црна Гора
Процес приватизације у Црној Гори је отпочео доношењем
Закона о друштвеном капиталу (1990) и Закона о својинској и упра
вљачкој трансформацији (1992). Оба законска текста заступала су
модел инсајдерске приватизације, која се у основи базирала на
продаји акција предузећа запосленима под привилегованим усло
вима. Веома неповољни услови, ратно окружење, хиперинфлаци
ја и санкције, онемогућили су да се овим моделом приватизације
постигну потребни резултати. У периоду од 1992. до 1999. године,
држава је постала највећи појединачни власник. Потом су у тран
сформацију привреде укључени: Фонд за равој, Фонд за пензијско
и инвалидско осигарање, Завод за запошљавање. Приватизација
малих и средњих предузећа вршена је кроз аукцију, са могућно
шћу одложеног плаћања, продајом контролног пакета акција. Дру
га фаза приватизације је отпочела 1999. године доношењем Закона
о приватизацији и новог владиног програма приватизације. Овим
законом усвојени су нови модели приватизације: 1.масовна вау
черска приватизација, 2. продаја стратешким инвеститорима пу
тем тендера, 3. продаја свим заинтересованим инвеститорима пу
тем јавних аукција или преко тржишта капитала. Поред наведених
модела постојали су и допунски модели као што је куповина за
стару девизну штедњу и сл.
Модел масовне ваучерске приватизације предвиђао је да сви
пунолетни грађани Црне Горе добију по 5000 поена бесплатно.
Ваучери су се издавали на основу процењене вредности имовине
друштвених предузећа, која је у том тренутку била нереално ви
сока.17) Масовна ваучерска приватизација произвела је незаинте
ресованост нових власника за пословање предузећа, немогућност
докапитализације, немогућност успостављања контролног пакета
акција. Упркос томе, овај модел допринео је развоју тржишта капи
тала и настанку приватизационих фондова.18) После фазе масовне
ваучеризације прешло се на други модел приватизације - продају
17) Веселин Вукотић Приватизација и развој тржишта као дио економских реформи у Цр
ној Гори, Економски факултет у Подгорици, Институт за стратешке студије и прогнозе,
Подгорица, 2000, стр. 11.
18) Никола Фабрис и Маја Јандрић, “Црногорски модел транзиције : еx пост анализa“ у
зборнику Контраверзе економског развоја у транзицији, (приредили: Божидар Церо
вић, Милица Увалић)Научно друштво економиста Србије и Економски факултет, Бео
град, 2011, стр. 114.
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кроз међународни тендер. Правила су налагала да нема директне
погодбе и директног контакта између продавца и купца.
Продаја путем аукција и тржишта капитала коришћена је као
модел приватизације у фази од 2000. до 2010. год, углавном за
мала и средња предузећа. Овај облик приватизације одвијао се ре
лативно брзо и успешно без већих пропуста и одступања од про
писаних правила. У прилог овој тврдњи иде и оцена EBRD за наве
дени модел приватизације, који је оцењен оценом 4 (EBRD 2010).

4.5. Босна и Херцеговина
Босна и Херцеговина је специфична, посебно због њеног на
станка као независне државе, на основу General framework Agre
ement for Peace, 1995. године. (Дејтонски мировни споразум).
Последице њене посебности нису се само огледале у великом еко
номском назадовању него и у недовољној политичкој вољи за про
мене.

4.5.1.Федерација Босна и Херцеговина (ФБиХ).
Основни закон за поступак приватизације у ФБиХ је Закон
о приватизацији подузећа.Због потребе прилагођавања реалним
околностима, овај закон мењан је и допуњаван десет пута. Процес
приватизације у ФБиХ се одвијао кроз неколико фаза.
Прва фаза масовне приватизације окончана је 2002. године
куповином акција путем јавне понуде у два таласа. Тиме је оства
рен масован трансфер власништва на грађане и инвестиционе фон
дове.
Друга фаза приватизације односила се на продају државног
капитала и докапитализацију предузећа. Предмет ове привати
зације била су мала, средња и велика предузећа а у њеном спро
вођењу су посебно наглашени проблеми приватизације великих
предузећа, за која, осим страних, није било ни адекватних домаћих
стратешких инвеститора.
Трећа фаза приватизације требала је да означи почетак пре
тварања државне имовине у области електроенергетике, телеко
муникација, вода, природног гаса, комуналне привреде. Међутим,
у овој фази резултати су веома слаби. У претходном периоду на
основу донетих закона извршена је приватизација око 40% држав
ног капитала у ФБиХ. За ову републику у целини може се рећи да
има мултипликовани законски, регулаторни и институционални
оквир,као и вертикалну и хоризонталну (не) хармонизацију БиХ,
ФБиХ, РС, Брчко Дистрикт.
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4.5.2. Република Српска
У Републици Српској приватизација се одвијала успорено,
кроз неколико фаза.У првој, ратној фази од 1991-1995. године, при
ватизације уствари и није било. Донета је Деклерација о прива
тизацији која је дала законски основ за подржављење целокупне
привреде. Друга фаза могла је да отпочне тек по окончању сукоба,
1995. године и доношењем новог Закона о приватизацији преду
зећа. Овим законом установљен је модел ваучерске приватизаци
је и преноса државне имовине, изражене у акцијама, на државне
(парадржавне) фондове. У трећој фази настаје заокрет и Влада у
сарадњи са међународним институцијама увела нови концепт уз
признавање достигнутог степена приватизације по Законима бив
ше СФРЈ. Нови Закон о приватизацији (1998) претпоставио је
убрзано спровођење укупне реформе и стварање целовитог ин
ституционалног амбијента који ће обезбедити спровођење прива
тизације. Међутим, цео поступак приватизације је бирократизован
јер су кључну улогу имали Влада и Дирекција за приватизацију.
Акцијски фонд чији је оснивач Република Српска, држао је акције
и уделе предузећа, банака и осигуравајућих друштава које сада чи
не државни капитал у Републици Српској.
Неспремност ФБиХ у 2011. години за статус кандидата, по
оцени Европске Комисије, одраз је непостајања институција које
би спроводиле или контролисале развој земље, па тако не чуди
што се и процес приватизације у овој земљи може оценити као не
задовољавајући.

4.6. Србија
Закон о претварању друштвене својине (1991) у друге облике
својине, омогућена је инсајдерсака приватизација са 20% капитала
намењеног радницима за куповину акција. Нереалност процене
капитала који се приватизовао и низ других пропуста, довели су
до измена и допуна наведеног Закона (1994) и појачане контрол
не функције Агенције за процену капитала. Последица ове ин
тервенције била је драстично смањење приватизованог капитала,
са остварених 43,14% смањен на 27,49%,као и потпуни губитак
поверења у институције али и у намере Владе да остане на тран
зиционом путу.
Наредна фаза приватизације у Србији означена је доноше
њем новог Закона о својинској трансформацији (1997) којим се
формирао Акцијски фонд Републике Србије. Закон се базирао на
радничком акционарству и подели акција по основу минулог ра
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да (400 ДМ за годину радног стажа). Последице овог модела при
ватизације биле су велики број акционара без финансијске снаге
који су своје акције продавали „тајкунима“.Изостанак озбиљне
контроле државе у овом процесу довео је до корупције. Законом о
приватизацији државне и друштвене својине (2001) основни модел
приватизације постала је продаја предузећа, путем аукција и тен
дера као и помоћни модели трансфера друштвеног капитала у при
ватни, путем реконструкције предузећа и дистрибуције бесплат
них акција радницима а код јавних предузећа присутна је обавезна
дистрибуција и ка грађанима. Контрола над продајом предузећа
путем аукције поверена је Комисији за аукције коју је формирала
Агенција за приватизацију. Приватизација више није била добро
вољна, већ је субјект у одлуци била држава. Нови закон је продају
путем аукције предвидео за мала и средња предузећа, док је велика
предузећа резервисан тендер. Новац остварен на аукцији уплаћи
ван је буџету Србије. Само 30% (у односу на ранијих 60% ) капи
тала дистрибуирано је у облику бесплатних акција запосленима
и раније запосленима док аутсајдери нису имали право на упис.
Значајан део прихода оставерног од ранијих и текућих приватиза
ција потрошен је на покривање буџетског дефицита који је требао
да обезбеди унутрашњи социјални мир.19) Напуштање модела брзе
приватизације којом се обећавао опоравак, значило је дозволу за
улазак политике у овој процес, а самим тим уочен је велики степен
корупције и нетранспарентности. Тако се данас Србија нашла у
позицији још незавршеног процеса приватизације са тешким бре
меном прошлости.

5. РЕЗУЛТАТИ ТРАНЗНИЦИЈЕ И ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
ЕX-YU ПРОСТОРА 20 ГОДИНА ПОСЛЕ
У Републикама бивше СФРЈ, данас независним државама
почетни услови тразниције по економским показатељима нису би
ли једнаки (види више табелу 1).Упркос економским разликама
постојала је заједника нит. Она се огледала у постојању друштвене
својине и радничког самоуправљања, те јединственог правног си
стема. Иако једнаки у наведеној заједничкој тачци, резултати после
20 година транзиције, а нарочито приватизације, су потпуно нео
чекивани. Сем Словеније и Хрватске, остале државе, бивше репу
блике СФРЈ имају резултате испод очекиваних, како са економског
тако и са аспекта укупне развијености друштва. У поређењу са
19) Government of The Republic of Serbia, 2003, str. 34.
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транзиционим резултатима постигнутим у земљама Источне Евро
пе, које су имале знатно лошије почетне позиције (како економ
ске тако и друштвене), резултати у појединим републикама бивше
СФРЈ су незадовољавајући.
За анализу достигнутих резултата, узећемо БДП, као универ
залну и синтетичку меру економског развоја.
Графикон 2. Бруто домаћи производ (GDP) по глави становника
у републикама бивше СФРЈ у периоду од 1990-2009 изражен
у америчким доларима

Извор Светска банка

Тринаест година након стицања независности од Југослави
је,Словенија се придружила Европској унији, а 2007 је ушла у зону
евра, чиме је постала прва транзицијска земља која је испунила
услове за улазак у овај „есклузивни клуб“.Према подацима, Сло
венија је у 2010 години имала нешто више од 24.000 УСД по глави
становника у поређењу са 1990 кад је остварила мање од 10.000
УСД по глави становника.Насупрот томе, Босна и Херцеговине је
остварила у 2010 само ¼, а Македонија 1/3 БДП који је остварен
у Словенији.У Србији је резултат за 2010 око 5.200 УСД БДП по
глави становника. Разлике у југословенком простору су се све ви
ше развијале, с напретком у транзицији, нарочито после 2001 годи
не, када су Словенија и Хрватска значајно интезивирале развој.У
Хрватској је у периоду од 1990 до 2009, остварен четвороструки
пораст БДП-а по глави становника а у Србији свега 40% у истом
периоду.20)
20) Мирослава Фипиповић, “Yugoslav Space:Twenty Years of Transition“ in Contempoary Is
sues in the Integration of processes of Western Balkans in the European Union, Conference
Procceding, Љубљана, Словенија, 2011, стр. 195-210.
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Новије теорије, стављају нагласак на адекватан институци
онални развој и улогу државе у транзиционим друштвима ради
стварања ширег друштвеног добра.„ Ефикасни тржишни системи
захтевају: функционисање правног система који може да заштити
извршење уговорних обавеза, регулаторни оквир који може да се
носи са спољним утицајима и пружи заштиту права својине и омо
гући функционисање правила конкуренције“.21)

6. СЛАБОСТИ И НЕУЈЕДНАЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ –УЗРОЦИ И МОГУЋА РЕШЕЊА
Као што смо приказали анализом, у свих шест бивших репу
блика, правни оквир и модели приватизације били су слични а до
бијени резултати након двадесет година су неуједначени. Неке од
земаља су постале чланице Европске уније док се друге убрајају у
најсиромашније у Европи. Питање је који су разлози овако неујед
начених резултата.
Поред већ познатих, ратних разарања, санкција, економског
слабљења, по нашем мишљењу допринос неуспеху појединих при
ватизација дале су злоупотребе специфичности друштвене своји
не, слабе институције и корупција.
Друштвена својина у себи је садржавала само право рас
полагања о којем се одлучивало по основу права рада (радничко
самоуправљање) а одлука се доносила, делегирањем овог права на
органе управљања.Право одлучивања, односно располагања дру
штвеном својином које је изведено из радничког самоуправљања,
фактички, припадало је управљачкој функцији, односно директору.
Управљачка функција стицала се по правилу припадношћу партиј
ској структури. Постављање на положај директора зависило је од
партијске одлуке, односно од партијске подобности појединца, да
служи партији, обављајући функцију директора.Ако се вратимо на
почетак, задате структуре унутар бивше СФРЈ, друштвена сво
јина и радничко самоуправљање, упркос добрим почетним усло
вима (децентрализација при одлучивању, рано започете реформе)
у односу на друге земље у транзицији (Источне Европе), задале
су низ тешкоћа и отежале процес приватизације.Под великим
утицајем наслеђа радничког самоуправљања и друштвене својине,
новоизабране политичке структуре у свим бившим републикама,
21) Timothy Besley, Mathias Dewatripont, Sergei Guriev “Transition and transition impact“, u
Report for the EBRD’s Office of the Chief Economist, European Bank for Reconstruction and
Development, London, 2010, стр. 8.
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настојале су да и поред насталих промена задрже старе обрасце
управљања и тако врше притисак на избор модела приватизаци
је.Као последица наслеђеног начина одлучивања, законодавци
(изабране већинске партије) су при избору модела приватизаци
је,уместо да одговоре тежњи за бржим превазилажењем јаза изме
ђу старог и новог система, прибегавали одржавању веза са старим
системом.22)Тако смо у приказу правног оквира за процес прива
тизације уочили да се уместо модела приватизације путем прода
је друштвеног предузећа,чешће опредељивало за модел радничког
или менаџерског откупа. Последице тога су да су данашње струк
туре управљања и контроле приватизације претежно у рукама „
инсајдера“, који су политичким структурама помогнути, стекли
приватно власништво.Они због тога немају интереса да контролу
над предузећем поделе са новим „спољним“ (страним) инвестито
рима.23) Посредно, можемо да закључимо да је друштвена својина
односно државна својина у свим бившим републикама СФРЈ, у ве
ћој или мањој мери попримила обележја партијске својине, а то
представља вид њене злоупотребе.24)
Слабе институције су такође један од разлога недовољних
резултата приватизације. Под појмом институције подразумевамо
правила друштва, формална и неформална, која одређују међу
собне односе међу људима.25) При томе под неформалним институ
цијама у теорији се подразумевају договор, етичка правила, обича
ји, док се под формалним институцијама сматрају организационе
јединице, процедуре и регулаторни оквир.26) Једноставније рече
но, извршење правила позитивног права је организовано путем
формалних институција, преко државе. Институционални оквир
је према томе, веома важан за ефикасност економије, а посебно
при спровођењу свеобухватних друштвених промена, јер треба
да обезбеди извршење донетих правила. У бившим републикама
СФРЈ, формирање новог правног поретка обојено је изградњом
сличних институција (негде су то биле агенције, негде фондови
22) Дијана Вукомановић,“Концепти приватизације у програмима политичких странака у
првој деценији транзиције у Србији“, Српска политичка мисао, Институт за политич
ке студије, Београд 3/2009, стр. 184.
23) Синиша Kушић, „Институционални и еволуцијски аспекти приватизације у средњој и
источној Европи“, Економски преглед, Економски институт, Загреб, 2007/58 (1-2), стр.
101.
24) Печујлић, Табороши, оп. цит, стр. 100
25) D.C.North, „Institutions, Institutional Change and Economic performance“, Cambridge, Uni
versity Press, 2003, стр. 87.
26) Јелена Будак, Маријана Сумпор, “Нова институционална економика и институционална
конвергенција“, Економски преглед, Економски институт Загреб, 2008/ 3-4, стр. 170.
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или министарства за приватизацију). Институције, као део држав
них органа новонасталих држава заједно са спорим ослобађањем
од неформалних институција социјализма (етичка правила, обича
ји) нису позитивно утицале на процес приватизације.Разлози то
ме су у почетку били недовољан законски оквир а касније слабо
сти у спровођењу закона. Државне институције, иако задужене за
спровођење и контролу приватизације нису успеле да тај процес
учине ефикасним и транспарентним.27) Кључни проблем у њихо
вом функционисању била је чињеница да су контролисане од пар
тија у партијској држави, те нису предузимале ништа у вези са
насталим моделом „сиве-нелегале“ приватизације. Словенија и
Хрватска су ипак успеле да се суоче са последицама ове шеме и
почну институционално да делују (у Хрватској случај Hypo AlpeAdria-bank, Подравке и слично). Спровођење „сивог–нелегалног“
модела приватизације, који је постојаo уз легалну приватизацију,
погодовало је развоју корупције, као још једног разлога неуспеха
транзиционих процеса. На елементраном нивоу корупцију можемо
дефинисати као предузимање недопуштених облика утицаја у вр
шењу државних, јавних, привредних и других дужности и послова
ради остваривања материјалних погодности или користи. Дакле,
у поступку приватизације, коришћени су најчешшће политички
утицаји ради стицања власништва над друштвеном својином. У
прилог овој тези говори и истраживање индекса корупције рефе
рентног Тransparency International Center.У периоду од 2008. до
2010. све државе бивше СФРЈ, сем Словеније, имале су индекс из
међу 4 и 3, што показује висок степен корупмираности у тим дру
штвима. При томе треба напоменути да земље у којима је индеx
10, односно највиши, имају најмањи степен корупције.
Табела 1. Индекс корупције у земљама Западног Балкана у
периоду 2008-2010. године
Земља
Хрватска
Македонија
Црна Гора
Србија
БиХ

2008.
4,4
3,6
3,4
3,4
3,2

2009.
4,1
3,8
3,9
3,5
3,0

2010.
4,1
4,1
3,7
3,5
3,2

Извор: Transparency International
27) Миша Стојадиновић, „Изазови политичких система на Балкану“, Српска политичка
мисао, Институт за политичке студије, Београд, 2/2010, стр. 98.
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Светски економски форум (World Economic Forum) је ранги
рао степен корупције као један од фактора који утичу на даљи еко
номски развој. Извршена је анализа степена корупције у државама
југословенског простора. Закључено је, да је за Србију корупција
битан, ограничавајући фактор за развој бизниса. У Хрватској, Ма
кедонији, Босни и Херцеговини корупција је на четвртом а у Црној
Гори на петом месту листе ограничавајућих фактора даљег тржи
шног развоја.

*

*

*

Непотпуна транзиција имала је за последицу друштвену
кризу, која је појачавала економску, тако да су једна другу перма
нентно поспешивале.28) У свим републикама бивше СФРЈ и данас,
у мањем или већем обиму постоји криза вредносног система, кри
за морала, криза поверења, криза правног система, криза демокра
тије.
Једини могући пут решавања тренутног стања, на овим про
сторима, је у јачању економских и државних институција. Закљу
чујемо да је то могуће само кроз целокупан систем демократског
друштва који мора да ојача и тек тада донесе и економски резултат.
У прилог овој тези иду и резултати који су добијени истра
живањем од стране Еconomist Intelligentce Unit, који je од недав
но почео да оцењује 165 држава на основу достигнутог степена
демократије, путем својеврсног индекса, који укључује 60 инди
катора.Класификација земаља одвија се кроз четири категорије:
зреле демократије, несавршене демократије, хибридни режими и
ауторитарни режими. Посматрање индекса демократије показује
нам стање институција у најширем смислу речи у појединачним
земљама. Индекси показују велики раскорак између Чешке, која
је данас у групи зрелих демократија (Словенија је у 2010. из
губила овај индекс и пo резултатима је после Чешке, вероватно
услед избијања глобалне економске кризе) и свих других земаља
у транзицији.29) Земље бившег југословенског простора углавном
су смештене у категорију “несавршених демократија“ (Хрватска,
Србија, Црна Гора, Македонија), док Босна и Херцеговина и нада
ље спада у категорију „хибридни режим“.
28) Млађен Ковачевић,“Димензије и узроци неуспешне транзиције Западног Балкана“ у
зборнику Контраверзе економског развоја у транзицији, (приредили: Божидар Церо
вић, Милица Увалић) Научно друштво економиста Србије и Економски факултет, Бео
град, 2011, стр. 45.
29) Милица Увалић „Зашто Западни Балкан касни за Централном Европом?“ у зборнику
Контраверзе економског развоја у транзицији, Научно друштво економиста Србије и
Економски факултет, Београд, 2011, стр. 22.
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Посредно, долазимо до закључка да само уређено друштво са
изграђеним економским и државним институцијама може оства
рити економски просперитет. Све док друштва у овим земљама
озбиљно не приступе остваривању програма за јачање основних
функција економских и државних институција, резултати економ
ских реформи остаће само парцијални а не свеобухватни. Јачањем
институција, ове земље треба да напредују из несавршене ка зре
лој демократији.

Sonja M. Buncic
TWENTY YEARS OF PRIVATIZATION
PROCESS IN FORMER YUGOSLAV
COUNTRIES: MODELS AND RESULTS
Summary
Тransition is a comprehensive social reform. Key of its success lies in efficient privatization. Former Yugoslav republics, began
the process of privatization from equal positions, 20 years ago, but
the attained results are uneven. Some of the countries became members of European Union,while others are considered to be the poorest countries in Europe. The goal of this paper is to present the applied models of privatization and connect them with achieved results.
The misuse of social ownership specifics, week public institutions and
corruption,according to the author,are the cause of poor privatization’s
results. Threw strengthening of economic and public institutions, these
countries should develop their democratic systems from imperfect to
mature, in order to achieve comprehensive transition results.
Key words: transition, model of privatization, ownership transformation, institutions.
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Resume
Uncompleted transition had for its consequence a social crises
which intensified economic crisis, so they had permanently enhanced
each other. In all the republics of former Yugoslavia, even today exists
more or less crisis of value systems, moral crisis, a crisis of confidence,
the crisis of the legal system, the crisis of democracy.
The only way to deal with current state of affairs is strengthening
of economic and state institutions. We can conclude that this is possible
only only trough strengthening whole system of democratic society
which can then bring economic result.
In favor of this tesis go results obtained by the Еconomist Intelligentce Unit, which has recently begun to evaluate 165 countries based
on the achieved level of democracy, through a kind of index, which
includes 60 indicators. Classification of countries takes place in four
categories: mature democracies, flawed democracies, hybrid regimes
and authoritarian regimes. Observation of democracy index shows the
state of institutions in the broadest sense of the word in the individual
countries. Indices show a large gap between the Czech Republic, which
is now in a group of mature democracies (Slovenia in 2010. lost its
index and the according to the results is after the Czech Republic, probably due to the outbreak of the global economic crisis) and all other
countries in transition. Former Yugoslav republics are mainly located
in the category of “imperfect democracy” (Croatia, Serbia, Montenegro, Macedonia), while Bosnia and Herzegovina still belongs to the
category of “hybrid regime”.
Indirectly, we conclude that only the ordered society with a developed economic and state institutions can achieve economic prosperity. As long as societies in those countries do not start to exercise program of strengthening the core functions of government and economic
institutions, the results of economic reforms will remain only partial
and not comprehensive. By strengthening of institutions these countries
would progress from the imperfect democracy towards the mature one.

*

Овај рад је примљен 20. марта 2012. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 5. јуна 2012. године.
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ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ
ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА*

Сажетак
Циљ рада је да укаже на могуће правце демократизације
политичких партија у Србији и превазилажења партократије као
главног предуслова повећања демократских капацитета и напретка
друштва. У анализи је коришћен теоријски темељито заснован и
проверен научни метод. Наглашава се да је у Србији под плаштом
партијског плиурализма, уместо демократизације извршена још
већа аутократизација политичког система и да стварни показатељ
демократичности политичких партија није само изјашњавање већ
практично деловање. Закључује се: да су за разјашњење стварног
односа постојећих партија према демократији посебно индикатив
ни однос према својини, затим само схватање демократије и уну
тарпартијски односи; да се за укидање политичког монополизма и
демократизацију друштва могу успешно борити само оне политич
*

Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете
и науке Републике Србије.
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ке партије које се и саме демократски организују и на демократ
ским принципима делују.
Кључне речи: демократизација; политичке партије; демократски капа
цитети.

ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
Велику сметњу за остваривање суштинске демократије
представља доминантна партократија, којом се демократске тежње
непрестано потискују и гуше. Међусобном борбом за власт и око
власти, политичке странке потискују у други план бригу за зајед
нички интерес грађана и опште интересе друштва. И пошто се ме
ђустраначки антагонизам не може превладати страначким метода
ма, друштво се тапкајући у месту врти у круг.
Распиривањем политичког антагонизма међу грађанима,
међустраначка борба за власт подстиче социјални, национални и
верски антагонизам отежавајући демократско споразумевање и
договарање. А у изборним кампањама редовно се потискује или
изиграва законска могућност да грађани самостално истичу своје
кандидате за одборнике и посланике.
Већ на почетку транзиције политичким странкама је обезбе
ђен апсолутни монопол на бављење политиком, па је око четири
петине грађана Србије остало ван политичког организовања, али
ни она партијски организована петина нема готово никаквог ути
цаја на политику бирократизованих странака. При таквој политич
кој констелацији, законодавна и извршна, а увелико и судска власт,
практично делују по директивама владајућих странака, или тачни
је, њихових руководстава.
Тобоже народни посланици и одборници фактички су под
императивним мандатом својих странака, по чијим налозима мо
рају поступати да би поверени мандат задржали. И централна и
локална власт су на тај начин претворене у партијске, за обичне
грађане недодирљиве, бастиље.
Успостављени вишепартизам није донео стварну демокра
тизацију, већ голу борбу за власт јер се и владајуће и опозиционе
партије тако понашају. Ако од више партија које се боре за власт,
само једна треба да влада, онда је сасвим јасно да се не ради о де
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мократском већ о типично аутократском систему.1) Под плаштом
партијског плурализма и у Србији је уместо демократизације извр
шена још већа аутократизација политичког система.
Иако се све партије изјашњавају за демократију, стварни
показатељ њихове демократичности није само изјашњавање већ
практично деловање. За разјашњење стварног односа постојећих
партија према демократији, посебно су индикативни: однос према
својини, затим само схватање демократије и најзад унутарпартиј
ски односи.

ОДНОС ПРЕМА СВОЈИНИ
У средиште програмских опредељења свих значајнијих пар
тија стављени су приватна и државна својина, док су облици зајед
ничког власништва потиснути на маргине или сасвим занемарени.
Ниједна странка не придаје већи значај акционарству и задругар
ству запослених, који се у програмским документима већине стра
нака и не спомињу.
Протагонисти свакодневне политичке кампање за привати
зацију и апсолутизације монополистичких облика приватног и др
жавног власништва су оне снаге које то власништво већ поседују
или настоје да га се што пре домогну. Из тежње за монополизаци
јом власништва проистиче тежња за монополизацијом власти, и
обратно. Јако државно власништво је основа јаке државне власти,
коју подједнако желе и партије на власти, и партије које се боре за
освајање власти. А велико приватно богатство насупрот масовног
сиромаштва је неизоставни услов и освајања и задржавања освоје
не власти над обезвлашћеним масама.2)
Монополистички облик приватног власништва добио је
своју идеолошку рационализацију у платформи малих и средњих
предузећа као наводно најперспективнијих носилаца економског
развоја. Монополистички оријентисаним државно-партијским
структурама не одговара непосредно повезивање привредних су
бјеката у велике корпорације и шире привредне асоцијације које не
могу држати под својом доминацијом, због чега су ситносопстве
ничко власништво и привредна аутархија у средишту њихове еко
1) Види: Драган Марковић, „Перспективе демократизације отуђене политичке власти“,
Политичка ревија, 1/2010, Инстиут за политичке студије, Београд, 2010, стр. 131-146.
2) Види: Драган Марковић, „Демократизација својинских односа као претпоставка развоја
демократског друштва“, Политичка ревија, 2/2010, Институт за политичке студије, Бе
оград, 2010, стр. 221.
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номске политике. Уместо трансформације на бази демократизације
својинских односа, повратак на класичне монополистичке облике
власништва води распадању великих система и подстицању сепа
ратистичких тенденција у свим сферама друштвеног живота. А то
уместо демократизације захтева још већу аутократизацију државне
власти, која споља мора утицати на одржавање друштвеног порет
ка.
Апсурдне су тежње за рестаурацијом државног и ситносоп
ственичког власништва кад се зна да су етатистички системи источ
ноевропских земаља, засновани на државном власништву, управо
и пали под снажним економским притиском здруженог светског
капитала, под чијим је ударом државни капитал и најразвијенијих
индустријских земаља. Али иза тог апсурда стоје с једне стране
етатистичке и ситносопственичке амбиције непосредних носилаца
погрешно започете транзиције, организованих у политичке стран
ке, а с друге стране империјалистичке аспирације великих сила ко
јима такав ток транзиције бар привремено одговара.
За ретроградне трендове источноевропских и југословенских
земаља не могу се оптуживати само њихови непосредни носиоци
који углавном делују у спрези и по диктату великих сила. Импери
јалистички оријентисаним силама никако не одговарају економски
снажне и политички самосталне колоније које се са њима могу рав
ноправно носити, због чега им са застарелим технологијама нуде и
застареле економке и политичке моделе.3) Колонијална доминација
лакше се остварује преко аутократске власти него преко демократ
ске државе, а ситнији и репродуктивно слабији капитали лакше се
него крупнији стављају под команду светског капитала.
Савремени свет већ делује као јединствена заједница и за
то стварне демократизације националних заједница не може бити
без демократизације светске заједнице и обратно. Перспектива је у
развоју својинских односа на задружним принципима, као основи
општедруштвене економске мотивације, која проистиче из присва
јања и по основу живог рада и по основу уложених средстава. Као
неизоставни услов развоја савремене производње, демократизаци
3)

„Да би се ради што веће експлоатације, држале у инфериорном положају, колонијама
се не продају нове и здраве, већ застареле и прљаве технологије“. ( Живко Марковић,
Дијалектика савремене колонизације, СНС – Научна, Београд, 2006, стр. 148.); Трансна
ционалне корпорације колонијама „...преносе мање значајне фазе док процеси од стра
тешког значаја остају у њиховим рукама...“, (др Даница Дракулић и др., Глобализација
светске економије, Савез економиста Војводине, Нови Сад, 1992, стр. 89) јер је „...је
дан од омиљених метода транснационалних корпорација у експоатацији и контроли над
светском привредом извоз „шрафцигерске“ технологије којом се једна земља у развоју
укључује у светско тржиште на начин који одговара Центру“. ( др Радослав Стојановић,
Сила и моћ у међународним односима, Радничка штампа, Београд, 1982, стр. 195.)
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ја својинских односа није парцијални интерес било које друштвене
групе, већ општи интерес друштва и основа друштвеног прогреса,
за који треба да се боре све прогресивне снаге, а не ова или она
странка.
Главни оријентир за тзв. транзицију Србије, морале би пред
стављати савремене развојне тенденције и процеси у развијеним
индустријским земљама, са којима оне улазе у тржишну и сваку
другу утакмицу. Те тенденције се испољавају кроз истовремену
приватизацију и социјализацију својинских односа развијањем ак
ционарства, задругарства и других облика заједничког привређи
вања. Само опредељење за такву својинску трансформацију може
представљати основу прогресивног деловања политичких органи
зација јер без тога нема ни дугорочног друштвеног развоја ни трај
ног превазилажења економске и друштвене кризе.

ОДНОС ПРЕМА ДЕМОКРАТИЈИ
Монополистичким облицима власништва одговарају и мо
нолистички облици владавине. Оријентацијом политичких страна
ка на државно и ситносопственичко власништво условљена је и
њихова оријентација на централизовану државну, у суштини ауто
кратску власт, без које се систем заснован на монополистичком
власништву не би могао ни одржавати.
Таква оријентација прикрива се опредељењима за парламен
тарну „демократију“ без демократије. Ниједна политичка странка
у Србији не прихвата систем непосредне демократије, а поједине
су чак и против елемената такве демократије.
И владајућим и опозиционим партијама заправо је важније
преотимање власти, а не да ли ће систем власти бити демократ
ски или аутократски. Зато у Србији још увек нема праве демократ
ске опозиције, па ни стварне демократске алтернативе владајућим
аутократским режимима. Таквом стању изузетно погодују три мо
мента. Један је економска неразвијеност којој више одговара ауто
кратски него демократски систем владавине. Други је одсуство
масовног демократског покрета који би могао демократским сред
ствима срушити аутократски и успоставити демократски систем
власти. Трећи је аутократски међународни поредак, који се одржа
ва, и једино се и може одржати на аутократским националним ре
жимима. Зато владајуће светске силе својим колонијама нуде само
формалну демократију са мало демократских права и много ауто
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кратске власти преко које могу по својој жељи владати светском
заједницом.4)
У систему партијске владавине концентрација власти се
врши иза кулиса парламентарне демократије, чиме се парламент
претвара у инструмент партијске владавине, а демократија своди
на демократску процедуру без стварне демократије. Вођа владају
ће партије може обезбедити да цела влада, иако је формално бира
парламент, буде састављена од његових партијских поданика преко
којих има могућност одлучујуће улоге у креирању законодавне ре
гулативе и вођењу целокупне државне политике.5)
Аутократски начин владавине може се остваривати и без об
зира на то да ли је систем једнопартијски или вишепартијски јер
свака партија на власти, независно од тога како се декларише, вла
да као мањина или у крајњем случају као једна једина личност. У
случају међупартијске коалиције обично доминира најутицајнија
партија или се коалиција брзо распада. Преко својих партијских
поданика у државном апарату вођа владајуће партије би могао
управљати државом и да сам нема никакву државну функцију. По
сланици у парламенту делују и гласају по директивама своје пар
тије које изражавају вољу партијског вође, а уколико тако не по
ступају, замењују се дисциплинованијим заступницима партијске
линије. Тако посланици не делују као народни, већ као партијски
представници.6)
У свим облицима и у свим околностима партократија, у су
штини, представља облик аутократске владавине односно монопо
лисану власт једне партије и једног партијског вође. Због тога су
политички програми партија пуни компромиса и без јасне дуго
рочне оријентације друштвеног развоја. Али званични програми и
нису прави оријентир њиховог политичког деловања.
4)

„Ауторитарна колонијална владавина се и може спроводити једино преко ауторитарних
режима оличених у ауторитарним појединцима, које је лако савити, приволети, под
митити и претећим опоменама заплашити, док је цео народ тешко покорити...“ (Живко
Марковић, Дијалектика савремене колонизације, исто, стр. 177) Принцип на којем почи
ва „...демократија ниског интензитета“, заправо је „изолација“ власти од народа: „...од
момента када је изабрана, нова власт је „изолована“, заштићена од притисака и захтева
народа, како би могла „ефикасно“ да влада – изнад свега испуњава захтеве глобалног
поретка“. (Мирослав Печујлић, Глобализација – два лика света, Гутенбергова галакси
ја, Београд, 2002, стр. 89.) И „...разлог због којег државе не скрећу са пута глобализа
ције лежи у томе што се одлуке не доносе демокртаски нити ради општих интереса“.
(Глобализација (Волден Бело), Clio, Београд, 2003, стр. 287.)

5) Види: Драган Марковић, Демократија и партократија, Институт за политичке студије,
Београд, 2009, стр. 75.
6) Исто, стр. 76.
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Прави програм је оно што партијски вођа у конкретним дру
штвеним околностима одлучи. Пратећи оно што вођа најављује,
званичним програмима не припадају већи значај ни саме странке.
У трци за гласовима, странке се додворавају свим социјал
ним групацијама, али не одступајући од сопствених тежњи за мо
нополизацијом државне власти. Распете између ускостраначких
циљева и потребе за придобијањем што већег броја гласача, стран
ке не бирају средства за прикривање стварних намера, служећи се
често и скрнављењем најсветих људских идеала.

УНУТАРПАРТИЈСКА ДЕМОКРАТИЈА
Тежње политичких странака за монополизацијом државне
власти директно су повезане са усмереношћу на монополизацију
унутарпартијског одлучивања. Аутократско управљање државом
неизбежно за собом повлачи и аутократско руковођење владајућом
партијом.
Унутарпартијски аутократизам се, као и државни, прикрива
формалним демократизмом. Декларативно се прихватају начела
демократског организовања и деловања а практично се примењује
аутократско руковођење странком. Обично чланство је на самим
маргинама централизованог партијског одлучивања. Програм, ста
тут и друге значајније одлуке доносе централни органи, без учешћа
чланства које се обавезује само на спровођење партијских одлука.
Улога чланства долази до изражаја углавном у изборима када је по
требно ангажовање већег броја активиста, како у вођењу изборне
кампање, тако и у спровођењу изборног поступка.
Представнички органи странака (конгрес, скупштина, кон
венција, конференција) такође немају одлучујућу улогу иако фор
мално доносе најзначајније одлуке. Они углавном верификују
одлуке које су у облику предлога практично већ донесене у пар
тијским руководствима.7) У руководећим органима се решавају сва
кључна питања од значаја за партијско организовање и деловање,
док конгреси или скупштине као највиши органи, имају претежно
7) „Дистрибуција моћи у партијама по правилу одступа од формалне структуре прописа
не партијским документима. У стварности, ужи извршно-политички органи (нарочито
партијски вођа) пресудно утичу на садржај партијских одлука, док се улога формално
виших партијских форума најчешће своди на ратификацију“. (Драган Суботић, „Од
лучивање у политичким странкама“, Политичка ревија, 1/2007, Институт за политичке
студије, Београд, 2007, стр. 84)
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манифестациони карактер, где се не износе него, по правилу, зата
шкавају партијски проблеми.8)
Технологија аутократске владавине готово се ни по чему не
разликује у једнопартијском и вишепартијском систему, осим што
се у вишепартијском систему мора водити рачуна о реаг овању опо
зиције уколико она представља неку значајнију снагу. За најзначај
није државне функције предлажу се и бирају носиоци најзначајни
јих партијских функција, чиме се обезбеђује да владајућа партија
своју политику на најефикаснији начин спроводи преко државног
апарата, јер уколико дође до одступања, она се третирају као кр
шење партијске дисциплине, па прекршиоци губе и партијске и
државне функције. Политичке одлуке, по правилу, настају у пре
лиминарним неформалним договорима шефа владајуће партије са
најближим сарадницима, чиме се политика практично приватизу
је9) баш као што се неформалним каналима приватизују и средства
друштвене репродукције.
Сасвим другачије би морало бити у истински демократском
систему владавине. Тада се све мора чинити јавно и уз непосредно
учешће свих заинтересованих субјекта. Уколико желе да се боре
за стварну демократизацију друштва, политичке партије се и са
ме морају демократизовати, јер не могу у друштву деловати де
мократски ако унутар себе делују аутократски. А тада у њиховом
раду мора бити све другачије.
Пре свега, о кључним питањима политичког организовања и
деловања морало би уместо руководства одлучивати чланство по
литичких партија, што подразумева да се програмска и статутар
на акта и друге значајне одлуке, доносе референдумом и другим
облицима личног изјашњавања. Изборни органи и њихова извр
шна тела би имали пре свега организаторску улогу у припремању
и спровођењу демократских одлука. Чланство политичких партија
мора одлучујућу улогу имати и у спровођењу политичких одлука.
8)

Види: Владан Станковић, „Политичке елите у Србији – од партократије до плутократи
је“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2011, стр. 101-102.

9) „Глобално посматрано, процес доношења кључних одлука почиње тако што, на основу
основних страначких опредељења и расположивих анализа, предлог формулишу ли
дер и његово најближе (не)формално окружење – потпредеседници, саветници, кључни
финансијери, односно министри и шефови посланичких група“. (Зоран Стојиљковић,
„Политичке партије и политичка партиципација - случај Србија“, Годишњак Факулте
та политичких наука у Београду, ФПН, Београд, 2007, стр. 210.)
„Главна политичка моћ скрива се у унутрашњим структурама политичких партија, у ко
јима група људи – олигархија, у оквиру које један од њих има кључну позицију, доноси
главне политичке одлуке и врши редистрибуцију моћи“. (Славиша Орловић, Политич
ки живот Србије – између демократије и партократије, Службени гласник, Београд,
2008, стр. 459.)
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Одлучујућу улогу у доношењу и спровођењу политичких
одлука чланство политичких странака не може имати без потпу
но слободне иницијативе. Превазилажење поларизације на ини
цијативно руководство и безиницијативно чланство главни је
предуслов демократизације политичких организација. Истинском
демократизацијом политичког организовања и деловања уместо
хијерархијске субординације између руководстава, успоставља се
стварна равноправност свих припадника организације. Превазила
жењем подаништва и политичке послушности уместо послушним
каријеристима, одговорне функције у политичким партијама и др
жавном апарату ће се поверавати најспособнијим кадровима.
Демократизација политичких институција може се даље од
вијати само кроз трансформацију представничке демократије у не
посредну демократију и аутократског одлучивања у демократско
одлучивање путем референдума и других облика личног изјашња
вања грађана. За остваривање и даљи развој непосредне демокра
тије велику препреку представља партократија. Али партократија
се и не може превладати другачије него управо развојем непосред
не демократије. Неизоставни услов за то је укидање политичког
монополизма општом политизацијом друштва, која подразумева
потпуно слободно политичко организовање и деловање грађана са
подједнаким могућностима активног учешћа у политичком догова
рању и друштвеном одлучивању.
Непосредна демократија не може се развијати без непосред
ног учешћа грађана у одлучивању о судбоносним питањима зајед
ничког живота и рада, како на локалном, тако и на вишим нивои
ма друштвеног организовања. Пошто се одлуке морају доносити
у складу са уставом и законом, за развој опште демократизације
друштва је од пресудног значаја да се они доносе плебисцитарним
изјашњавањем грађана.
Окосницу суштинске демократије чини друштвена равно
правност која је без политичке равноправности неостварива. Уме
сто да напразно расправљају о политици и са стране навијају за
политичке странке и њихове лидере, грађани би морали постати
главни носилац друштвене политике као покретачке и усмеравају
ће основе целокупног управљања друштвом.
То, међутим, неће постати ако се сами не организују у оп
штенародни покрет за демократска права и њихово остваривање,
који ће уз све различитости деловати као јединствена снага у бор
би за опште интересе, друштвени развој и свеколики напредак. Без
обзира на своја политичка опредељења, политичке странке би уну
тар демократски организованог покрета морале равноправно де
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ловати са свим осталим организованим снагама друштва, што би
их приморало да се уместо са позиција власти и за власт, прогре
сивношћу својих ставова и заступањем општих интереса боре за
друштвени утицај. На тој основи, цео политички систем би се од
инструмената аутократске и партокартске владавине над народом
морао трансформисати у демократску организацију целог народа
и тиме ставити у функцију остваривања општенародних интереса.
За такву демократизацију друштва могу се успешно борити само
оне политичке партије које се и саме демократски организују и на
демократским принципима делују.

Dragan Z. Markovic
PERSPECTIVES OF DEMOCRATIZATION
OF POLITICAL PARTIES
Summary
Objective of this text is to underline possible directions for de
mocratization of political parties in Serbia and for overcoming the reign
of the parties as a main precondition for increase of democratic capacity
and development of society.
In the analysis author of the text used a theoretically well-groun
ded and proven scientific method.
The author underlined that in Serbia, under cover of the party
pluralism, instead of democracy there has been even greater autocracy
of political system going on and that a real criteria of democratic capa
city of the political parties is not only declarative talk but also practical
action. The author concluded that for clarification of a real relation of
the existing parties toward democracy there is needed a particular in
dicative relation toward property in addition to a real understanding
of the meaning of democracy and the understanding of relationships
within the parties; and also that for democratization of society and abo
lishment of the political monopoly only political parties which are or
ganized themselves on democratic principles may successfully fight for.
Key Words: democratization, political parties, democratic capacities, political
institutions.
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Resume
A principle which governs both ruling and opposition parties is
takeover of power and for them it is more important than the fact whet
her the government system is of democratic or autocratic character. For
this reason there is still no real democratic opposition in Serbia and so
consequently there is no real democratic alternative to the governing
regimes.
In the system of the party government the power is concentrated
behind the scenes of parliament democracy. By this the parliament is
transformed into an instrument of the party government and democracy
is reduced to a democratic procedure without real democracy behind it.
In all models and in all circumstances the partocracy, in reality, implies
a model of autocratic government or, in other words, a monopoly power
of one party and one party leader. Therefore political programs of the
parties are full of compromises and without a clear long-term orienta
tion of social development.
If the political parties want to fight for real democratization of
society, they need to be democratized themselves, because they cannot
act democratically in the society if inside of the parties they act autoc
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ratically. Instead of the management of the parties it is the members
of the party who need to make decisions on the key issues of political
organization and activity. It implies that program and statutory acts and
other important decisions are made by referendum and other forms of
personal declaration. It is possible to achieve a real equality of all mem
bers in one organization by true democratization of political organiza
tion and activity which would substitute the hierarchic subordination in
the organization managements.
Partocracy cannot be overcome other way than by development
of direct democracy. An unavoidable precondition for that is abolis
hment of the party monopoly through general politization of society,
which implies a totally free political organization and activity of citi
zens with equal possibilities for active participation in political consul
tation and political decision making. Regardless of their political de
terminations, the political parties should equally act together with all
other social forces within a democratically well-organized system. This
would enforce them to fight for social influence by progressiveness of
their attitudes and support for general interests instead of their hitherto
fight for social influence from the position of power and for the position
of power.

*

Овај рад је примљен 20. априла 2012. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 5. јуна 2012. године.
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КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА
ПАРЛАМЕНТАРНИХ ГРУПА*

Сажетак
Рад је подељен на четири дела. Први део теоријски обрађује
однос слободног мандата и партијског јединства и у том погледу
представља изузетак у односу на остале делове рада који су скоро
сасвим квантитативно-емпиријског карактера. Ипак, овај почетни
корак је био неопходан како би се боље разумела појава која се
обрађује у другом делу рада – кохезија парламентарних група при
ликом изгласавања закона, будући да она директно зависи од тога
да ли и како посланици балансирају између двоструке улоге пред
ставника народа и партија у исто време. Трећи део рада испитује
да ли постоје статистички значајне корелације између величине/
броја парламентарних група и броја законодавних предлога ини
цираних искључиво од стране парламента на примерима Немачке,
Белгије, Шпаније, Потугалије, Италије, Мађарске и Србије. Четвр
ти део рада нуди (колико нам је до сада познато) једину формулу у
виду индекса за израчунавање степена развијености парламентар
не групе. Тврдимо да овај индекс може значајно помоћи, приликом
укрштања са другим параметрима, у мерењу не само перформанси
или утицаја парламентарних група него и парламента као посебне
јединице политичког система.
Кључне речи: парламентарне групе, парламент, политичке партије, пар
тијско јединство, партијска дисциплина, партијска кохези
ја, индекс развијености парламентарних група.
*

Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете
и науке Републике Србије.
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ОДНОС СЛОБОДНОГ МАНДАТА И
ПАРТИЈСКОГ ЈЕДИНСТВА
У оквиру представничке демократије, одавно је прихваћено
начело слободног мандата, које би у најкраћем значило да чланови
парламента поседују политички мандат онолико дуго колико траје
парламентарни сазив. За то време они не могу бити опозвани би
ло од оних који су их предложили на изборним листама било од
оних који су их директно изабрали. Међутим, не само да постоје
случајеви непосредног или посредног притиска на парламентар
це да своје ставове уподобе преференцама парламентарне групе (у
даљем тексту ПГ) којој припадају, односно партије у целини, већ
понекад посланици преко ‘’бланко оставки’’ фактички газе начело
слободног мандата, без обзира што је оно најчешће уставно зашти
ћено. Осим евидентног кршења овог начела, постоји низ пракси
и околности у којима посланици могу фино балансирати између
апсолутизације слободног мандата и беспоговорне послушности
партијским врховима.
Мора се имати у виду да партије данас свој основни циљ
– борбу за долазак и останак на власти, остварују углавном у пар
ламенту и да су готово у свим парламентарним системима странке
стварни центри моћи и одлучивања.1) И то не само због чињенице
да је данашњи обим послова који стоји пред парламентом далеко
већи и комплекснији од онога који је био карактеристичан за време
од пре два или три века. Ако је у раном парламентаризму главна
оса сукоба имала краља/извршну власт на једноj и парламент на
другој страни као полове, данас се та оса смешта између парламен
тарне већине и мањине/опозиције.2) Парламентарци се примарно
не питају да ли да гласају против или за неки акт како би зашти
тили друштво од онога што би проценили да је насртај на грађан
ска права и слободе, колико да ли конкретан чин гласања или нека
друга радња иду у прилог одржавању њихове, односно обарању
супарничке партије са власти. Да би се тај задатак успешно извео,
неопходна је партијска дисциплина унутар ПГ.
Овде је важно скренути пажњу и на појмовно-терминолошки
спор на линији партијска дисциплина - кохезија. Ирена Пејић исти
че да је појам фракцијске (партијске) дисциплине преузет из немач
ке доктрине и којим се означава ‘’недељиво јединство добровољ
1)

Зоран Крстић, Политичка улога и моћ парламента у парламентарним системима, Ин
ститут за политичке студије, Београд, 2008, стр. 71.

2)

Ibid.
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не сагласности и изнуђеног поретка’’ унутар групе.3) Овде постоји
изједначавање дисциплине са јединством групе. Озбундун тврди
није далеко од тог става, без обзира што држи да је дисциплина са
мо подтип кохезије.4) По њему, кохезија је степен са којим се мери
колико посланици зарад циљева ПГ у конкретној ситуацији делују
на исти начин, док је дисциплина прихватање групних ставова на
основу подстицаја и казни једног или више лидера групе. Дакле,
оба приступа не виде суштинску појмовну разлику између кохезије
и дисциплине, иако је разлика између приступа у обиму појмова.
У првом је дисциплина најопштији појам, а у другом кохезија. За
разлику од њих, Линек и Ракушанова сматрају да би дисциплину
и кохезију требало јасно раздвојити, а обе појаве подвести под по
јам партијског (фракцијског) јединства.5) Ови аутори сматрају да се
кохезија јавља када посланици одлучују унификовано без икаквих
притисака, претњи или уцена, док је у случају дисциплине прису
тан известан степен коерције који може да исходи или непосредно,
кроз препоруке и наредбе врхушке ПГ, ванпарламентарне партиј
ске организације (ВППО), односно лидера странке или посредно,
кроз неподстицајан и сиромашан институционалан аранжман, који
оставља посланике без икакве стручно-техничке асистенције у по
словима законодавства.
партијско јединство
партијска кохезија

партијска дисциплина

добровољна унификација

унификација мишљења под

мишљења

притиском

Табела 1. (Linek, Rakušanová, op. cit, p. 49)

Мишљења смо да је ову класификацију пригодно користи
ти када се анализира процес доношења одлука ПГ, односно начин
на који посланици учествују у интрапартијским дебатама и импле
ментацији групно усвојених политика. Али, квантитативна истра
живања која оперишу индексима групне сагласности често користе
термин кохезија да означе оно што смо означили као партијско је
динство. Прво, читалац ће лакше моћи, ако не и једино, да тражи
3)

Ирена Пејић, Парламентарне групе, докторска дисертација, Ниш, 2000.

4)

Lukáš Linek, Petra Rakušanová, Parties in the Parliament. Why, When and How do Parties
Act in Unity?, Institute of Sociology of the Academy of Sciences, Prague, 2002, p. 48.

5)

Ibid, p. 49.
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литературу везану за индексе групне кохезије. Друго, квантифика
ција сагласности уопште не улази у то да ли је хомогенизовање при
гласању плод многих појединачних слободних убеђења или пар
тијског притиска. Зато ћемо у наредном делу овог рада користити
управо овај термин.
Данас су врло фреквентне притужбе јавности на негативне
аспекте партијског деловања у парламентарном животу, који се
све више своди на партократски. Према Васовићу, партије су коло
низовале и претвориле парламентарну институцију на партијски
привезак без релевантније аутономије и могућности већег утица
ја на процесе политичког одлучивања.6) Утолико смо склонији да
искључиво обрадимо партијску дисциплину, јер се она претпо
ставља, док је кохезија пре изузетак. Уосталом, за дисциплину је
потребно имати хијерархију, одређене акте или устаљену праксу
које је могуће посматрати и након извесног времена сазнати нешто
о тенденцијама или правилностима у посланичком одлучивању.
Код кохезије тога нема, мишљење посланика се формира најчешће
спонтано, а једини извор сазнања у том погледу су интервјуи са
парламентарцима да ли у потпуности одлучују самостално.
Класичан пример доминације момента дисциплине над ко
хезијом у оквиру партијског јединства јесте систем бичева у бри
танском парламентаризму.7) Термин бич се може односити на
партијске функционере, изабране од стране групе да одржавају ко
муникацију између посланика и партијских врхова, али се може
односити и на недељно циркуларно писмо које шеф бичева ша
ље својој ПГ. Садржи обавештења и најаве парламентарног посла
или позив да се присуствује некој седници (дан гласања). Ако је у
питању позив, обавеза доласка на седницу може бити подвучена
са једном, две или три црте. Једна црта указује на обичну седни
цу, пошто чланови групе имају алтернативу присуства/одсуства са
исте. Две црте сигнализирају обавезно присуство, осим уколико се
по два посланика из два супротна табора претходно не договоре да
обоје не дођу (pair). Три линије су императивне и у погледу прису
ства без право на pair и у погледу гласања у складу са ставом пар
тије. Постоји наравно и случај слободног гласања када свако може
да гласа сходно савести, али се оно користи ретко и то само када су
чисто моралне теме на дневном реду као абортус или смртна казна.
По свему судећи, слободно гласање може да уследи само на основу
бича од једне или две црте. Овако се стиче утисак да чланови ПГ
6)

Вучина Васовић, Савремене демократије I, Службени гласник, 2008, стр. 115.

7)

Зоран Крстић, op. cit, стр. 73-75.
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имају утицај у парламенту онолико, колико и када им врх групе то
дозволи, а да су у свим осталим околностима тек пуки извршиоци
туђих наредби.
Ипак, како истиче Ирена Пејић, слобода савести на којој по
чива слободни мандат не претопоставља индивидуално изоловано
гледиште, већ могућност да се између различитих опција учини
најбољи одабир.8) Ова ауторка истиче да је фракцијска дисципли
на, са аспекта парламентарног права, дозвољена као правна поја
ва, док је одвојено питање проблем допуштених и недопуштених
средстава утицаја на посланике.9) Дисциплину не треба схватити
једино као стављање посланика пред свршен чин задатог начина
гласања у пленуму. Обликовање воље у ПГ у развијеним парла
ментарним системима јесте дијалектички процес који у значајној
мери укључује све чланове групе, било да они бирају руководство
и пратеће органе групе, било да сами учествују у њиховом раду.
Воља се пре пленума обликује у исцрпним расправама, а онда се у
њему брани што је могуће јачим степеном јединства. Пејић истиче
да би дисциплина требало да буде само пратећа појава парламен
тарног живота, као помоћна мера за ефикасно спровођење партиј
ских политика. Поштовање усвојених политика се очекује не само
од лојалних, него и од професионалних посланика. Дакле, ако је
дата парламентарна група институционално развијена тако да сва
ки посланик може да узме учешће у раду ПГ у неком од њених
радних тела, сматрамо да је апсолутно оправдана пракса партијске
дисциплине. Када би у таквим околностима посланик често или
увек занемаривао такве ставове ПГ, онда би он унапред обесми
слио сопствени ауторитет када је у питању однос његових колега
према нацртима или препорукама одлука у чијем је формулисању
он учествовао. Са моралног аспекта, дисциплина се чини неоправ
даном уколико је ПГ институционално неразвијена, тј. уколико
шеф групе само ултимативно преноси члановима групе директиве
централе, али се онда поставља питање да ли би политички систем
елементарно могао да буде стабилан. Овде се и огледа важност раз
вијених парламентарних група, које једине омогућавају реализаци
ју слободног мандата без нарушавања ефикасности парламента и
стабилности егзекутиве.
Када се ради о разликовању дозвољених и недозвољених
средстава утицаја на чланове ПГ, односно санкција у случају од
ступања од групних линија, Пејић издваја две оправдане и једну
8)

Ирена Пејић, op. cit, стр. 89.

9)

Ibid, стр. 90-94.
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неоправдану. У прве две спадају губитак политичко-финансијске
подршке посланика на наредним изборима и искључење из стран
ке, односно групе, док је одузимање посланичког мандата (бланко
оставка) атак на правну природу слободног мандата. Ако посланик
процени да сам може поднети бреме следеће изборне кампање, би
ло на основу стеченог угледа код бирача, било на основу независне
листе или других финансијских извора, онда он може прећи уоби
чајену линију партијског јединства и наступати самосталније, док
је у супротном сасвим легитимно да странка испостави рачун за
дату подршку у изборном процесу. Код искључења, мора се има
ти у виду да је главна последица тог чина губитак места које је
посланик имао у парламентарном одбору или одборима, што је и
разумљиво ако се зна да се та места расподељују партијама пропо
ционално њихово снази у пленуму. Задржавање места у одборима
се може оправдати, али само из једне друге визуре, оне која насто
ји да кроз јачање одбора и парламентараца у њима оснажи утицај
парламента као целине наспрам владе. Ове санкције не утичу на
правни статус посланика као члана парламента, иако могу фактич
ки доста умањити његову моћ да активно суделује у доношењу од
лука. Слободан мандат се негира тек када се посланику ‘’одузме’’
мандат због непослушности. Ту се имплицитно крије начело импе
ративног мандата да нека инстанца (у овом случају партија), може
опозвати регуларно изабраног члана парламента.

ИНДЕКСИРАЊЕ КОХЕЗИЈЕ
ПАРЛАМЕНТАРНИХ ГРУПА
Емпиријско утврђивање нивоа партијског јединства у парла
менту (овде кохезија) није могуће без формула које омогућавају
да се фактички однос гласова за и против у некој групи, приликом
изгласавања појединачних закона или просечно у току године или
парламентарног сазива, изрази кроз бројчану вредност на одређе
ној скали. Добијене вредности могу да се користе приликом упо
ређивања кохезије у више различитих система или уколико бисмо
желели да утврдимо да ли и колико има варијација у истом систе
му током различитих временских секвенци, годишњих сесија или
сазива (легислатура). Комбинацијом индекса и других параметара
могу се добити поузданији закључци о структури ПГ, процедурама
одлучивања и општој активности групе. Међутим, имајући у ви
ду да нема универзално прихваћеног индекса и да су неки од њих
пристрасни, ако се користе као математичка очекивања у неком од
модела гласања или легислативног понашања, политиколози би
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требало да познају све релевантније формуле, али и математички
начин како се до њих долази, будући да такво резоновање једино
омогућава да се схвати зашто и које очекиване индексе ваља кори
стити. Детаљно математизирање омогућава да се у обзир узму чи
њенице које би нам обично промакле или их уопште нисмо свесни.
Зато ћемо у овом делу приказати основне и очекиване индексе са
комплетним математичким поступком.
Најпознатији индекс коришћен у политичкој науци је свака
ко Рајсов кохезиони индекс. Он представља количник апсолутне
вредности разлике гласова за (да) и против (не) и њиховог простог
збира:10)

На пример, ако замислимо да једна група има 100 чланова и да
је приликом изјашњавања за један законски предлог 80 посланика
било за, а осталих 20 против, онда ће вредност Рајсовог индекса
бити 0.6. Рајсов индекс се може писати и као апсолутна разлика
процената удела гласова за и против у укупној маси гласова гру
пе:11)
или као разлика количника броја посланика који формирају већину
приликом гласања и укупног броја посланика групе и броја 0.5,
помножена бројем 2:

Ипак, како истичу Линек и Ракушанова, Рајсов индекс
не узима у обзир два битна момента. Ради се о одсуствовању
или уздржаности посланика (absence) и величини групе. Тада је
неопходно користити ''Хиксов'' индекс сагласности (agreement index). Он се добија по формули:12)

10) Scott W. Desposato, ’’Correcting for Small Group Inflation of Roll-Call Cohesion Scores’’,
British Journal of Political Science, Cambridge University Press, 35 (2005), p. 734.
11) Lukáš Linek, Petra Rakušanová, op. cit, p. 60.
12) Simon Hix, Abdul Noury, Gérard Roland, ‘’Power to the Parties: Cohesion and Competition
in the European Parliament 1979-2001’’, British Journal of Political Science, Vol. 35, No. 2
(Apr., 2005), p. 215.
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и представља количник где је бројилац разлика опције која је уну
тар групе имала највише гласова (за, против, одсуство-уздржаност)
и половине разлике укупног броја гласова групе и максималне оп
ције, а именилац сума свих расположових гласова. Хиксов индекс
је 1 када сви чланови групе гласају за исту опцију, а вредност 0 има
када су припадници ПГ једнако између себе распоредили све гла
сачке опције. Ако група има 30 чланова и сви гласају ''за'', индекс
ће бити 1, а ако од њих 10 гласа ''за'', 10 ''против'' и остали ''уздржа
но'', индекс је 0.
Како истиче Деспозато, још један од проблема Рајсовог ин
декса је што се он може користити искључиво у дескриптивне свр
хе, ван одређеног модела гласачког понашања попут биномиалног
или спацијалног, чиме се губи прогностички потенцијал ове ве
личине.13) Теоретске претпоставке биномиалног модела су једно
ставније од спацијалног самим тим што не улази у то шта покреће
посланика да гласа на један уместо на други начин, већ се базира
на хипотези да сваког посланика у групи одликује одређена веро
ватноћа p да ће гласати ''за'' одређени закон и q = 1 – p, да ће гласа
ти ''против'', док је p + q = 1. Биномиални модел је модел случајне
корисности, што значи да посланичка фуннкција корисности не
зависи од њихових идеолошких уверења или других преференци,
већ само од вероватноће два могућа исхода гласања (у овом случају
''за'' или ''против''). Ако се ради о индексу кохезије, он се у овај мо
дел интегрише преко очекиване вредности кохезионог скора, одно
сно очекиване просечне вредности те променљиве у виду произво
да свих могућих вредности индекса у групи (рецимо у групи од 10
чланова, вредност индекса када је број гласова ''за'' 1, затим 2 и све
тако до 10) и биномиалне вероватноће, која има облик (прим. М.П):

где k представља број ''успеха'', а n укупан број покушаја речником
биномиалности, односно гласове ''за'' (k), односно укупан број гла
сова групе (n). Онда ће очекивана вредност кохезионог (Рајсовог)
индекса бити (1):14)

13) Scott W. Desposato, op. cit, p. 733.
14) сви поступци у вези очекиваног индекса и већина наредних математичких операција у
овом делу налазе се у: Scott W. Desposato, op. cit, pp. 734-743.
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па ако је вероватноћа појединачног гласа за 0.7 (што ће рећи да
у групи од 10 посланика у просеку ''за'' гласа 7 од 10), а n дакле
износи 10, онда је очекивани индекс 0.51. На овај начин ми прог
нозирамо колики ће бити индекс ако се његово мерење продужи
инфинитезимално, а на основу података, тј. вероватноће поједи
начног гласа које тренутно поседујемо. Овај поступак је потпуно
оправдан ако се ради о већим и дисциплинованијим групама. За
мање и недисциплиноване партије овај индекс је проблематичан,
јер пренаглашава кохезију. Ако ⃒Yes - No⃒ основнe формулe Рај
совог индекса заменимо са ⃒k - (n - k)⃒, онда се очекивани индекс
може написати као (2):
n

E (Rice ) = ∑
k =0

k − (n − k )
n!
p k (1 − p ) n −k
n
k! ( n − k )!

па ако се уклони ефекат апсолутне вредности ⃒k – (n – k)⃒ из
једначине, онда се формула може поцепати на две суме (3):

где прва сума представља очекивани индекс онда када је број гла
сова ''за'' (k) већи од броја глаова ''против'' (n - k), а друга сума обр
нуту ситуацију, па су отуда разлике 2k – n и n - 2k у сваком случају
позитивног знака. Прва сума се даље разлаже (4):

па извлачењем 2/n испред првог дела и скраћивањем n/n на 1,
добијамо следеће (5):

Први део овог израза (5) је у ствари формула за очекивану
вредност биномиалне дистрибуције која је по дефиницији np,15) па
15) (прим. М.П.) Пошто се k! може написати и као к(к - 1)! oнда се прва сума из (5) након
скраћивања два k може написати као
, а пошто су n! и pk исто што
и n(n – 1)! и ppk-1, онда се испред суме може извући np, па сама сума остаје у облику
. Ако сада одлучимо да уведемо две нове варијабле идентичне ра
нијим, тј. a = n – 1 и b = k – 1, онда ће и n – k бити једнако b – a, па ће цела сума бити
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се овај део онда своди на 2p, a други на 1, пошто сума свих бино
миалних вероватноћа за вредности k, јесте укупна вероватноћа која
је увек једнака јединици, па се оба ова дела, а који заједно чине пр
ву суму из горенаведене формуле коју смо поцепали први пут (3),
своде на 2p – 1. Међутим, прва сума израза (3) не производи при
страсност, већ друга сума, која је сума биномиалних вероватноћа
да ће број гласова ''против'' или n – k, бити већи од k. Овде гласове
''против'' можемо схватити као оне који су неочекивани или против
логике модално очекиваног гласа, нпр. да опозициони посланици
гласају за владине предлоге и обратно. Наиме, ова сума вероват
ноћа је функција величине ПГ, односно броја ''покушаја'' n. Што
су они мањи, то је ова сума већа, а разлике у очекиваним индекси
ма драстичније. Можемо упоредити групе од по 3, 10, 20 чланова,
унутар којих постоје мале разлике суме вероватноћа p ''за''. Оне су
0.648, 0.633 и 0.750. Сума прве групе је за 2.3% већа од суме дру
ге, а 15% мања од суме треће. Међутим, њихове суме вероватноћа
''против'' се изузетно разликују само захваљујући разлици у њихо
вој величини и оне редом износе 0.352, 0.166 и 0.127. Вероватноћа
најмање групе је преко два пута већа од оне коју има средња и пре
ко два и по пута већа од оне која се везује за групу од 20 чланова,
односно већа је за 112% и чак 177% (!). Код групе од 3 члана раз
лика између 2p – 1 и очекиваног индекса је 0.160, што представља
увећање за више од 50%, код групе од 10 чланова разлика је 0.028
што је увећање за 10,5%, док је код највеће групе разлика 0.020,
што је увећање за 4%.
Дакле, сваку разлику 2p – 1 и очекиваног индекса, односно
две суме у поцепаној формули, која чини 10% инфлације 2p – 1 би
требало избећи, подешавајући границу балансирањем појединачне
вероватноће и величине групе. За појединачну вероватноћу 0.6 то
важи за све групе ≤ 10. За веће групе пристрасност је у оквири
ма статистичке грешке, тако да се формула (2) може слободно ко
ристити, било засебно било онда када бисмо желели да поредимо
очекиване индексе тих група. Међутим, које је решење када имамо
мање групе са мање од 10 чланова и појединачном вероватноћом
од 0.6 или 0.7, а желимо да их поредимо са индексима већих гру
па? Деспозато је предложио да се тада Рајсов индекс реконцепту
ализује. Пристрасност се може отклонити тако што ће се условно
речено изједначити величина свих партија и малих и великих кроз
суму производа вероватноће добијања гласова ''за'' k и ''против'' r –
и она представља суму свих биномиалних вероватноћа за све вредно
сти од a=0 до b, што као и када имамо k и n мора бити једнако 1, те на крају остаје само
np, чиме смо доказали тврдњу.
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k, унутар фиксираног узорка гласова r из веће целине R (сви гласо
ви групе или раније n), при чему су k и r –k потцелине свих гласова
''за'' (Y) и ''против'' (R –Y). Узорак гласова r се може подесити изме
ђу 2 и броја који означава број чланова најмање групе, али је нај
интуитивније и најлакше за израчунавање конвенционално везати
r за 2. Општи облик модификованог Рајсовог индекса је производ
количникa производа комбинација (без понављања) гласова у целој
групи и узорку и комбинације бројева који чине узорак односно
целину гласова групе и то све помножено са класичним Рајсовим
индексом ⃒2k - r⃒ (6):
 Y  R − Y 
 k  r − k  2k − r

E ( C ) = ∑  
r
 R
k =0
 
r
 
r

Овде се ради о комбинацијама без понављања, зато што желимо да
елиминишемо могућност да се гласови у изабраном узорку зајед
но понављају у неком наредном случајном извлачењу. Ако r из (6)
фиксирамо на 2, онда цео индекс можемо схватити као вероватно
ћу да ће два насумично изабрана посланика из групе величине R
гласати унификовано (било ''за'' било ''против'', тј. k = 2 и k = 0) те
ће једначина изгледати (7):

где је класичан Рајсов индекс ишчезао пошто је
Биномиални идентитети су по дефиницији (прим. М.П.):
и

.

, онда (8):

Иначе, Деспозато даје још један начин да се израчуна веро
ватноћа унификације два посланика. Ако се брисањем заграда из
(8) иста једначина може написати као:
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то је исто као да смо бројилац и именилац помножили с два (прим.
М.П) (9):

те ако ову једнакост поделимо са R/R, а
додатно помножимо са R/R онда (10):

при чему је C регистровани кохезиони индекс групе R. Нпр, ако
је просечан број гласова ''за'' 6, а ПГ има 7 чланова, просечан Rice
0.71, E(C) ће бити 71%, док је за исту групу са 5 просечних гласо
ва и просечним Rice од 0.42, E(C) = 0.51. Када је Rice 0.14, E(C) је
0.42. Kао што видимо, што је Рајсов индекс већи, он се приближава
E(C).
Корелације: да ли варирање просечне величине (броја) пар
ламентарних група иде упоредо са повећањем/смањењем броја
предлога закона од стране група и њихових чланова?
У овом делу ћемо приказати резултате емпиријског истра
живања које смо спровели на следећем узорку земаља: Немачка,
Белгија, Шпанија, Португалија, Италија, Мађарска и Србија. Глав
но начело којим смо се руководили у избору ових парламентарних
система (сем Србије која је полупредседнички, али у којој влада
зависи искључиво од парламента) јесте доступност података у ве
зи броја ПГ по легислатурама и броја поднетих законских предлога
који су иницирани било од стране група било појединих посланика
(битно је да предлог није егзекутиван и да је настао унутар парла
мента). Дакле, интересује нас да ли се и како са повећањем/смање
њем броја парламентарних група може барем оквирно нешто рећи
о темпу законодавне активности ПГ и њихових чланова. Да би се
одстранила пристрасност која може произићи уколико би корели
сали предлоге у легислатурама различитог трајања (једна, две три
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или четири године) предлози сваке легислатуре су пондерисани на
следећи начин. Уколико је легислатура трајала четири године, су
ма предложених закона за ту легислатуру се дели са 4, уколико је
трајала две са два, а ако је трајала само једну годину са један (од
носно у том случају у корелацију улази број предлога закона који
је поднет у току те једне године). Број посланичких група у коре
лацију улази као просечна величина парламентарне групе у току
легислатуре (количник укупног броја посланика у групама и броја
група).16) Проблем формирања и расфомирања, односно спајања и
цепања ил промене броја ПГ у току једне легислатуре је решен на
следећи начин. Ако је легислатура почела са 8 група, после годину
дана једна се расформира, а трајање легислатуре износи 4 године,
онда се за број група узима 7.25 који улази у количник са укупним
бројем посланика у групама, јер смо ¾ периода легислатуре имали
7 група, а само ¼ времена 8.
Пошто немамо a priori претпоставке у ком би смеру коре
лација требало да иде, тј. да ли са повећањем просечне групе иде
повећање/смањење иницираних закона, бирамо за неусмеравајући
(two-tailed) тест. Формулишемо нулту и алтернативну хипотезу:
Нулта хипотеза: услед варирања вредности просечне парла
ментарне групе, нема значајне разлике у броју поднетих законских
предлога од стране група и појединих посланика.
Алтернативна хипотеза: услед варирања вредности просеч
не парламентарне групе, има значајне разлике у броју поднетих
законских предлога од стране група и појединих посланика.
Да бисмо одбацили нулту и потврдили алтернативну хипоте
зу, корелација мора да пређе одређени бројчани праг у зависности
од степена слободе (број релација које се пореде минус 2 или df
= n - 2), да би била статистички значајна.17) Статистичка значај
ност подразумева да је детектована корелација на одређеном нивоу
значајна у смислу да није продукт пуке случајности, већ извесне
тенденције или правилности. Уобичајена су два нивоа значајности
(0.05-5%; 0.01-1%). На пример, ако је корелација значајна на нивоу
0.05, то значи да морамо да претпоставимо да у 5 или мање мерења
корелације од хипотетичких 100, наш добијени коефицијент коре
16) Међутим, тамо где је величина парламента током посматраног периода варирала, на
пример, ако је број легислатура са увећаним парламентом мањи од оних са првобитном
величином парламента, онда се просечна величине групе у увећаним легислатурама
рачунала као количник броја посланика старог парламента и новог броја група како би
се одстранила пристрасност вештачког повећања броја група
17) Праг који одговара одређеним степенима слободе доступан је у таблици критчних
вредности корелационих коефицијената - http://www.gifted.uconn.edu/siegle/research/
Correlation/corrchrt.htm (19.2.2010)
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лације не важи, јер је плод случајности, али да у свим другим слу
чајевима важи, па се зато узима као валидан. Поузданије је имати
ниво 0.01, али се у друштвеним наукама прихвата и 0.05. У табели
6. уз коефицијенте (ако су значајни) су *,**, које означавају нивое
0.05 и 0.01.

држава
Немачка
Белгија
Шпанија
Португалија
Италија
Мађарска
Србија

период
1953-1994
1985-2010
1979-2011
1991-2011
1948-1996
1994-2010
1991-2010

коефицијент
- 0.68
- 0.45
0.46
0.06
- 0.81
0.83
0.54

значајност
**
------**
-----

Табела 2.18)

Као што видимо једино су значајни корелациони коефици
јенти везани за Немачку и Италију. Осим тога, ови коефицијенти
се од других разликују по негативном знаку (сем Белгије, али без
значаја), што значи да у Италији и Немачкој постоји пад законо
давне активности посланика и група, онда када просечна величи
не групе расте или законодавни темпо тих субјеката расте уколико
се повећава број посланичких група у легислатури. Код осталих
земаља у табели је обрнута ситуација, али њихови коефицијенти
нису статистички значајни. Ипак, врло је вероватно да је позитивна
усмереност њихових корелација у вези са констелацијом уситње
ног парламента у коме већи број малих партија не поседује поли
тичко-организациони и стручно-технички капацитет за пројекто
вање закона чиме су осуђени на ређе и јалове иницијативе. Зашто
онда Немачка и Италија одступају?
Оно што је заједничко овим системима јесте да поседују
најмоћније парламенте у свету данас.19) Индекс моћи немачког и
италијанског парламента је 0.84 уједно и највиши док је Белгије
0.75, Шпаније 0.72, Португалије 0.63, Мађарске 0.75 и Србије 0.69.
Међутим, ту сличност између Бундестага и Дома депутата (Came
18) Изворе за податке коришћене у овој табели погледати на крају овог разматрања о
корелацијама.
19) више видети: Steven Fish and Matthew Kroen ig, The Handbook of National Legislatures:
A Global Survey, New York, Cambridge University Press, 2009; табела са индексима моћи
парламената доступна на - http://polisci.berkeley.edu/people/faculty/FishM/PPIScores.pdf
(19.2.2012)
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ra dei deputati) престаје. Суптилнијом анализом се може утврдити
да је интензитет законодавне иницијативе у овим представничким
телима индукован различитим институционалним аранжманима,
али и да су политички ефекти само квантитативно (број поднетих
предлога), а не и квалитативно (број предлога преточених у закон)
слични. Наиме, у Немачкој постоје много веће препреке за иници
рање закона у парламенту, будући да је предлагање закона фактич
ки везано за фракције пошто се изискује 5% чланова Бундестага
што је око 50-60 чланова (у зависности од промене величине Бун
дестага), а 1.5% (9-10 посланика) као што је било у Италији.20) Чак,
данас у Италији сваки посланик може да поднесе закон тако да
ограничења тог типа више не постоје.21) Мешовити изборни систем
који подразумева да се део посланика бира по већинском принципу,
може стога бити кључан само у италијанском случају (од 1993).22)
Професори Капано и Ђулијани истичу да је број од парламента
раца и група иницираних закона напуштањем пропорционалног
изборног система увећан, али и да је пре тога био врло висок ком
паративно гледано.23) Често предлагање закона посланици и пре и
после реформе су користили како би доказали посвећеност и ак
тивност својој изборној јединици. Сличног мишљења је и Метсон
који уочава да су пре реформе италијански посланици одржавали
своје кацеларије изузетно активним и чврсто у спрези са бирачима
из своје изборне јединице.24) Те канцеларије су често биле боље
организоване од локалних партијских база и готово аутономне од
партија чији су чланови били посланици.25) Како ових околности у
Немачкој није било, изгледа да једино објашњење које може бити
валидно у њеном случају јесте да су све немачке фракције изузет
но добро организоване изнутра и са довољно капацитета да њеним
члановима омогуће адекватан утицај у политичком процесу како
би што боље заштитили интересе својих бирача.
20) Ingvar Mattson, ‘’Private Members’ Initiatives and Amendments’’, in: Parliaments and Ma
jority Rule in Western Europe, (ed: Herbert Döring), Mannheim Center for European Social
Research, 1995, p. 458.
21) http://en.camera.it/4?scheda_informazioni=14 (19.2.2012);
22) Vincent Della Sala, ’’The Italian Parliament: Chambers in a Crumbling House?’’, in: Parlia
ments and Governments in Western Europe, (ed: Philip Norton), Routledge, London and New
York, 1998, p.82.
23) Giliberto Capano and Marco Giuliani, ‘’The Italian Parliam
 ent, In search of a new role?’’,
Journal of Legislative Studies, Volume 9, Number 2, Summer 2003, pp. 8-34.
24) Пре реформе био је пропорционалан систем, али са преференцијалним гласањем чиме
се јачала веза бирача и посланика
25) Ingvar Mattson, op. cit, p. 456.
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Квалитативна димензија законодавне активности посланика
и група која се огледа у проценту успешности иницијатива (пред
лози који су постали закон) се битно разликује у Немачкој и Ита
лији. Наиме, просечан проценат парламентарних предлога закона
који у Немачкој (1949-2003) постају закони износи 34%, а у Итали
ји (1948-1996) тек 14,9%, док у Немачкој просечно чак 17.6% свих
одобрених закона долази од Бундеста. У Италији је после избор
не реформе проценат успешности иницијатива 1-2% (1993-2001),
чиме је драстично опао у односу на ранији период, а у Немачкој
(1990-2002) никад испод 30%.26) Велики проценат неуспешних
предлога у Италији сведочи о томе да се ресурси и време троше
готово узалудно и да посланици суштински не могу да обаве посао
због којих су изабрани. Ове паралеле је корисно сагледати и у све
тлу новог институционализма. Парадигма емпиријског институци
онализма може објаснити ефекте повећања/смањења група у виду
повећања/смањења парламентарних предлога закона у Италији и
Немачкој кроз постојање одређених институција, које ове земље
разликују од других (изузетно развијене групе у Немачкој) и чвр
сту укорењеност посланика у изборним јединицама независно од
њихове партије уз мала или никаква ограничења за иницирање за
кона у Италији. Међутим, дилему принципала и агента из теорије
рационалног избора на путу су да реше само немачке групе када
се пореди ефикасност предложених закона, чиме се кроз уштеду
времена и ресурса добија ефективније и квалитетније законодав
ство. Тако су групе/посланици (агенти) у прилици да у боље обаве
задатке које су им поверили бирачи (принципали).27)
26) Giliberto Capano and Marco Giulian i, op. cit, pp. 31-34; Peter Schindler, Datenhandbuch zur
Geschichte des Deutschen Bundestages 1949 bis 1999, Deutscher Bundestag, Berlin, 1999,
pp. 2388-2389.
27) Подаци коришћени у табели 6: за Немачку – Thomas Saalfeld, ’’The German Bundestag:
Influence and Accountability in a Complex Environment’’, in: Parliaments and Governments
in Western Europe, (ed: Philip Norton), Routledge, London and New York, 1998, p. 47; Michael F. Feldkamp, Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages 1994 bis
2003, Deutscher Bundestag, Berlin, 2005, pp. 572-573; http://www.wahlen-in-deutschland.
de/bBundestagFraktionen.htm (19.2.2012); за Белгију - Lieven De Winter and Patrick Dumont, ’’PPGs – subject of partitocratic dominion’’, in: Parliamentary Party Groups in Eu
ropean Democracies, (ed: Knut Heidar, Ruud Koole), Routledge, London and New York,
2000, p. 108; Rapport annuel, Session ordinaire 2009-2010, 52e législature, Chambre des
représentants de Belgique, pp. 28-29; за Шпанију - http://www.congreso.es/portal/page/
portal/Congreso/Congreso/GruPar (20.2.2012); http://www.congreso.es/portal/page/portal/
Congreso/Congreso/Iniciativas/PropLey (20.2.2012); за Португал - http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/IniciativasLegislativas.aspx (20.2.2012); http://www.
parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/GruposParlamentaresI.aspx (20.2.2012); за Италију
- Vincent Della Sala, op. cit, p. 91; за Мађарску - http://www.mkogy.hu/fotitkar/frak.
htm (20.2.2012); http://www.mkogy.hu/angol/append/bills.htm (20.2.2012); за Србију –
Ирена Пејић, Парламентарне групе, докторска дисертација, Ниш, 2000, стр. 146-147;
Милан Јовановић, Политичке институције у политичком систему Србије, Институт за
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ИНДЕКСИРАЊЕ РАЗВИЈЕНОСТИ
ПАРЛАМЕНТАРНИХ ГРУПА
Наиме, након сагледавања карактеристика група упоредном
анализом њихових пословника (CDU-a у Немачкој, UMP-а у Фран
цуској и већине српских партија) предлажемо индекс развијености
ПГ по формули:28)

где су n1, n2, n3, n4 индикатори ''нетачних'' констатација у вези
4 следећих тврдњи која се односе на респективну парламентарну
групу:
1) парламентарна група је институционализована (n4)
2) парламентарна група не мора да спроводи одлуке органа
ВППО (n3)
3) парламентарна група сама бира свог председника и
остале функционере (n2)
4) парламентарна група гарантује слободу гласа својим
члановима унутар ње и у пленуму (n1)
Уколико нема нетачних констатација, индекс износи један
зато што у именилац не улази ниједан од n индикатора, а 1/1 = 1.
Индикатори су моменти који смањују индекс, односно сведоче о
мањој развијености групе било кроз мању институционализацију
било кроз смањену аутономност од ВППО. Ако неког индикатора
нема, то значи да у именилац не улази разломак који иде уз њега.
Тврдње су поређане по важности, што значи да одсуство било ка
кве унутрашње институционализације много више утиче на слабу
развијеност групе од гарантованог права гласа члановима групе, тј.
тада је степен развијености групе никакав и индекс има вредност
0.29) Међутим, нивелација утицаја индикатора n1, n2, n3 на индекс
је потребна у следећим случајевима. Ако група бира функционе
полтичке студије, Бегорад, 2008, стр. 79, 85, 188; Ирена Пејић, Парламентарно право,
Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2011, стр. 293, 294, 322.
28) Ознаку IDppg предлажемо као скраћеницу од Parliamentary party group Development Index.
29) Одлучили смо се да институционализација буде главни критеријум развијености групе,
а не одсуство контроле са стране ВППО, будући да је та контрола најчешће повремена,
начелна и имплицитна (пошто се тела ВППО састају пар пута годишње), док је парла
ментарна активност свакодневна; група која пак нема трагова институционализације
ништа не би могла да уради све и да је апсолутно независна.
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ре извршних тела групе, али не и председника, онда у једначину
треба убацити половину од 2/3, тј. 1/3, а уколико група гарантује
слободу гласа у групи, али не и у пленуму (или гарантује слободу
гласа само у одређеним случајевима или областима) онда уместо
1/3 у једначину за индекс улази 1/6. Ако група бира свог шефа и
његове заменике, али на предлог ВППО, онда уместо 2/3 убацује
мо 1/3. Исто, ако се констатује да постоји институционализација
(група има још један орган групе осим председника) онда је важно
прецизирати у ком степену је ПГ институционализована, односно
количник 24/3 треба пондерисати на следећи начин. Присуство на
редних својстава групе умањује негативни ефекат потпуног одсу
ства институционализације:
– потпредседници или заменици председника групе
– благајник или финансијска служба
– извршни орган групе
– радне групе паралелне парламентарним одборима
и то тако што прве две карактеристике понаособ смањују ефекат
за 3/3, а последње две свака засебно за 9/3, што значи да извршни
органи и радне групе имају много већи позитивни утицај на развој
групе од прве две одреднице. Могуће су и даље нивелације, ре
цимо у случају да радне групе не постоје, али да су председници
скупштинских одбора који долазе из релевантне групе аутоматски
чланови извршног органа групе. Тада се негативни ефекат мањка
радних група обрачунава не као 9/3, већ 6/3 или 3/3.
Користећи овај индекс упоредили смо актуелне парламентар
не групе у Србији, као и немачку групу CDU/CSU, односно фран
цуску UMP. Ниједна група у Србији не прелази минимални праг
развијености пошто ниједна нема IDppg ≥ 0.1. Француска UMP се
налази негде у сфери умерене развијености, јер је IDppg = 0.46 и то
због одсуства засебних радних група (иако шефови парламентар
них одбора улазе у извршни орган групе) и делимичне гаранције за
слободу гласања у пленуму. CDU/CSU поседује индекс вредности
1 и самим тим представља најразвијенију парламентарну групу у
парламентарним системима Европе, а вероватно и света.
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Marko Pejkovic
THE QUANTITATIVE ANALYSIS OF
PARLIAMENTARY PARTY GROUPS
Summary
The paper is divided into four parts. The first part theoretically
discusses the relationship between the free mandate and the party unity
and in this sense this part is an exemption from the others, almost completely quantitative-empirical parts of the paper. Nevertheless, this introductorty step was necessary in order to better understand the subject
which is discussed in the second part of the paper – parliamentary party
group cohesiveness during plenary vote, which stems directly from the
fact whether and to what extent MPs balance their double role as representatives of a people and their parties at the same time. The third part
examines whether there are statistically significant correlations between
the average size or number of party groups and the number of legislative proposals initated solely from the parliament, on a basis from the
data collected from Germany, Belgium, Spain, Portugal, Italy, Hungary
and Serbia. In the fourth part the author offers original and unique formula - Parliamentary party group Development Index. The author holds
that this index could substantially help, via matching with other parameters, to measure not only party group performances or impacts, but that
of parliament as wel, as a whole unit within political system.
Key words: parliamentary party groups, parliament, political parties, party
unity, party discipline, party cohesion, Parliamentary party group
Development Index.
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Resume
The parliamentary party groups are the most important units
through which MPs can coordinate and pursue political goals. Alhough
the literature about parliaments shows steady increase in volume during
few previous decades, very little is present concerning the parliamentary
party groups role and its significance for the political processes. This is
especially true for the quantitative analysis in this regard. Nevertheless,
the fiirs part of this paper briefly discussses the theoretical aspects of
the free mandate-party unity dilemma in order to better comprehend the
subject of the second part of the paper, i.e. parliamentary party group
cohesiveness. Rice cohesion index, Hix agreement index, and Desposato expected cohesion index are presented and additionally explained
by the author of this text. In the third part the results of correlation tests
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are presented after the data from Germany, Belgium, Spain, Portugal,
Italy, Hungary and Serbia had been matched. Only in the case of german and italian parliaments significant, negative an high correltions
have been found between the average size or number of party groups
and the amount of legislative proposals emanating only from the party
groups or individual representatives. In the fourth part the author suggests Parliamentary party group Development Index to be the formula
through which the level of autonomy and institutional differentiation
could be assesed. The main charateristics which positively contribute to
higher level of party group development are: the level of group institutionalization (which is estimated through the number of internal organs
which particular group has, for exemple, president and vice-president,
finance service, the executive committee and working groups), the lack
of obligation to pursue directives from the ex-parliamentary party organisation, the party group power to elect its own president and other
officials and the lack of obligatory vote for its members in the plenary
sittings, although all four criteria are differenly pondered beggining
from the institutionalization precondition, which is the most important,
up to the non-existance obligatory vote, which is the least important for
labelling group as developed.
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ЕВРОПСКА УНИЈА И ИСЛАМ*
Сажетак
Политички представници најважнијих чланица Европске
уније саопштили су јавности да је политика мултикултаризма у
Унији пропала. Истраживања јавног мњења у Француској и Не
мачкој показују раст антиисламизма, на шта је реговао и генерални
секретар Уједињених нација Бан Ки Мун истакавши да су «нео
сноване изјаве неких политичара да муслимани не прихватају и
скрнаве европске вредности». Ипак, чини се да Мун није у праву.
Анализе показују да су у овом сукобу обе стране криве. Западњаци
због империјалистичке политике, а муслимани због неприхватања
интеграције и инсистирању на посебности.
Сва истраживања говоре о томе да муслимани у Европској
унији не прихватају европску културу и да намећу своју и где год
могу уводе правни поредак на основу шеријата. То изазива раз
личита антиисламска расположења која се манифестију низом
забрана: молитве на улицама, ношења и хиџаба (вела), изградње
минарета. До сада владе држава које чине Европску унију нису
имале адекватан (идеолошки) одговор на тзв. исламистичку прет
*

Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете
и науке Републике Србије.
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њу. Европљанима ислам није био примамљив. Напротив, према
истраживањима бојали су га се, а са порастом говора о тероризму
са исламским предзнаком страх се увећавао. Пошто у либералној
демократији људи немају другу могућност осим да направе грешку
и „побегну“ од муслимана, дозволили су им да стварају гета. Но,
та се гета шире, стварајући у времену и простору, концентричне
кругове ка периферији. Тиме се стварају услови да у тим гетима
не важе државни закони, већ шеријат. Следећи корак је аутономија
освојене територије, па „запоседање“ веће територије, која се или
сепаратише од државе или служи за даље освајање и исламизацију
целокупне државне територије.
Кључне речи: Европска унија, идентитет, Србија, ислам, политика, ин
теграције, демократија, капацитети.

После 11. септембра 2001. године муслиманска култура, од
носно ислам почео је да се у свету анализира много темељније и
државе су наручиле низ научних истраживања о овој религији.
Владе Запада је интересовало све, пре свега, религиозни (ислам
ски) фундаментализам1), тиранија, неприхватљиви однос према
женама, хомосексуалцима, омладини, преступницима и мањинама
(верским и националним), које нису у стању себе да заштите. Јер,
све се више у западном свети шири страх од ислама, од имиграната
из исламских земаља које није могуће интегрисати у западна дру
штва, јер се изолују у гетима, где, како наводи Р. Санторо „чувају
свој стил живота и одбијају да поштују друге културе“.2) Такође,
како (с правом?) тврде неки аутори ислам и демократија не могу
заједно, што исламску заједницу још више удаљава од заједништва
са Европљанима, склоним оваквом политичком поретку.3) Поред
тога, у западној науци постоје ставови да је ислам „религија наси
ља“, „религија војника“ (Вебер) као и „да су муслимани прве жр
тве ислама“, што отежава дијалог, а даје аргументе заговорницима
сукоба цивилизација.4)
1) Како истиче Владан Станковић, појам фундаментализма није најјаснији. Најчешће се
код нас, у колоквијалној комуникацији, повезује са исламом. Реч иначе потиче из латинског језика fundamentum, а значи: 1. темељ, основа, база, подножје, постоље; 2. пренесено – основа, упориште, темељ, подлога; 3. фундаменталан – темељни, основни.
„Фундаментализам би дакле био 'тежња да се у оквиру неког учења, политике, вере
или идеологије постигне повратак наводним првобитним основама'.“ Види: Владан Станковић, „Основи фундаментализма“, Политичка ревија, бр. 4, Београд, 2010,
стр, 110-111. Сасвим другачије виђење фундаментализма нуди Klaus Kincler, Verski
fundamentalizam, Clio, Beograd, 2002, посебно на стр. 15-18.
2) Roberto Santoro, „„Quando l’Islam non farà più paura“, L’Occidentale, 27/09/2010.
3) Villu Zirnask, „Отто Ястров: ислам и демократия несовместимы“, Eesti Paevaleht,
04/02/2011.
4) Види: Osman Đogić, „Islam in nasilje“, u zborniku: Religija in nasilje, eseji i razprave, uredila Iztok Simoniti i Peter Kovačič Peršin, Fakulteta za družbene vede in i Revija 2000, Lju-

258

Зоран Милошевић

ЕУ и Ислам

Муслиманске заједнице постоје у више од 120 држава све
та, а најбројније су у Индонезији, Индији, Пакистану и Бангладе
шу. Посебно се брзо увећава број муслимана у Европској унији.
Многобројне заједнице муслимана формирале су се у Немачкој,
Великој Британији, Италији, Белгији, Холандији, али и Норвешкој,
Шведској... Број муслимана у Европској унији не зна нико, јер зако
ни забрањују попис становништва на верској основи. Друго, међу
муслиманима у Унији је мноштво људи без докумената и као такви
се не појављују нигде у службеним статистикама. Према различи
тим проценама данас у Европској унији живо од 15 до 24 милиона
муслимана. Нова појава је и прелазак Европљана на ислам. Према
подацима француске новине «Фигаро» (објавила је студију фран
цуских спцијалних служби) из 2003. Године, број «белих» Францу
за који је примио ислам је око 50.000. Према броју следбеника (око
1,5 милијарди), ислам је друга религија света, а има све шансе да
постане и прва религија.
Развој исламске културе није био једносмеран. Наиме,
исламски свет је имао свој «златни век» од IX–XI века. Тада је био
доста квалитетнији, софистициранији, трпељивији и напредни
ји од Европе. Преокрет настаје током Крсташких ратова, када су
хришћани показали већи фанатизам и агресивност од муслимана.
После тога, исламска култура је изгубила свој динамизам, свежи
ну и стваралачки импулс и запала у догматизам, нетрпељивост и
интелектуалну ограниченост (фундаментализам). Исламски свет
није играо скоро никакву улогу у развоју савремене науке и веома
слабо је представљен у данашњим научним истраживањима (осим
савременог Ирана). Шест од осам најсиромашнијих држава су чла
нице Исламске конференције. У овим државама власт се преноси
по наслеђу, а заснована је на дохотку од продаје нафте, док већина
муслимана живи у сиромаштву, што има низа негативних после
дица: демографски бум, бескорисну наставу у медресама, која се
своди на учење Курана напамет, незадрживе тенденције ка гушењу
права жена и спречавања њиховог учешћа у друштвеном животу,
фатализам, неизмерна корупција и насилна примена религиозних
норми у области банкарског пословања (забрана камате).5)
Последњих деценија већина написа повезаних са исламом
тиче се тероризма. Нетрпељивост ка САД, Израелу и Индији, пре
ма странцима, туристима и целом савременом свету, нетрпељивост
према другим религијама и идеологијама, али и према другачијим
теолошким размишљањима чак и унутар самог ислама, укључују
bljana, 2008, str. 83.
5) Jesús Mosterín, „Esplendor y miseria del islam“, El Pais, 12/04/2012 (Хесус Мостерин философ и аутор књиге «Ислам и историја мисли» („El islam: historia del pensamiento“).
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ћи и стара спорења између сунита и шиита, довели су до слављења
терориста-самоубица, растућој агресивности и сукоба са осталим
светом.
Кратак увид у најважније савремене црте ислама треба допу
нити и важним питањима за нашу тему – где се и како шири ислам
и да ли су у праву аутори попут Тила Сарацина (Thilo Sarrazin) који
шире страх од исламизације Европе?6)
Амерички истраживачи су саопштили резултате својих ис
траживања, према којима се од 1990. до 2010. године број мусли
мана у свету повећао за 2,2 одсто, али ће се према предвиђањима
до 2030. године број припадника ове религије смањити за 1,5 од
сто, тако да ће 2030. године на свету бити 26,4 одсто муслимана,
а тренутно их има 23,4 одсто. То значи да ће хришћани и даље
бити значајна заједница у свету (2030. године, према предвиђањи
ма америчких демографа, биће их између 30 и 33 одсто у светској
структури становништва).
У Европи, према истом истраживању, 2030. године, ако не
буде значаније промене имиграционе политике, муслимани ће чи
нити осам одсто становништва, тј. 58,2 милиона, а сада их је че
тири одсто или 44,1 милион. Тренутно муслиманке у Европи на
свет доносе, у просеку, 2,2 детета, а немуслимани 1,5, док ће пре
ма предвиђањима, муслиманке 2030. године рађати два детета, а
немуслиманке 1,6 деце. Амерички истраживачи пак предвиђају да
ће већина европских муслимана, 2030. године, живети на Исто
ку Европе (Русији) и Балкану, а не у Западној Европи. У Западној
Европи највише муслимана имаће Француска, Немачка и Холан
дија, где ће њихов број порасти са садашњих 11,3 на 16,4 милона.
Изражено у процентима са садашњих шест одсто број муслимана
ће порасти на 8,6 одсто. Док ће у Италији, Шведској, Белгији и
Аустрији број муслимана изузетно брзо расти. У Великој Брита
нији број муслимана ће такође расти, тренутно их има 2,9 милио
на, а 2030., предвиђа се, биће их 5,6 милиона, тако да ће чинити се
дам посто становништва. Највећи скок у броју муслимана очекује
Ирску (188 одсто) и Македонију (40 одсто).7)

6) Anna Reimann, „Wo der Islam sich ausbreitet“, Der Spiegel, 27/01/2011. Сарацино је, иначе, написао књигу «Самоликвидација Немачке», којом је изазвао мноштво различитих
реакција.
7) Види: Зоран Милошевић, «Неонацизам или сукоб цивилизација», Печат, бр. 210, Београд, стр. 47- 49.
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ОДНОС ЕВРОПЉАНА ПРЕМА МУСЛИМАНИМА
Резултати истраживања у Француској и Немачкој, које је
спровела компанија IFOP 2010. године, „сведоче да милиони Фран
цуза и Немаца сматрају ислам претњом за свој национални иден
титет. Већина испитаника сматра да имигранти-муслимани не
желе да се интегришу у западно друштво“.8) Према резултатима
истраживања 68 посто Француза и 75 посто Немаца9) сматра да се
није успело у интеграцију муслимана у западно друштво, док више
од 40 посто сматра да припадници ислама представљају опасност
за њихов национални идентитет. Компанија намерава да спроведе
идентично истраживање и у Великој Британије, где је пилот-истра
живање наговестило још горе резултате.10)
Свакако да постоји мноштво чињеница које су натерале и ге
нералног секретара Уједињених нација Бан Ки Муна да изјави да
постоји «опасна тенденција» поларизације и раста нетрпељивости
према муслиманским имирантима на тероторији Европске уније.
Током свог наступа на седници Европског парламента у Стразбу
ру, 2010. године, Бан Ки Мун је оптужио негативне снаге, које ма
нипулишу људским страховима и рекао да су «неосноване изјаве
неких политичара да муслимани не прихватају и скрнаве европске
вредности».11)
Из сфере научних чињеница до политичке праксе у Европ
ској унији није далеко, па се после саопштавања ових резултата
огласио и француски председник Саркози који је, између осталог,
8) «Французы и немцы признают: интеграция мусульман потерпела фиаско», http://newsru.
co.il/world/06jan2011/fiasco456.html
9) Види: Зоран Милошевић, «Ширење идеја блискоисточних исламиста у школама Немачке», Политичка ревија, бр. 3, Београд, 2010, стр. 233-248.
10) Однос неких држава, чланица Европске уније према хришћанству је веома негативан,
што неке аналитичаре наводи на закључак да се ислам и исламизација Уније подржава
од неких политичких центара. Наиме, у Британији траје расправа, како у медијима, тако
и на суду (поступак је, што је посебно интересантно, пренет у Стразбур, јер је локални суд пресудио да хришћани немају право да носе крст на ланчићу док су на послу).
Наиме, европско право изражено у Европској конвенцији, чл. 9, каже да је хришћанима
дозвољено да носе крст на ланчићи у кад су на послу). На ово су реаговале британска влада која су наговестила „одговарајући одговор“, тј. припрема закон по којем
хришћани не смеју да на послу показују своју религиозну припадност, па ни ношењем
накита. Аргументација владе је чудна: „нигде се не каже да хришћани морају да носе
знакове своје вере“, али коначно решење ће, како изгледа, морати да донесу послодавци.
Види: Дарья Сивашенкова, «Великобритания: крест Христов вне закона», http://www.
pravda.ru/faith/dialog/12-03-2012/1111052-britain_crux-1/
11) „Генсек ООН Пан Ги Мун обеспокоен ростом антиисламских настроений в Европе»,
http://newsru.co.il/world/19oct2010/ban4562.html
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нагласио да треба поштовати различитости, али у Француској раз
личита друштва живе једно поред другог. То су одвојене заједни
це.12) «Ако долазите да живите у Француску, морате се сложити да
имате обавезу да прихватите француску културу, ко не жели да ово
прихвати није добродошао у Француску. Француска национална
заједница не може се променити и да прихвати неједнакост изме
ђу жена и мушкараца, као и то да девојчице не иду у школу. Наши
суграђани муслимани морају имати могућност да исповедају своју
веру, као и сваки други грађани, али ми у Француској не желимо да
се људи моле на улицама».13)
Односи Француза и имиграната (посебно муслимана) сваке
године су лошији, али за водеће француске политичаре ова тема
до скоро је била табу. Само је лидер „ултра-десног“ фронта, Жан
Мари Ле Пен, говорио о овоме отворено. Док су се Француски по
литичари „стидели“ да проговоре о исламу, дотле се у џамијама
проповедао џихад. Стотине хиљада имигрантских породица су жи
веле у паралелној „исламској“ реалности. Мноштво тих имигра
ната није радило, а издржавани су од помоћи државе, односно од
француских пореских обвезника.
Године 2004. ситуација више није могла лако да се контро
лише. У националном парламенту донесен је Закон о забрани но
шења религиозних симбола у школама, а следеће 2005. године је
у већим имигрантским квартовима избили су нереди. Током пред
седниковања Саркозија, Француска је пооштрила правила пријема
у француско држављанство. Женама са велом забрањено је поја
вљивање на јавним местима, а поједностављена су правила депор
тације за оне који нису поштовали државне законе.14)
Главни херој конференције о безбедности 2011. године одр
жане у Минхену био је премијер Велике Британије Дејвид Ка
мерон, када је признао да је политика интеграције муслимана у
британско друштво претрпела потпуни крах.15) «Ми смо принуђе
ни да трпимо сегрегацију, која није део наших вредности. Многи
муслимани су неприлагођени. Они се не преобраћају у терористе
за један дан, но ми смо сведоци процеса њихове радикализације.
12) „Sarkozy estime à son tour que le multiculturalisme est un „échec““, AFP, 11/02/2011.
13) Сергей Балмасов, Вадим Трухачев, «Саркози вызывает исламскую бурю»,
http://www.pravda.ru/world/europe/european/11-02-2011/1066464-sark-1/
14) Вадим Трухачев, «Сильный удар по иммигрантам от Саркози»,
http://www.pravda.ru/world/europe/european/07-03-2012/1110581-sarkozy-1/
15) Вадим Трухачев, «Кэмерон вышел на тропу войны с исламистами»,
http://www.pravda.ru/world/europe/european/08-02-2011/1065918-england-1/
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Принуђени смо да предузмемо жестоке мере према таквим пропо
ведницима и да забранимо њихову делатност у нашим државама.
Дајте да оценимо те организације: верују ли оне уопште у права
људи, укључујући и жена и људи дугих вероисповести? Верују ли
у једнакост свих пред законом? Верују ли у демократију и право
човека да бира сопствену владу? Подржавају ли интеграцију или
сепаратизам?»
Да ли су муслимани у Европи обични грађани, који испо
ведају своју религију и по теоме се разликују од других? Оваква
питања се, по правилу, постављају после терористичких (не)дела
које су извршили припадници исламске вероисповести.16) Ово пи
тање постало је (опет) доминантно у расправама о исламу и после
терористичког чина који је учинио Мухамед Мера у марту 2012.
У самој Француској, иначе, однос између ислама и Републике је
веома сложен. До споменутог терористичког чина Република је за
бранила да мајке-муслиманке носе вео када долазе у школе (марта
2011.), забранила је молитве на улицама (одлуком министра Клода
Геанома у септембру 2011), на крају је донешен у Сенату Закон о
забрани ношења вела (јануар 2012). Месец дана касније, у фебруа
ру 2012. године Марин Ле Пен прешла је у офанзиву изјавивши да
„сво месо које се продаје у Ил де Франс је чисто“.17) Такође, овде
се отвара питање да ли је Европљанима могуће да у исламским
државама практикују своје обичаје, што до сада није било могуће.
Другим речима, ова дела отварају питање да ли ислам и његове
једностране норме и обичаји које он намеће представља опасност?
Што се тиче постојећих закона јасно је да ношење вела, вр
шење молитви на улицама, одвојена посета мушкараца и жена ба
зенима, инсистирање на „чистом месу“ не противуречи секуларној
држави. Такође, изградња џамија није незаконита, ако власти дају
сагласност, али то иритира немуслимане, те има велике негативне
политичке последице.18)
16) Ariane Bonzon, „L’islam menace-t-il la république (française)?“, Slate.fr, 11/04/2012.
17) Ово је осврт на захтев муслимана да животиње морају бити заклане по њиховим прописима. Тек тада је месо за употребу – тј. халал!
18) Оно што иритира немуслимане јесу и стални сукоби унутар ислама. Наиме, поједине
исламистичке групе проглашавају друге неверницима, чиме постају њихова мета за нападе. „Да би успоставио нови калифат, неверне вође про-западњачких исламски држава (Саудијска Арабија, Јордан, Египат) морале би бити замењене исправним вођама, а
западне силе, које су потпомагале ове неверне државе, морале би бити уништене. Главна међу тим силама била је САД. Кад би САД биле уништене, марионетски режими на
Средњем Истоку би пропали, а на њиховим рушевинама изникао би нови калифат“.
Види: Зоран Милосављевић, „Исламски екстремизам / превенција тероризма по моделу
САД“, Политичка ревија, бр. 3, Београд, 2006, стр. 533-534.

263

СПМ број 2/2012, година XIX, свеска 36.

стр. 257-274.

Оно што је тачно, јесте да иностране организације, пре свега
из држава Блиског истока, али и Централне Азије и Севера Африке
имају велики утицај на муслиманску популацију у Европи. Позна
то је да неке муслиманске државе финансирају, како изградњу, тако
и сам рад џамија плаћајући имаме, па је јасно да те државе контро
лишу мноштво имама и џамија у Европи. Поред тога, Министар
ство рада Турске, на пример, бира посебне имаме, који после до
датне обуке, добијају плату од турске државе и упућују се у Европу
да шире исламске и националне обичаје. Египатски огранак „Му
слинске браће“ контролише, на пример, рад Савеза исламских ор
ганизација у Француској, који, потом, међу верницима шири њихов
политички програм. Државе из Персијског залива, посебно Катар,
труде се да преузму контролу над неким организацијама муслима
на у Европским државама. Такође, у анализама се поставља дилема
да ли су европски муслимани потенцијални кадрови за исламисте,
који се залажу за увођење шеријата и вођење џихада. Истина је не
где између. Међутим, чињеница је да код муслимана у Европи, чак
у другој и трећој генерацији има младих који постају екстремисти.
Према истраживањима француских научних института (спроведе
ним 2008. године), јасно је да француски муслимани млађи од 30
година више подржавају шеријат од старијих верујућих муслима
на (60 насупрот 33 одсто).19) Међутим, има и оних који прихватају
европске државе као секуларне. На пример, у Француској армији је
од 10 до 20 одсто муслимана другог поколења.
По мишљењу многих у Европи ислам је, пре свега, пробле
матичан због тога што подржава неједнакост мушкараца и жена,
што одудара од основа европске културе. Што се тиче полне еман
ципације ислам је изразито сексистички и претерује у оправдавању
тога, наводном вољом Бога. Потчињавање жена је у исламу поли
тичко-религиозна доктрина (забрањен је развод), девојчице васпи
тавају тако да прихватају потчињен положај, док се дечаци уче да
играју доминантну улогу. Зато социолози религије из овога изводе
закључак да је ислам страна појава која не може да се прилагоди
европском секуларизму. Ово намеће следеће питање: Да ли је мо
гућа демилитаризација исламске политике?20) При чему се мисли
на одрицање од џихада и од ослобађања утицаја војске на државну
политику.
Када је реч о односу власти и војске, проблем се састоји
у формираној традицији код муслимана, јер од VII века, када се
19) Ariane Bonzon, „L’islam menace-t-il la république (française)?“, Slate.fr, 11/04/2012
20) Shahid Javed Burki, „Demilitarizing Muslim Politics“, Project Syndicate, 25/01/2012
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ислам формирао као религија, он је подржавао традицију учешћа
војске у политици и управљању државом. Затим, џихад („свети“
рат) је помогао да се ислам брзо прошири, што је у исламу међу
неким исламским мислиоцима присутно и данас.21)

ШЕРИЈАТ И ЕВРОПСКА УНИЈА
Ислам се данас колеба између дилеме: ићи ка исламизму,
однсно снажној реисламизацији а други (мањи?) ка демократији.22)
Исламисти теже томе да уведу шеријат, тј. закон који своје коре
не има у Курану, као и речима пророка Мухамеда и самој правној
традицији арапског света. Занимљиво је да се та реч спомиње у
Кур'ану само једном (45/18) у значењу „прави начин“ (прави пут,
стаза) и формирана је од истог корена као глагол који значи „пре
поручујемо“. Најрадикалније исламистичке групе одбацују било
какав парламентаризам, суверенитет народа или нације у корист
прихватања шеријата као обавезног, Божијег закона. Међутим, и
овде има разлике. Неке исламистичке организације попут Хизбо
лаха дозвољавају учешће на изборима, а такви су и исламисти у
Турској и Тунису, што отвара (на Западу) наду да је могућа симби
оза ислама и демократије.
Европски медији од јесени, прошле 2011. године, упорно пи
шу о томе да муслимани у САД и Европској унији уводе шери
јатске судове, чиме негирају правни поредак државе у коју су се
доселили. „Паралелно право“ фунционише и у Немачкој и многим
државама Европске уније.23) Јоахим Вагнер, познати немачки прав
ник, написао је књигу о овом проблему под насловом «Судије без
закона» (Richter ohne Gesetz), где је, између осталог, навео: «Снага
ових судија се не заснива на закону, већ на одредбама које постоје
у оквиру Исламске заједнице. Већина такозваних судија су припа
дици клана, имами, који за неке спорове чак специјално долазе из
Турске и Либана. Исламски паралени правосудни систем постаје
претња правним систему Немачке». Слично је и у Норвешкој, где
делују бројни лобисти за увођење шеријата. Недавно је постало
познато да Уједињени судови Норвешке спроводе консултације са
21) Види: Ивана Којадиновић, „Савремени тероризам“, Српска политичка мисао, бр. 4, Београд, 2009, стр. 255-268. Што се тиче савремених појмова који се користе у опису
појава везаних за ислам, можемо рећи да има мноштво недоречености, па чак и код
појма тероризам. Наиме, Којадиновићка наводи: „Контроверзан појам какав јесте, тероризам није добио ниједну опште прихваћену дефиницију у међународном праву“.
22) Jean-Luc Marret, „Islamisme ou démocratie ? Le ‘choix’ manichéen“, Le Monde, 07/11/2011
23) Der Spiegel, 01/09/2011.
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имамима у циљу «организације Савета за грађанска питања по пи
тању развода, наслеђа и насиља у породици», што другим речима
значи имплементацију шеријата у државно законодавство.
У Великој Британији је за двомилионску пакистанску ди
јаспору шеријатски суд и службено легализован на основу Спо
разума потписаног 1996. године између представника државе и
муслиманског свештенства. Шеријатски судови су отворени у ве
ликим градовима са бројном муслиманском дијаспором (Лондон,
Манчестер, Бирмиген, Бредфорд и Нанитон). Међутим, имами су
ван овог Споразума отворили још нелегалних судова, тако да их је
2009. године било укупно 85. Ево какве пресуде доносе шеријат
ски судови у Британији: забрана муслиманкама да се удају за не
муслимане, ако они не пређу на ислам; одобравање многоженства;
принуда жена на секс у сваком тренутку, кад год то муж зажели...
Овим држава само легализује и радикалније муслиманске захтеве,
попут оног од имама Анџема Чударија да «шеријат буде закон за
све становнике Британије».
У Белгији такође раде шеријатски судови, чије оснивање
исламисти тумаче «као нови корак ка исламизацији Белгије». Пре
ма мишљењу белгијских правника шеријатски судови паралишу
истраживање «убиства због части», као и принудне бракове, који
су и званично забрањени у држави од 2007. године. «Шеријати
зација» Европске уније, по правилу има подршку Брисела, док на
нивоу појединих држава овај правни систем подржавају отуђени и
денационализовани политички кадрови, чланови разних хумани
тарних и тзв. невладиних друштава, што доводи до конфликтне си
туације у самој Унији. Због тога, многи експерти за ислам из Уније
саветују оним државама које желе да уђу у Унују да сачекају, јер
«сукоб цивилизација» у Унији добија на жестини и није паметно
ући у заједницу држава у којој постоје нерешена тако важна пита
ња, јер ће бити увучена у нешто што ће дестабилизовати политич
ку ситуацију и у новопримљеним државама.
Због свег напред реченог, отварају се важна питања, попут:
да ли религиоз ни догађаји у Унији воде свет ка интеграцијама или
конфликту цивилизација и религија?24) Јер, са исламом данас није
једноставно. Из већ објављених анализа знамо да азијски ислам
(Сирија, Ирак, Иран, Пакистан, Авганистан) и афрички ислам мо
гу да оправдају сваки песимизам и поступак, а ни балкански ислам
није за потцењивање. Недавно манифестовање мржње муслимана
24) Sergio La China, “Una migliore informazione diretta è il primo passo per evitare lo scontro di
civiltà“, L’Occidentale, 26/01/2012.
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према Коптима, сукоб са хришћанима у Нигерији и другде, такође
није допринело поправљању имиџа ислама у свету.
Имамо ли решење?
После 11. септембра 2001. године, у САД се најчешће по
стављало питање (у медијима, научним публикацијама и моногра
фијама) „Зашто нас муслимани мрзе?“25) питање које и многи му
слимани постављају у контра смислу Западу. Дати су различити
одговори, али је највише прихваћено објaшњење покојног пале
стинског интелктуалца и професора, Едварда Саида, који је напи
сао: „Они нас мрзе јер смо то што јесмо. Они нас мрзе због наше
званичне политике. Они нас мрзе због нашег капитализма. Они нас
мрзе јер смо их експлоатисали и користимо њихове ресурсе. Они
нас мрзе јер ми подржавамо њихове корумпиране владаре. Јер ми
подржавамо Израел, а не Палестинце.“ Чак су и научници (социо
лози, политиколози, психолози, историчари), који су учествовали у
истраживању нарученом од владе САД дошли до сличног закључ
ка: крива је једнострана политика Вашингтона на Блиском исто
ку! Запад прати само терористичка дела усмерена против њених
грађана и имовине, а уопште се не осврће када исламисти изврше
слична дела према својим сународницима или истоверујућим. Но,
ни Запад није способан да брзо мења суштину своје политике, та
ко да проблем (који ионако нема брзог решења) остаје нерешен и
поред цитираног сазнања.

ИСЛАМ, СПОРТ  И ПОЛИТИКА
Свет се мења и време тече брзо. Због тога он захтева ује
дињење свих људи, без обзира на веру и расу. Убеђују људе да од
сукоба цивилизација нема ништа – да је то резултат баналног не
схватања припадника различитих цивилизација (такво мишљење
заступа и популарни писац Пауло Куељо). Међутим, очигледно је
да постоји конфликт. Да све некако иде на штету хришћанства по
казују догађаји у спорту. Наиме, у првој половини априла Рас ел
Хајм, затражио је од руководства фудбалског клуба „Реал Мадрид“
да са логотипа и других рекламних материјала клуба скину крст,
„јер он подсећа на крсташке ратове“. Крст који на логотипу клуба
стоји од 1920. године, када је краљ Алфонс XIII узео клуб под своје
покровитељство. Шпанци су изашли у сусрет муслиману са обра
зложењем „да је потребно избегавати неправилне интерпретаци
25) Бен-Дрор Ямини, „Машина смерти: какие планы вынашивает воинствующий ислам»,
Maariv, 25/01/2012.
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је у регионима где становништво исповеда ислам“. Наравно, нико
није одговорио шта би се десило да је неко од хришћана затражио
мењање неких муслиманских симбола.
У Италији је Савез европских фудбалских асоцијација
(УЕФА) казнио фудбалски клуб „Интер“ зато што је поводом сто
годишњице клуба промовисао логотип са ликом светог Ђорђа (који
убија аждају), а што „може изазвати забринутост код муслимана и
тумачење у смислу расизма и доминације Запада над исламом“. У
Француској ФИФА је дозволила муслиманкама да за време утак
мица носе хиџаб.
Спорт је нешто што се придржава традиције, народних вред
ности, „вере“, како говоре играчи на стадиону.26) Зато ће догађаји
на трибинима, посебно фудбалским, бити поуздан индикатор у ком
правцу ће се одвијати односи Европске уније и ислама. Тако је би
ло и на простору бивше Југославије, али и другим крајевима света,
па нема разлога да другачије буде и у Унији.

ПРОГНОЗА
Реакција немуслимана је предвидива, јер је заснована на
вредностима либералне демократије, а то значи да покушавају да
убеде муслимане да се нема ништа против њихове религије, стила
живота и система вредности, али да они имају своју културу коју
желе да и даље практикују. Муслимани то, наравно, игноришу и
настављају да намећу своје. Све то код немуслимана, пре или ка
сније, изазива спор који се може манифестовати на више начина:
позицијом равнодушности, игнорисања, бегства и мржње. При че
му, дужа упућеност немуслимана на муслимане стварно доводи до
стварања осећаја (обостране) мржње.
Одбацијући ислам у либералној демократији људи немају
другу могућност осим да направе грешку и „побегну“ од муслима
на, дозвољавајући им да стварају гета. Но, та се гета шире, ствара
јући у времену и простору, концентричние кругове ка периферији.
Тиме се стварају услови да у тим гетима не важе државни закони,
већ шеријат. Следећи корак је аутономија освојене територије, па
„запоседање“ веће територије, која се или сепаратише од државе
или служи за даље освајање и исламизацију целокупне државне
територије.
26) Roberto Santoro, „L’islamizzazione continua. Adesso tocca al calcio“, L’Occidentale,
12/04/2012.
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Зато је важан одговор на питање постоје ли исламисти савре
меног схватања (тока)?27) Да ли ће поштовати права и слободе оних
који не деле њихова мишљења? Да ли ће тражити да жене не излазе
из кућа? Да ли ће пристати да предају власт, ако изгубе на избо
рима? Јасног одговора нема и то је за сада нерешив проблем, јер
непоколебиво наметање, по сваку цену и у свим околностима свог
стила живота и система вредности, чак и у кући (држави) домаћина
је нешто што је за сада незаустављиво. Развој ситуац
 ије је могуће
усмерити у два правца: први правац би био насилни обрачун са
муслиманима у Унији, за шта постоје историјске, али и политич
ке претпоставке. У Европској унији, постоји традиција, „бурне ре
акције“ (верски ратови римокатолика и протестаната, нацизам...),
додуше која се припрема од постојећих центара моћи, као што је и
нацизам био припремљен од истих или сличних центара. Анализа
новијих терористичких напада на муслимане (Брејвик, Норвешка;
Мухамед Мерах, Француска) потврђује да се ради о „припреми јав
ности“, не само за крах мултикултурализма. Други пут је онај који
заговара, између осталог, словеначки социолог Славој Жижек (он,
наравно, није једини који ово предлаже, али га овде наводимо као
представника ове идеје), да Европска унија мора да пронађе зајед
ничку културу.28) Али, шта ћемо кад муслимани њу не прихватају.
Хоће ли се силом наметнути? Ако хоће, какав ће бити тај зајед
нички идентитет и култура? Просто тежња ка механичком стапању
култура у Европској унији се показала немогућом, јер становници
или остају муслимани или хришћани.29) Зато нам се чини оправ
даним поставити следеће питање: да ли треба очекивати „погре
шни корак“ муслимана, који ће бити окидач за прогоне и геноцид,
а може бити и истребљење муслимана из Европске уније, или ће
можда, нестати хришћани? У сваком случају, исламско питање ра
ђа нову реалност у Европској унији, сасвим другачију од тренутне,
бремениту конфликтним потенцијалима.

27) Javier Valenzuela, „¿Islamistas de nuevo cuño?“, El Pais, 03/12/2011.
28) Slavoj Zizek, „L’union européenne doit forger sa culture commune“, Le Monde, 24/02/2011.
29) Овде упућујемо на занимљиво размишљање Петера Ковачича Першина, „Значај националне државе у савременом свету“, у зборнику: Национална држава и економија, приредио: Зоран Милошевић, Слобомир П Универзитет, Бијељина – Слобомир, 2011, стр.
31-46.
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Zoran Milosevic
EUROPEAN UNION AND ISLAM
Summary
Political representatives of most important member-states of the
European Union have announced to public audience that the politics
of multiculturalism in the Union has failed. Public opinion research
polls conducted in France and Germany have shown an increase of an
ti-Islamism, which caused the General Secretary of the United Nations
Ban Ki-moon to publicly say that “statements of some politicians that
Muslims do not accept and violate European values are ungrounded.”
However, it seems that Ban Ki-moon is wrong about this. An analysis
have shown that there are things to blame in case of both sides of the
conflict – Westerners for their imperialist politics and Muslims for their
non-acceptance of integration and insisting on uniqueness.
All the public opinion researches have shown that the Muslims in
the European Union do not accept European culture, that they impose
their own one and that wherever they can do they impose a legal order
on the basis of Sheriat. This causes different anti-Islamic moods that ha
ve been manifested by a series of prohibitions of public street prayers,
wearing Hijab (veil) and building of Minarets. So far the European
Union member-state governments have not had an appropriate (ideolo
gical) answer to the so-called Islamist threat. The Europeans have not
considered the Islam to be attractive. On the contrary, according to the
public opinion researches they were afraid of it and with the increase of
the talk on terrorism with the attribute of “Islamist” attached to it their
fear has been heightened. Since in liberal democracy people have no ot
her choice but to make a mistake and “escape” from the Muslims, they
gave them opportunities to make ghettos. However, these ghettos have
been expanding creating concentric circles toward periphery both in ti
me and space. In this way there are created preconditions for the Sheriat
law to be applied to these ghettos instead of the state laws. Next step is
autonomy of the territory in question and then the “prepossession” of a
larger territory which either gets separated from the state or is kept for
further prepossession and Islamization of the whole state territory.
Key Words: European Union, identity, Serbia, Islam, politics, integrations, de
mocracy, capacities.
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Resume
Results of public opinion research conducted in 2010 in France
and Germany by IFOP company “show that millions of French and
Germans consider Islam to be a threat for their national identity. Majority of the participants in the research think that Muslim immigrants do
not want to integrate into Western society. “According to the results of
the research 68 % of the French and 75 % of the Germans think that
the integration of the Muslims into the Western society has not been
successful and more than 40 % of them think that representatives of the
Islam present the threat for their national identity. This company aims
to conduct the same research also in Great Britain where a pilot-study
has suggested that there could be even worse results of the research.
Certainly there are many facts which caused even the General
Secretary of the United Nations Ban Ki-moon to say that there is “a
dangerous tendency” of polarization and increase of intolerance toward
Muslim immigrants on the territory of the European Union. During his
appearance at the European Parliament meeting in Strasbourg in 2010,
Ban Ki-Moon accused negative forces manipulating with human fears
and said that “statements of some politicians that Muslims do not accept and violate European values are ungrounded.”
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Since there is no big distance from the sphere of scientific facts to
political practice in the European Union, after announcement of these
results there came announcement of French President Sarkozy who,
among other things, underlined that it is necessary to respect differences, but that in France different societies live next to each others.
They are separate communities. If one comes to live in France, he/she
must agree that he/she has an obligation to accept French culture and
one who does not want to accept it is not welcome to France. “French
national community cannot change itself and accept inequality between
women and men as well as the fact that girls do not go to school. Our
Muslim citizens must have opportunity to profess their faith just like
every other citizens, but we in France do not want that people pray in
the streets.”
Relationships between the French and immigrants (in particular
Muslim ones) have been worsening by years, but for leading French
politicians this topic has been a taboo topic until recently. Only a leader
of an “ultra wing” front Jean Marie le Pen talked openly about this.
While the French leaders “hesitated” to talk about the Islam, Jihad has
been professed in mosques. Hundred thousands of immigrant families
lived in a parallel “Islamic” reality. Many of these immigrants did not
work and depended on the aid of the state, in other words, on the aid of
the French taxpayers.
In 2004 it was not possible to control the situation easily anymore.
In national Parliament there was passed a Law prohibiting wearing of
religious symbols in schools and in next 2005 riots broke out in larger
immigrant quarters. During presidency of Sarkozy France tightened
the rules on admission into French citizenship. Women wearing veil
were prohibited to appear in public places and there were simplified the
rules on deportation for the people who did not respect the state laws.
At the Conference on Security held in Munich in 2011 the Prime
Minister of Great Britain David Cameron received the greatest attention from other participants when on that occasion he admitted that the
politics of integration of Muslims into British society completely failed.
“We are forced to endure segregation, which is not part of our values.
Many Muslims are eradicated. They have not been turning themselves
into terrorists in one day time, but we have witnessed a process of their
radicalization. We are forced to bring about harsh measures toward
such preachers and to prohibit their activity in our states. Let us estimate such organizations: do they believe in the rights of the people at
all, including the rights of women and people of other faith? Do they
believe in equality in front of the Law? Do they believe in democracy
273

СПМ број 2/2012, година XIX, свеска 36.

стр. 257-274.

and the right of the people to select their own government? Do they
support integration or separatism?”
Development can be aimed in two directions: the first line would
be a violent confrontation with the Muslims in Union, for which there
are historical and political assumptions. In the European Union there
is a tradition of ‘’violent reaction’’ (the religious wars of the Roman
Catholics and Protestants, Nazism, etc.), which are prepared from the
existing centers of power, just as Nazism was prepared by the same or
similar centers. Analysis of recent terrorist attacks on Muslims (Breivik,
Norwey; Muhammad Merah, France) confirm that this is some kind of
‘’public preparation’’, not only for the collapse of multiculturalism. The
other way is the one that has been proposed by a Slovenian sociologist
Slavoj Zizek (he, of course, is not the only one who proposed it, but
here he is cited as a representative of this idea), that the European Union
needs to find its common culture. But what can we do in case when the
Muslims do not accept it? Would it be enforced upon? If the answer is
positive to it, then what would the common identity and culture look
like? Simply a tendency toward a mechanic merging of culturesin the
European Union has proved to be impossible, because its citizens either stay the Muslims or the Christians. Therefore we find it justifiedto
ask the following question: is it necessary to expect “a wrong step” of
Muslims which will be the trigger for the persecution and genocide,
and may be also the trigger for the extermination of Muslims in the
European Union, or perhaps the extermination of Christians? Islamic
question no mater this creating a new reality in the European Union
which is completely different from the current one.

*

Овај рад је примљен 5. маја 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
5. јуна 2012. године.
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ДЕЛОВАЊЕ СВЕТЕ СТОЛИЦЕ*

Сажетак
Ватикан је одавно велики ''политички играч'', чак и када се
то не примећује. Иако нема дивизије, како је приметио Стаљин,
моћнији је од многих који их имају. Света столица се труди да на
одговарајући начин реагује на ''знаке времена''. Колико то успева?
На први поглед, неке папе изгледају као неуспешни политичари.
Увели су Ватикан, мада су говорили о политичкој неутралности,
на страну губитничких коалиција у оба светска рата. Света сто
лица није имала већу штету, јер су је папе, не мењајући основни
политички курс, након ратова преводиле на победничку страну.
Света столица је вешто чувала и увећавала моћ и утицај. У време
Другог ватиканског концила покушана је обимна црквена рефор
ма, осавремењавање догме и деловања, али се после тога вратило
традицији и настојало око њене спреге са савременом политиком.
Света столица је учествовала у припреми пада берлинског зида и
укључила се у збивања после пада. Ватикан је институција на коју
европски и глобални моћници итекако рачунају. Света столица ко
ристи своју претензију на духовну универзалност да део глобалне
моћи осигура за себе.
Кључне речи: хришћанство, римокатоличанство, папа, Ватикан, полити
ка, глобализам.

Римокатоличко хришћанство (или званично од Првог вати
канског концила 1870. ''Света католичка апостолска римска црква'')
се као и православље представља као општа хришћанска заједни
*

Текст је у оквиру пројекта 179008 који подржава Министарство просвете и науке
Републике Србије.
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ца.1) Има неколико пута више верника од православља. Најбројни
ји је део хришћанске светске религије с врло организованом, цен
трализованом црквом, с око четири хиљаде епископа с папом на
челу, четири стотине хиљада свештеника, преко два милиона људи
у разним институцијама цркве и више од милијарде верника. Римо
католичанство је наговештено још у првим вековима хришћанства
наглашавањем првенства римског епископа (папе) у односу на све
остале епископе у Римском царству, али су папе биле прве само по
части, а не и по власти. Касније је папа био и хришћански духовни
владар Запада и световни владар папске државе која није била ма
ла и која је постојала око хиљаду година, а у смањеном обиму опет
постоји. Многе папе су настојале да прошире првенство у части
међу епископима и на првенство у власти у укупном хришћанству.
Папа значи отац и дуго су сви хришћански свештеници та
ко ословљавани. У православљу је задржан сличан обичај, док је
за римокатолике отац у цркви само један – Свети отац. Он је зва
нично Христов заменик, наследник апостолског владара, врховни
понтифекс универзалне цркве, патријарх Запада, примас Италије,
архиепископ-митрополит Рима, суверен државе града Ватикана,
слуга слугу Божјих. Папу бирају највиши црквени великодостојни
ци - кардинали млађи од осамдесет година по специјалном поступ
ку у конклави (под кључем) у Сикстовој капели Ватикана. То није
оригиналан поступак, јер је тако раније биран и млетачки дужд.
Проверава се (опипавањем) и да ли је будући папа мушко, јер је на
водно једном изабрана и преобучена жена. За избор папе је потреб
но да за њега гласа две трећине плус један кардинал. Избори некад
дуго трају, али се кардинали не разилазе све док не буде изабран
папа, што се оглашава белим димом. Било је и 37 антипапа, који
су узурпирали папски престо или претендовали на њега. 1523. је
умро папа Хадријан IV, Холанђанин. После њега су до папе Јована
Павла II, Пољака, све папе, њих 45, били Италијани. Бенедикт XVI,
Немац, је 266. папа (мада се сви не слажу око тог броја и наводе и
нешто мање бројеве). У неким периодима папе су живеле раскала
шно, па је остала пословица ''видети Рим – изгубити веру'' (Roma
veduta, fede perduta).
Највиша власт Римокатоличке цркве, смештена у делу Рима
Ватикану, означава се као Света столица (Sedes sancta) или Апо
столска столица (Sedes apostolica). Она не обухвата само власт па
пе, већ и деловање апарата власти, који се посебно означава као
1) Православна црква је васељенска, римска црква католичка, што значи исто што и васе
љенска. Ниједна не окупља све хришћане. Термин КАТХОЛИКОС (општи, заједнички)
је увео Игњатије Антиохијски 107. године у жељи да означи општост хришћанства.
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Курија. Некад се за Свету столицу и све што она обухвата употре
бљава име Ватикан.
Да би се разумео садашњи положај Свете столице, мора се
нешто рећи о историји папства. Римокатоличка црква наводи Апо
стола Петра као првог римског епископа и Христовог опуномоће
ника међу људима, али је прича о римским данима Петра и Павла
историјски недоказива. Римско царство је 300 година прогонило
хришћане. Затим је цар Константин покушао да хришћанство упо
треби као снажан ''друштвени лепак''. Приписивана му је погрешно
и ''Константинова даровница'', којом је цео европски запад предат
на управљање папама. Доказано је да је смишљена накнадно (у 8.
веку) у самој римској цркви. Хришћански универзализам спрегнут
је s pax romana. Питање је колико је покушај био успешан. У Запад
ном римском царству је хришћанство око 150 година било држав
на религија, али је царство подлегло варварима. Источно царство
је опстало и у њему је цар био на челу цркве у којој су постојала
четири патријарха, а најзначајнији је био патријарх у престоници
Константинопољу – васељенски патријарх. Рачунало се и на рим
ског патријарха који је неко време учествовао преко представни
ка на црквеним саборима и прихватао царска упутства, која му је
преносио апокризијар. И источним патријарсима су апокризијари
служили за везу с царем. На западу је, међутим, временом једино
папа преостао од институција ранијег царства.2) У тадашњем за
падноев ропском друштвеном метежу црква је нудила спасење, а
папа се као црквени великодостојник од 8. века нудио и за светов
ног владара. Тада је почео и разлаз папа с Византијом. Црквено пр
венство папе у части није на западу Европе оспоравано, али је папа
хтео да се избори и за своје првенство у црквеној власти. Борба за
првенство црквене власти папе трајала је на западу Европе од 3. до
8. века. Било је противљења. Црквени доктори Кипријан и Јероним
били су, на пример, против тога. На истоку Европе нису призна
вали ово папино првенство, а папа је имао проблем што је дуго
званично био поданик императора у Константинопољу и лакнуло
му је када се тога због слабљења Византије ослободио. Брзо је на
2) Схватање да је папа представник раније светске империје и да представља духовно сре
диште света у коме треба да се нађе и светска моћ означава се као ултрамонтанизам.
Ако је један Бог на небу, један је и Христов намесник на Земљи. Као што су у Христу
сједињене Божја и људска природа, и папа треба да сједињује духовну и световну власт.
Идеји да папа треба да има и царску власт била је супротстављерна идеја да цар треба
да има и папску власт. Најчешће се као пример спора наводи сукоб папе Григорија VII
и цара Хајнриха IV. Негде је покушавано извлачење испод скута Рима (галиканизам),
негде је то и успело (Англиканска црква). У сукобу цезаропапизма и папоцезаризма
ниједна страна није на Западу коначно победила, а на Истоку (у Византији, Србији, Ру
сији) је цар био изнад патријарха.
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рушио и тадашњи правни поредак, у коме се подразумевало да на
Земљи постоји само један хришћански цар и да он поставља друге,
ниже владаре. Папа је у божићној ноћи 800. године крунисао Кар
ла Великог за франачког цара (с титулом цара Римљана). То је био
политички потез, али и израз захвалности, јер је Пипин Мали по
клонио 729. папи равенски егзархат преотет од Лангобарда, ранију
византијску територију, и тиме омогућио стварање папске државе.
Опстајала је у променљивом опсегу све док приликом уједињења
Италије није 1870. заузет и Рим. Тадашњи папа је проклео и грофа
Кавура и Гарибалдија, а себе је прогласио за ''римског заточеника''.
Папска држава је у време укидања обухватала око трећине терито
рије данашње Италије. Неко време је ова држава била и значајна
војна сила, а папе попут Јулија II носиле су оклоп и мач. Папска
држава је била и на челу војних савеза. На подстицај Пија V ство
рена је 1571. Света лига, којој су поред његове државе припадали
Шпанија и италијански градови-државе. Ова лига је код Лепанта
поразила турску морнарицу. Папска држава је била неуспео папски
покушај обнове Западног римског царства. Остатак папске држа
ве је и понтификално племство, тако често у Риму. Мусолини се
1929. Латеранским уговором договорио с папом Пијем IX о обнови
папске државе на територији Ватикана, једног брежуљкастог дела
Рима. Сличан предлог је 1871. одбијен, а папа је проклео краља
Виториа Емануел а II. Када је франачко царство пропало, папа је
подстакао стварање Светог римског царства немачке народности.
Оно ће као скуп немачких држава и државица постојати до 1806,
када га је укинуо Наполеон. Најважнији савезник Ватикана поста
ла је хабсбуршка Аустрија, затим Аустро-Угарска. Од 1870. римо
католици сматрају да је папа непогрешив. На челу је цркве и Вати
кана као апсолутни владар. Представља и законодавну и извршну
и судску власт, проглашава кривицу људи и народа. Јевреји су, на
пример, били проглашени за колективно криве за Исусову смрт.
Свето писмо није политички текст, али су поруке из њега у
свим временима тумачене и у односу на актуелну политичку ситуа
цију. Ватикан је у томе предњачио и увек подразумевао своје право
да се бави политиком, док су неке друге цркве прокламовале своју
равнодушност према политици и понекад су многи у њима и ван
њих у то веровали. Света столица је умела религију да искористи
као ефикасно средство за политизовање масе. Она је дуго политич
ка сила првог реда и труди се да ту своју улогу задржи и ојача. Има
разрађену друштвено-политичку доктрину, чија је модерна верзија
створена на Првом, а усавршена на Другом ватиканском концилу,
али се планови политичке акције често не обазиру на доктрину. Че
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сто њихови најважнији елементи остају тајни. У 19. веку се Света
столица одрекла борбе за људска права, слободе, једнакост, да би
очувала свој положај у свету. У 20. веку је схваћено да ово одри
цање не треба истицати. Римокатоличка црква се не ограничава на
литургију, јер расте страх да би без политике изгубила моћ у свету.
Једина црква с развијеном званичном дипломатијом је Римо
католичка црква. Дипломатски односи Свете столице никад нису
само у сфери међународне политике, већ се помоћу њих задире
и у унутрашњу политику појединих држава. Нунције, за разлику
од амбасадора, не само што представља Свету столицу код стране
владе, већ и контролише живот Римокатоличке цркве у тој држа
ви или рад мисионара у њој. Иницира се оснивање прокатоличких
политичких странака. Политика Свете столице је некад врло уда
љена од религијске догме, па је земаљске црквене послове тешко
правдати Божјим царством. У Ватикану је честа прича о бризи за
морални ред. Морална теологија служи као заклон црквене поли
тике која има изграђен програм и методе. Док се у религијској дог
ми говори о служењу, у политичкој доктрини се сматра да Света
столица треба да влада. Црквена политичка доктрина није теори
ја, већ идеолошки основ политичког деловања. Иако се ослања на
непромењиво Откривење, врло је еластична, прилагодљива посеб
ним приликама.
Ватиканско повезивање цркве и политике се некад означава
као ''клерикализам'' (мешање у разне видове друштвених односа и
у државне послове), а његов жешћи облик као ултрамонтанизам. У
Светој столици ово сматрају политичком увредом, иако не скрива
ју да без политике не би могли примерено да одговоре на изазове у
савременом друштву. Ватикан је увек оштро реаговао на покушаје
да буде осветљена земаљска улога Римокатоличке цркве.3) По Сид
нију Хуку је римокатоличанство најстарији, највећи и најразрађе
нији тоталитарни покрет у историји. За Свету столицу је идеална
држава Малта, у којој је римокатоличанство државна религија. У
осталим европским земљама је држава сада званично одељена од
религије, мада је у некима, попут Ирске, државна политика у вели
кој мери усклађена с римокатоличким вредностима. Негде поједи
ни делови државе имају прописе који указују на утицај Свете сто
лице. На пример, у Баварској чланови Сајентолошке цркве не могу
да се запосле у државним установама. Заборавља се да је верске
слободе наметнула држава. Света столица очекује да слободно де
3) Свештеник др Виктор Новак, палеолог, намеравао је да напише тротомну студију о од
носу папа и Хрвата. Када је прво изашао трећи део, ‘’Magnum crimen – пола вијека кле
рикализма у Хрватској’’, црква га је забранила, а Новака екскомуницирала.
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лује и у државама у којима нема римокатолика или их је врло мало.
Ако јој је то ускраћено, сматра се дискриминисаном и труди се да
ове државе означи у светској јавности као политички неподобне.
Света столица је подстицала разне политичке појаве у држа
вама за које је била заинтересована. У Аустрији и Аустро-Угарској
је допуштала коришћење религије за државне циљеве. У Италији
је подупиран иредентизам, тежња да се припоје Италији територи
је које је, на пример, раније држала Венеција. У Југославији је под
стицана сецесија делова у којима је преовладавало римокатоличко
становништво. Да би то ишло лакше, вођена је стална пропаганда
против постојања Југославије. Тамо где је било доста шизматика,
подстицано је њихово исељавање, преверавање и елиминисање.
Политички је организована римокатоличка дијаспора у свим де
ловима света, на коју се ослања врло моћна и добро организована
римокатоличка обавештајна служба. Затваране су очи пред дело
вањем геноцидних терористичких организација римокатолика, на
пример усташке организације. Усташки поглавник Павелић је са
500 свештеника – усташа успео да искористи ''пацовске канале'' ко
је је организовала Света столица и склони се ван домашаја правде.
Србија је до балканских ратова имала мало римокатолика и
ту се римокатоличанство тешко пробијало. Зато је, по Лакроа Ри
зу, ова држава симболизовала фобију Свете столице. (Лакроа Риз,
А., 2006: 23) Папа Бенедикт XV је током Првог светског рата без
резервно подржавао Аустро-Угарску, а после рата је безуспешно
покушавао да подстакне њену обнову. Залагао се и за углавном лу
теранску Немачку а не за римокатоличку Пољску. (Папа Бенедикт
XVI, Немац, можда није случајно узео име овог претходника?)
Француској није заборављена грађанска револуција, која је многе
удаљила од цркве. Папа је покушавао да одврати Италију од ула
ска у рат на страни Антанте. И Америци је слао сличне поруке.
Од 1915. у Ватикану су схватили да морају да рачунају и са САД.
Касније је папа тражио Вилсонову подршку за одржање АустроУгарске. Шизматичка Русија је посматрана као неман коју ваља
уништити. Света Столица је сматрала да је за њу Октобарска ре
волуција велика шанса. По тајном договору с Лењином, у време
бољшевичког рата с Православном црквом, у Русију су упућене
стотине римокатоличких мисионара. Уследио је писани споразум,
закључен 12. марта 1922, који је био де фацто признање совјетске
владе од стране Свете столице. Лењин је био спреман и на успо
стављање пуних дипломатских односа, али га је смрт предухитри
ла. Стаљин је 1929. истерао све мисионаре. Опет су се појавили у
време Горбачова.
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У међуратном периоду папа Пије XI се ослањао на Мусо
линија. Дуче је желео обнову Римског царства, а обновио је пап
ску државу. Папа је већ 1933. склопио конкордат и с Фиреровом
Немачком. Иако рођен у Аустрији, Хитлер се није интересовао за
римокатоличанство. Хришћанство је сматрао наставком јудаизма и
планирао да га касније истреби у Немачкој. У разговорима у ужем
кругу је тврдио да човек може бити хришћанин или Немац, а не и
једно и друго. Хитлер је желео Немце надљуде, а не вернике. Поти
скивање религије је почело. Настава веронауке је ометана, а верске
школе и факултети су затворени. Папи се Хитлер ипак свиђао, јер
је хтео да уништи СССР. Ако би му то успело, били би уништени и
комунизам и православље. Папа Пије XII је био на челу Ватикана
од 1939. до 1958. Успео је да Свету столицу, која је, изигравају
ћи неутралност била заиста уз Тројни пакт, преведе после рата на
страну победника. Овог папу сматрају духовним оснивачем Европ
ске економске заједнице, основане у Риму 1957. Преко Јозефа Ра
цингера папа је утицао и на оснивање транснационалне политичке
организације познате као Билдерберг група. Папа Јован Павле II,
Пољак, имао је велику улогу у урушавању СССР-а и Југославије и
настојању да се уништи православље. Обновљен је и стари план
коначног обрачуна с исламом.
Многе ватиканске одлуке су се односиле на борбу с јерети
цима и иноверцима. Одлуком донетом на Четвртом латеранском
концилу 1215. се забрањује да хришћани обедују заједно с Јевре
јима и с њима имају полне односе. Да би се смањила могућност да
неко погреши, препоручено је да буде пришивена посебна озна
ка на јеврејску одећу. Ношење Давидове звезде на рукаву Јевреја
почело је у папској држави. Папа Павле VI је 1555. у були ''Cum
nimis absurdum'' одузео римским Јеврејима сва права и подстакао
стварање римског гета. Гето у Венецији постојао је и пре тога. По
налогу Великог инквизитора Торквемаде почео је изгон Јевреја из
Шпаније. Многи шпански Јевреји – сефарди (од сефарад – запад)
су нашли уточиште на Балкану.
Римокатоличка црква тежи и догматској и организационој
универзалности. Њено ширење ван Европе и Средоземља почело
је одмах по открићу Америке. Папа Александар VI је годину дана
после Колумбовог путовања поделио још углавном непознати нови
свет између Шпаније и Португалије и дао задатак овим држава
ма да прекоокеанске варваре победе и привежу за веру. Ширење је
ишло паралелно с геноцидом домородаца. Освајањем и покршта
вањем новог света Римокатоличка црква је надокнадила губитке
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које је трпела од ширења протестантизма. У Европи је под вођ
ством језуита почела противреформација.
У граду-држави Ватикану (Citta del Vaticano) је организаци
оно средиште Римокатоличке цркве. Ту су папска резиденција, цр
ква Светог Петра, друге цркве, Курија и разне католичке институ
ције, затим велики музеј, библиотека и архив. Ватикану припадају
још неке римске цркве и палате изван ватиканских зидина и папска
резиденција Кастел Гандолфо изван Рима. Ватикан има своје ди
пломатске представнике (нунције, пронунције и интернунције) у
многим државама. Преко уговора које Света столица, како се у ди
пломатији назива Ватикан, склапа с појединим државама (конкор
дата) и преко демохришћанских странака Ватикан је присутан у
унутрашњој политици многих земаља, али и у светској политици.
Ватикан је просторно мали, али није безначајан попут неких дру
гих државица. Папска моћ далеко превазилази ватиканске зидине.
Римокатоличка црква је власник преко две стотине хиљада школа
свих нивоа, преко сто хиљада средстава јавног информисања, мно
гих болница, банака итд. Световна моћ папа није само формална.
Некада је сматрано да је папа изнад земаљских владара, јер је папа
постављао или потврђивао на западу Европе краљевску и царску
власт и смењивао владаре, покретао ратове и одлучивао о миру.4)6)
Ово је често доводило до сукоба. Француски краљ Филип Лепи
је у спору с папом користио изреку ‘’и над папом постоји папа’’
и успео да пресели папе у Авињон и ту су биле од 1309. до 1377.
У 16. и 17. веку папе су подстакле многе верске ратове. У Фран
цуској су нахушкале римокатолике да покушају истребљење хуге
нота (и у тај оквир спада и ‘’Вартоломејска ноћ’’). Папска власт
се временом увећала. Централизована црквена организација брине
о многим световним пословима. Папа као ‘’Петров намесник на
Земљи’’ представља свим римокатолицима у свету ‘’моралну вер
тикалу’’ и његова реч се уважава, али се та вертикала испољава и
као политичка. Света столица прокламује принципе своје спољне
политике. То су политичка неутралност, потврђивање достојанства
човека, сигурности његовог живота и стабилности његове поро
дице, очување мира. Тврди се да Света столица не прави разлику
између великих и малих држава и да увек настоји да владавина
права замени владавину силе. Понашање Свете столице често је
било супротно наведеним принципима и тврдњама.
Ватикан је и средиште огромне финансијске моћи. Банке
Свете столице само у Италији покривају готово половину финан
4) Стефан Првовенчани је круну добио из Рима, пошто од цара и патријарха у Константи
нопољу није могао да је добије.
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сијског тржишта. Када би се ватиканско богатство поделило бројем
званичних држављана, испало би да је Ватикан убедљиво најбога
тија држава у свету, недостижна за било коју другу државу. Новац
који се слива из целог света улаже се у римокатоличке банке, које
имају посебна правила пословања. Највећа банка је Институт за
религиозну делатност (Instituto per le Opere di Religione), основан
1929. Пословање банке је до скора било потпуно тајно и за поре
ску управу и финансијску полицију. Банка је подносила извештаје
једино Кардиналском већу на челу с папом. Ватикански трошкови
су врло велики и некад надмашују приходе.
По Бизмарку је римокатоличанство политичка институција
у форми цркве. Када се у Фатими у Португалији Богородица 1917.
указала деци, поручила је да људе очекују рат, глад, прогонства
и друга зла, уколико Русија не буде посвећена њеном пречистом
срцу. Неписмена деца која су примила ову религијско-политич
ку поруку вероватно нису знала где је Русија. Госпа, ‘’fidelissima
advocata Croatiae’’, указала се 1981. и у Међугорју у Западној Хер
цеговини, близу јаме Голубинке над којом је 1941. извршен велики
покољ Срба. Порука је опет била религијско-политичка и јасно је
показивала на чијој је страни и даље Ватикан. Папа је у јеку рата
у Вијетнаму примио америчке председнике Џонсона и Никсона,
апеловао за мир, али овај рат црква никада није осудила. Папа се
заложио да у Чилеу после убиства Аљендеа буде уз помоћ генерала
Пиночеа избегнут грађански рат. Разговарао је и с Титом, екскому
ницираним после суђења Степинцу.
Римокатоличка црква стално офанзивно делује према дру
гим хришћанским црквама, нехришћанским верским заједницама
и атеистима. (С масонима је можда нашла modus vivendi.) Аутода
фе (port. auto-da-fé – свечано самопризнавање јереси и спаљивање
јеретика, иновераца, безбожника, луталица и вештица) сматран је
актом вере (actus fidei). Обично се примењивао после пресуда Ин
квизиције које су садржале формулу казне ‘’без проливања крви’’.
Православље је ниподаштавано (graec a fides nulla fides). Један од
резултата деловања према православнима су такозвани ‘’унијати’’
(гркокатолици), односно они који су прихватили унију с Римокато
личком црквом и признали власт папе, а задржали православни об
ред. На Балкану су унијати углавном касније потпуно прихватили
римокатоличанство. У Украјини је од времена када је Аустро-Угар
ска владала Галицијом много гркокатолика. Старокатоличанство,
које је између протестантизма и римокатоличанства, настало је од
бијањем дела католичких теолога и верника у Немачкој да прихва
те догму о папиној непогрешивости усвојену на концилу 1870.
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С времена на време обнављају се настојања да хришћанска
црква постане једна (екуменска). Папама је дуго православна Ви
зантија била трн у оку. Хтели су по сваку цену да буду духовни, а
по могућству и световни господари овог, тада богатијег дела Евро
пе. Крсташи су на превару 1204. заузели Константинопољ и у ње
му је неко време опстајало такозвано Латинско царство. (Пре тога
су вежбали рушење и пљачку у Задру.) Крсташи су ослабили Ви
зантију. Папе су тада покушавале и унијаћење. Лионска унија из
1274. и каснија Фирентинска унија из 1439. су пропале. Цар Душан
није могао као православни владар да постане ‘’капетан’’ војске
свих хришћана, која би се борила против Турака. Када су Турци
дошли пред зидине Константинопоља, папа је условио западну по
моћ унијаћењем православних. Цар је прихватио услов, али је по
моћ закаснила. Турци су 1453. освојили Константинопољ. Папа се
решио источног конкурента, али су Турци ускоро заузели Будим и
избили пред Беч и у Европи је настала паника. У Ватикану се и да
нас сматра да обједињење цркава треба да се изврши под окриљем
папе. Павле VI је тврдио да се осећа као отац целокупног чове
чанства, чак и када га нека деца не признају. (Der Spiegel, 7, 1967.)
Узајамне анатеме Православне и Римокатоличке цркве су повучене
1965. Иако се воде разговори, разлике нису смањене.
Наводим основне разлике православља и римокатоличан
ства. На римокатоличку догму поред Светог писма и одлука првих
седам општехришћанских сабора, утичу и одлуке каснијих конци
ла на којима нису учествовали представници православних хри
шћана и папске енциклике (писма која папа упућује епископима,
односно верницима целог света или једног његовог дела). Писма
обрађују теме које су важне за живот цркве. У православљу се у
символу вере тврди да Свети дух исходи од Оца, у римокатоличан
ству је од 7. века додато да исходи ‘’и од сина’’ (filioque). Право
славни не поричу да папа има првенство међу епископима, али по
части, а не по власти, како тврде у Риму, где се сматра да је папа
видљива глава Цркве и духовни и световни наследник Апостола
Петра. Првобитна пентархија (пет апостолских катедри – у Риму,
Константинопољу, Александрији, Антиохији и Јерусалиму) нару
шена је најездом муслимана и покушајима папа да у тим крајеви
ма наметну своју врховну црквену власт. Православни сматрају да
Црквом управља Свети дух преко сабора и да и патријарси могу да
погреше, док по римокатолицима Црквом управља папа, непогре
шиви Христов заменик на земљи. Богослужење православних је
света литургија, док римокатолици имају мису без призива Светог
духа – епиклезе. У православљу се сматра да се причешће врши
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крвљу и телом Христовим, у римокатоличанству хостијом. Евхари
стијски хлеб је код православних квасни (artos), код римокатолика
безквасни (azima). Крштење се код православних обавља заједно с
миропомазањем, док је код римокатолика миропомазање (кризма
ње) издвојено. Код православних је могућ развод црквеног брака
(до три пута), код римокатолика се црквени брак не може развести
(али се, уколико постоје нарочите околности, може поништити).
Православни свештеници се жене, монаси живе у целибату, а код
римокатолика је од времена папе Григорија VII целибат обавезан
и за свештенике и за монахе. Православни, за разлику од римока
толика, не признају постојање чистилишта (purgatorium-a), места
где непокајани грешници имају после смрти прилику да се пока
ју. Они православци, који се још увек држе јулијанског календара,
другог датума славе Божић него римокатолици, а и датум Ускрса
рачунају на други начин, тако да се ретко догоди поклапање дату
ма. (Према одлуци Првог васељенског сабора 325. године, Ускрс
се слави после пролећне равнодневице, после пуног месеца, увек
у недељу.) Постоје и мање значајне, али видљиве разлике. Право
славни и римокатолици се различито крсте, различито посте (па
римокатолици могу да једу млечне производе током поста, а пре
причешћа је довољно један сат не јести), православни свештеници
су, за разлику од римокатоличких, брадати, а цркве су, за разлику
од римокатоличких, увек окренуте према истоку.
Римокатоличка догма је званично ослоњена на учење Томе
Аквинског од сабора у Триденту 1563. Неке елементе тог учења
Црква не истиче, на пример схватање да је униженост на раду по
следица човековог пада. Социјално учење Римокатоличке цркве
засновано је на идеји природног поретка и идеји солидаризма.
Природност за Цркву значи утемељеност у Богу. Помоћу иде
је природности могу се друштвени односи који су по вољи цркве
оправдати као природни. На пример, приватна својина се прика
зује као део природног поретка, с тим што се наглашава да право
на својину не сме да угрози да сваком буду приступачна основна
материјална и духовна добра. Солидаризам за Цркву значи при
знавање потребе да сви људи испољавају солидарност и одговор
но се односе према својој функцији у друштву. Тиме се постиже
усклађеност свих појединаца и свих делова друштва. Тврди се да
тамо где су постигнуте оваква солидарност и функционална ускла
ђеност нема друштвених сукоба.
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У Ватикану се ипак труде да не занемаре ''знаке времена''.5)
То никад није ишло лако. Феудално устројеној Цркви је било по
требно стотинак година да ''свари'' последице Француске рево
луције. Света столица се неко време супротстављала грађанском
друштву. Пије VI је 1791. осудио Декларацију о правима човека и
грађанина. Григорије XVI је 1832. оквалификовао либерализам као
грешку и чак махнитост. Сматрало се и да универзална црква мора
да се бори против националног партикуларизма. Црква је била и
против уједињења Италије и то јој није заборављено. Пије IX није
у енциклици ''Qui pluribus'' из 1846. осуђивао само грађанска за
страњивања већ и комунистичке тежње, а то је поновио 1864. у ен
циклици ''Quanta cura'' и у анексу ''Syllabus'' набројао све несагла
сности Свете столице и модерног времена. Тек је раст радничког
покрета изазвао преокрет односа Ватикана према грађанском дру
штву. Оцењено је да је социјализам већа опасност од либерализма.
Лав XIII је у енциклици ''Quod apostolici muneris'' из 1878. осудио
неприкладни и противприродни социјалистички и комунистички
покрет. 1884. осудио је и слободно зидарство. Енциклика ''Rerum
novarum'' из 1891. садржавала је поглед на модерни свет, помирење
с грађанским друштвом и нов основ критике комунистичких схва
тања. Сматрано је да је класна подела природна и да су погрешни
покушаји да се она превазиђе. Прво прилагођавање Ватикана мо
дерном свету било је антисоцијалистичко. Папа Пије XI поновио
је антисоцијалистичка схватања 1931. у енциклици ''Quadregisimo
anno''. Тврдио је да се не може бити у исто време честит римока
толик и социјалист. Исти папа је у енциклици ''Divini redemptoris''
комунизам оценио као покварен до сржи и упозорио да католици
с њим не смеју да сарађују ни у једном подручју. Ипак су покуша
вани контакти са СССР-ом. Папа је нудио и размену затвореника.
Стаљин није био заинтересован да пусти неколико затвореникаримокатолика у замену за Антонија Грамшија. Пије XI је позвао
Аустријанце да се на плебисциту изјасне за прикључење Немачкој.
Пије XII је током Другог светског рата ћутао, иако се оче
кивало да говори (на пример о холокаусту). Тиме је поновио ћу
тање Бенедикта XV током Првог светског рата. Папа је од 1943.
препоручивао Американцима стварање ''санитарног кордона'' око
СССР-а. После рата се залагао за демохришћанску Европу. Сма
трао је да ће католички државници Де Гаспери, Аденауер и Шу
ман повести европски запад у правом смеру. (Цврље, В., 1980 : 57)
(Велику Британију Света столица није у то време сматрала делом
5) О уочавањима ‘’знакова времена’’ у неким религијама видети: Политикологија религије,
бр. 2, Београд, 2008.
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овог запада.) Папа је тврдио да се не опредељује политички, већ
против оних који су против Христа. Сматрао је да је лоше решење
што шездесет милиона римокатолика мора да живи у Источном
блоку. Да би обезбедио подршку својим гледиштима, папа се тру
дио да се приближи САД, што није ишло лако, јер су протестанти
у њој били најмоћнији. Света столица је 1949. забранила верни
цима да се учлане у КП или гласају за њу, а за оне који прекрше
забрану била је предвиђена екскомуникација. Може се рећи да је
од 1891. до распада Совјетског Савеза Ватикан био пре свега по
свећен борби против ''ђавоље комунистичке доктрине'' и против
социјалистичких држава. Папа је благословио 1949. стварање НА
ТО пакта. Следеће године је одлучно иступио против радничког
учешћа у одлучивању у предузећима. Свети Јосип је проглашен
заштитником радника и свецем који благосиља борбу против ко
мунизма. Римокатолици прослављају Дан Светог Јосипа 1. мај. (И
нацисти су славили 1. мај.)8)6)
Папа Јован XXIII сазвао је Други ватикански концил с наме
ром да осавремени римокатоличко схватање друштва и да обнови
рад на обједињавању хришћанства. Првом заседању концила при
суствовало је много посматрача, међу њима и посматрачи Руске
православне цркве, али су многе цркве биле одсутне. Залагања за
мир, дијалог и социјалну правду су имала одјек у свету. Савреме
ним проблемима у свету биле су посвећене папине енциклике ''Ma
ter et magistra'' и ''Pacem in terris''.7) У другој енциклици папа се није
обраћао само римокатолицима, већ свим људима. Папа је судело
вао у мирном решавању кубанске кризе. Хрушчов је схватио да
Стаљиново игнорисање папе питањем ''колико дивизија има папа''
није добро. Папа је моћан иако нема дивизије.
Друго, треће и четврто заседање концила сазвао је папа Па
вле VI и означио четири циља концила: одређење Римокатоличке
цркве, њену обнову, питање уједињења одвојених хришћана и ди
јалог са савременим светом. На другом концилу је формално напу
штено схватање о колективној кривици Јевреја за Христову смрт,
на коме је Римокатоличка црква вековима инсистирала. Донета
је и Декларација о верској слободи, која је упућивала на одуста
јање од дотадашње праксе. Укинута је узајамна екскомуникација
Рима и Константинопоља. Сматрано је да друштвена криза може
6) На дан Светог Јосипа 1. маја 2011. папа Јован Павле II (Војтила) је проглашен за блаже
ног. Чудо, потребно за проглашење, било је излечење неке часне сестре од Паркинсоно
ве болести. (И сам папа је патио од ове болести.)
7) Папске енциклике припремају стручни тимови. За енциклике Јована XXIII био је одгово
ран Пјетро Паван, професор социологије на понтификалном Латеранском универзите
ту у Риму. Ове енциклике су критиковане као превише попустљиве према социјализму.
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да буде превладана моралом и добрим коришћењем приватног вла
сништва. Заговарано је подређивање економије и политике чове
ку. Потврђиван је значај породице и позивано је на очување мира.
Прихваћено је да политичка заједница и неки видови културе могу
да буду аутономни у односу на Цркву. Павле VI је 1963. поручио
''И ми смо за уједињену Европу''. Светог Бенедикта прогласио је
заштитником Европе. (За његове помоћнике су 1981. промовисани
Свети Ћирило и Свети Методије.) Покренуто је питање промене
црквеног устројства. Неки учесници концила и познаваоци њего
вог рада били су одушевљени његовим духом. (Шаги-Бунић, Т.,
1969: 13фф) Други су сматрали да су резултати недовољни. Трећи
су се уплашили пребрзог и претераног мењања Цркве. Било је и
оних који су сматрали да треба сачекати с оценама. На првом кон
цилу се одустало од отвореног супротстављања либерализму, на
другом је ипак поновљено да капитализам у много чему не одго
вара савременим људима. Термин демократија није употребљаван,
али неки други термини, на пример дијалог и плурализам можда
указују да је Света столица тада била мање удаљена од демократи
је него раније. Дијалог је, међутим, сматран пожељним само ако
води проширењу и усвајању истине Цркве, а плурализам није осу
ђиван само ако је заснован на овој истини. У том смислу се може
схватити и помоћ деловању демохришћанских странака.8) Многи
су, као Андрија Крешић (Крешић, А., 1981.), други концил схвати
ли као одустајање од отвореног супротстављања социјализму. Вре
ме је показало да Света столица није заборавила свог омиљеног
непријатеља – социјализам и да није изашла из оквира римокато
личког једноумља.
Понеки ''signum temporis'' је Римокатоличка црква ипак пре
виђала. Због тога су унутар ње стално тињали разни протести. Нај
даље је отишла такозвана ''подземна црква'', екуменска религијска
заједница у којој је порицана хијерархизована, ауторитарна црква
и која је на крају напустила Римокатоличку цркву. Било је и све
штеника учесника у герилским борбама, као што је био Камило
Торес. Папа Павле VI је тврдио: ‘’А ипак добро знамо да је рево
луционарна побуна, изузев случајева очите и трајне тираније, која
тешко угрожава основна права особе и у опасној мјери шкоди ин
тересима земље, извор нових неправди, знамо да доводи до нових
неравнотежа и изазива нова разарања. Не може се стварно зло од
странити по цијену још веће несреће.'' (Павао VI, 1967: 20) И по
8) Црква сматра да су демохришћани они који припадају хришћанском народу, а не хри
шћани који су ангажовани за демократију. Некада је укупно људство дељено на све
штенство и хришћански народ – ЛАОС, али су данас лаици и многи који не уважавају
хришћанске вредности.
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буне 1968. биле су за Римокатоличку цркву изненађење. Следећих
десет година Павле VI је покушавао да лагано врати црквени брод
из немирних вода револуције, протеста и радикалне реформе тра
дицији. У Колумбији 1968. је објаснио да Света столица не може
да подржава револуцију.
Онда је, после концилских папа, на папски трон сео 1978.
милитантни папа Јован Павле II с јасном визијом разних неприја
теља против којих се треба борити и трудити се да буду уништени.
То су пре свега комунизам и секуларно западно друштво. Циљ је
да се поново христијанизује Запад и освоји Исток. Папа је при
хватао екуменизовање једино као повратак заблуделих хришћана
под окриље Светог оца. У политичким подухватима ослањао се на
САД, у чему му је помогао Збигњев Бжежински, с којим се упо
знао 1976. на Харвардском универзитету. Бжежински је помогао и
његов избор за папу. Папа је постао пријатељ и с Вилијамом Кејси
јем, директором ЦИА-е. На папу је 1981. извршен атентат и он је
тешко рањен. Опростио је атентатору, али не и комунистима који
су, по његовом мишљењу, стајали иза њега. Папа се 1982. састао с
америчким председником Џонсоном, који је такође преживео атен
тат. Склопили су тајну алијансу за борбу против комунизма и исла
ма. 1983. успостављени су дипломатски односи са САД, а 1993. с
Израел ом. У Великој Британији је лабуристички лидер Блер пре
шао у римокатоличанство.
Папа се ослонио на Opus Dei, оснажену ''Свету мафију'', ка
ко су је назвали противници. Ову елитистичку организацију све
штеника (у оквиру друштва Часног крста) и лаика, чији чланови
свештеници морају да имају бар један докторат, основао је 1928.
Шпанац Хоземарија Ескрива де Балагер, али је званично призната
1947. Оснивач је замислио чланове као ''свете ратнике'' (нове тем
пларе), који делују скривено и сва средства сматрају допуштеним.
Opus Dei је и мултинационална финансијска корпорација. Папа Јо
ван Павле II уздигао је је 1982. Opus dei на ранг личне прелатуре.
Оснивач је проглашен за свеца. Сматра се да Opus Dei има широм
света преко сто хиљада чланова и преко милион ''сарадника и при
јатеља''.
Многе старе и нове римокатоличке организације излазе из
класичног мисионарског оквира и баве се различитим пословима
у простору политике. У Југославији су биле делатне организације
у оквиру Католичке акције, затим покрети Фоколари, Пут новог
крштења, ''Заједништво и ослобођење'' и Заједница Светог Еђи
дија, која је нарочиту пажњу посветила Косову. Папа је декретом
подстакао, нарочито у социјалистичким државама, обнову лаичког
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апостолата (Apostolicam actuositatem). Својом говорничким вешти
ном, коју је испољавао и на безбројним путовањима, и вештином
убеђивања, на пример у сусрету с Горбачовом, успео је да дуго са
крије од јавности политичку природу своје мисије. По Јовану Па
влу II, социјалистички режими у Европи су у кризи и ту шансу
запад Европе и Света столица не смеју да пропусте. Заложио се за
уједињење Европе на хришћанској основи. Сматрао је да идеално
друштво може да буде само хришћанско. 1981. присвојио је Бре
жњевљеву слику о Европи као заједничкој кући, а 1987. почео да
употребљава Де Голову визију Европе од Атлантика до Урала. Па
па је зауставио реформе цркве и захтевао повратак традиционал
ним вредностима. Сматрао је да с онима, чији захтеви значе уру
шавање Римокатоличке цркве, не може бити дијалога. Блокирао
је дискусију с америчким реформистима, а теолозима ослобођења
изрекао казне ћутања. Поручио је сиромашнима да сачекају да бо
гате почне да пече савест и да им добровољно уступе део богат
ства. Захтевао је прилагођавање живота догми, а не догме животу.
1992. објављен је нови универзални катехизис.
Рад на разбијању Југославије интензивиран је 1980.9) Орга
низовани су велики скупови, на пример нинска прослава 1100 го
дина од писма папе хрватском кнезу Бранимиру. Проповедано је
да римокатолици не могу избећи бреме лаичког апостолата, одно
сно да имају мисију да у свом окружењу шире истину и моћ Цр
кве. У стварности је то значило да морају следити политику Свете
столице, а не политику тада једине политичке странке у држави.
Подржано је проглашење независности Словеније и Хрватске и
протеривање некатолика из њих. Подстакнути су сукоби у Босни
и Херцеговини, који су имали и лик верског рата, и побуна на Ко
сову. Док је у Југославији била на снази парола ''братство и једин
ство'', на Косову је братство одбачено. Наглашавано је јединство,
али с Албанијом.
Папин оштар заокрет удесно био је ипак примећен, као и ње
гово одређење главних политичких циљева. Они које је одредио
као политичке противнике као да га нису схватили озбиљно, јер
скоро да ништа нису предузели да се супротставе новом усмерењу
Свете столице. (Можда и јесу, јер неки сматрају да је Андропов
стајао иза атентата на папу?) Папа се званично залагао за деполи
тизацију цркве, али је био против постојања држава у којима није
9) Исте године почела су у Југославији прва суђења онима који су се истицали у томе, на
пример Фрањи Туђману, који је почетком следеће године осуђен на три године робије
и пет година забране јавног деловања. Марко Веселица, који је отворено наступао с
усташких позиција осуђен је на једанаест година.
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слободно деловање Ватикана. Оштро је осудио совјетску интер
венцију у Авганистану, али се поводом америчких интервенција
на разним странама света задржавао на позивима за мир. Питање
је колика је његова улога у рушењу Источног блока. Многи мисле
да је велика. Он сам је прихватио такву оцену возећи се тријум
фално кроз Бранденбуршку капију 1996. У енциклици ''Centesimus
annus'' (стота година /од енциклике ''Rerum novarum'' Лава XIII/)
поздравио је рушење источних тоталитарних режима. Пошто је у
то време сматрано да је социјализам поражен, Света Столица се
више посветила промишљању устројства Европе, односа глобал
не цркве и глобалног светског поретка и пенетрацији у оне делове
света где римокатоличанство није заступљено или није претежна
религија. Европа је у Ватикану замишљана као Европска унија
плус Русија која прихвата западне вредности и првенство црквене
власти папе. Може ли, уз садашњу политичку констелацију у све
ту, да буде реално замишљање такве Европе? Папа Јован Павле II
је 1993. у Апостолском писму ''Ecclesia in Europa'' говорио, између
осталог, о потреби нове евангелизације Европе. Папа је од 2000.
почео да говори о хришћанским коренима Европе (некад и о јевреј
ско-хришћанским коренима). Света столица је сматрала да после
ефемерне ''епизоде'' с бољшевицима треба да се посвети припреми
за важнију битку с вишевековним непријатељем – исламом, бор
беном религијом која обухвата више верника и брже се шири него
римокатоличанство. Савезници, односно реализатори замисли су
нађени и уводне борбе су почеле.
Света столица упућује, при растакању политичких устрој
става који јој не одговарају, позиве на поштовање супсидијарно
сти. Субсидиум је на латинском означавао снажне помоћне чете.
Термин супсидијарност увео је језуит Гундлах и присутан је у ка
снијим енцикликама, нарочито у енциклици ‘’Quadragessimo an
no’’. Они који се позивају на супсидијарност сматрају да централ
на државна власт не треба да буде надлежна у многим питањима.
У Југославији су сепаратистичке републике дуго пре одвајања ин
систирале на супсидијарности, односно самоуправном регионали
зму. На Косову су супсидијарност сматрали непотребним одуго
влачењем. У Војводини се неки већ дуго залажу за супсидијарност,
присвајајући све више атрибута државности и причајући о потреби
сталног потврђивања статуса европске регије. Помпиду је, међу
тим, упозоравао да је Европа регија већ постојала – у средњем веку
и да се није добро показала.
Кардинал Јозеф Рацингер, садашњи папа Бенедикт XVI, био
је за време папе Јована Павла II задужен за чистоћу и одбрану ве
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ре. Он је инсистирао да сваки римокатолик мора да има изграђен
верски идентитет, јер му то омогућује супротстављање свему што
угрожава веру. (Ратзингер, Ј., 1985: 35) Прихватио се и припреме
Ватикана за обрачун с исламом. По Рацингеру, ислам се од краја
антике до почетка модерног доба увек показивао као истински не
пријатељ Европе. (Рацингер, Ј., 2003.) Као папа је у првој години
после ступања на папску столицу одржао у Регенсбургу предавање
о дехеленизовању хришћанства. По њему, у модерном добу посто
је три етапе дехеленизовања. Прва етапа је реформација, у којој је
инсистирање да се хришћанство врати својим изворима значило
одустајање од хеленске баштине. Друга етапа је развој либералне
теологије 19. и 20. века. Црква је остала резервисана према разво
ју науке, али је на многе теологе утицао либерализам. Трећа етапа
је наступила с глобализовањем у које се укључила и црква. Про
тестанти предњаче у овој вези с глобализовањем. Света столица
се труди да глобализовању утисне свој жиг. У њој се сматра да је
Римокатоличка црква право место сусрета глобалног и локалног.
По Далсу, римокатоличанство је способно да одржи напетост из
међу различитих схватања, а по Финелеру оно стално покушава да
све антиципира. Истицано је осећање потребе за новом теологијом
културе, у којој би био уважен досегнути ниво савременог комуни
цирања. Сматрано је да ново римокатоличанство треба да садржи
интензиван дијалог, понашање усклађено с речима, стално кори
говање односа једнакости и различитости и деловање у процесу
комуницирања. Цркви је и даље било веома стало да Конгрегација
за евангелизовање народа, ранија Конгрегација ‘’De Propaganda Fi
de’’, што успешније ради.
Боф је тврдио да је Црква увек била на репу догађаја, по пра
вилу против најважних историјских промена – против реформе
1521, револуције 1789, против слободе савести, слободе мишљења,
против демократије итд. (Boff, L., 1984: 96) Грчки теолог Каломи
рос је тврдио да је атеизам последица лажне ‘’западне теологије’’
(и римокатоличке и протестантске) и да је био непознат хришћан
ству Истока. Људи настоје да се помоћу атеизма сакрију од злог,
свирепог Бога. По Каломиросу ће атеизам нестати када ортодокси
ја победи западну јерес. (Каломирос, А., 1984: 177)
Какав је однос римокатоличанства према Европској уни
ји? Римокатолички теолози питају да ли Европа може да постане
хришћанскија. Подсећају на речи Јована Павла II да Европа мора
почети да дише и једним и другим плућним крилом и да научи
свој матерњи језик, хришћанство. За папу је Рим срце које треба
да снабдева здравом крвљу оба плућна крила и учитељ матерњег,
хришћанског језика. По њему, хришћанска Европа мора да се обра
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чуна са секуларним. Часопис ‘’Concilium’’ је једном свом броју дао
наслов ‘’На нов начин мислити о Европи’’, а наслов броја у часо
пису ‘’Communio’’ је ‘’Или Европа или хришћанство’’. (Concilium,
2004; Communio, 2005)
Тешко је сасвим разумети како је могуће да Света столица,
са својом средњовековном структуром и идејом о средњовековном
устројству као најбољем друштвеном поретку, може успешно да
функционише у савременој Европи и савременом свету и буде је
дан од великих европских и глобалних ‘’играча’’.

Bosko Telebakovic
ACTIVITIES OF THE HOLY CHAIR
Summary
The Vatican has been a great ‘political player’ for a long time
even then when it is not visible. Although it does not have divisions,
as it was stated by Stalin, it is more powerful than many of those who
have them. The Holy Chair tries to react appropriately to signs of time.
How successful is it? At first sight, some popes seem to be unsuccessful
politicians. They introduced the Vatican, though they talked about po
litical neutrality, to the side of losers’ coalitions in both world’s wars.
The Holy Chair did not suffer severe damage, because after the wars
they managed to take it to the winners’ side without changing the main
political course. The Holy Chair has skillfully enhanced its power and
influence. During the Second Vatican Council, a church reform and the
modernization of its dogma and activities were tried, but after that tradi
tion was restored and there was a tendency to link it with modern poli
tics. The Holy Chair participated in the preparations of the fall of Berlin
wall and was involved in the events to follow the fall. The Vatican is
an institution counted on by European and global powerful people. The
Holy Chair uses its aspiration to spiritual universality to gain a part of
global power for itself.
Key words: Christianity, Roman Catholicizm, the pope, the Vatican, politics,
globalism.
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Resume
Roman Catholic Christianity was announced in the first centuries
of the new era by giving priority in honour to the Roman bishop (Pope)
over all other bishops of the Empire. Popes also tried to be first in power
later. The Bible is not a political text, but its messages can be interpre
ted politically. The Vatican has excelled in that and has never renounced
going in for politics. The modern Holly Chair socio-political doctrine,
formulated at the First Vatican Council and improved at the Second
Council, has not fettered concrete political activities. The Holy Chair
seems to be afraid of losing power in the world without policy making.
The Vatican does not anly represent the Church, but also the Po
pe’s state with the developed diplomacy. The Nuncio, differently than
the ambassador, is not only the representative in a foreign government,
but is also the controller of Roman Catholic Church activities or of mis
sionaries in a foreign country. Moral theology has a role in sheltering
Church policy. Religious dogma talks about serving and Vatican politi
cal doctrine about ruling.
The Holly Chair has been a great ‘political player’ for a long time
even then when it is not visible. Although it does not have divisions, as
it was stated by Stalin, it is more powerful than many of those who have
them. The Holy Chair tries to react appropriately to signs of time. How
successful is it? It took the Church about hundred years to ‘’digest’’ the
consequences of the French Revolution. Only the expansion of socia
lism movement made Church see socialism as the main enemy.
At first sight, some popes seem to be unsuccessful politicians.
They introduced the Vatican to the side of losers’ coalitions in both
world’s wars, though they talked about political neutrality. The Holy
Chair did not suffer severe damage, because after the wars they mana
ged to take it to the winners’ side without changing the main political
course. During the Second World War, the Pope, frightened by the So
viet Union power, proposed the formation of ‘’sanitary cordon’’ around
him.
The Holy Chair has skillfully enhanced its power and influence.
While doing that, it more and more relied on the Opus Dei organisation.
During the Second Vatican Council, a church reform and moderniza
tion of its dogma and activities were tried, but after that tradition was
restored and there was a tendency to link it with modern politics. The
Vatican refused to adapt to the changed society and emphasized that
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society should adapt to the Church. That pushed away many believers
from the offic ial Church.
The Holy Chair participated in the preparations of the fall of Ber
lin wall and was involved in the events to follow the fall. The Vatican is
an institution counted on by European and global powerful people. The
Holy Chair uses its aspiration to spiritual universality to gain a part of
global power for itself. A new goal has been set: rechritianization of the
West and conquering the East.

*

Овај рад је примљен 19. априла 2012. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 5. јуна 2012. године.
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ПОЛИТИЧКО (АНТИ)РЕКЛАМИРАЊЕ У
ИЗБОРНОМ ПРОЦЕСУ 2012. У СРБИЈИ*
– Начин вођења изборне кампање
као одраз политичке културе –
Сажетак
Циљ овога рада је да истражи ефекте негативне кампање на
општим изборима у Србији током маја 2012. године. Као основни
инструмент анализе аутори користе анализу садржаја, путем које
се тумаче садржаји изборног маркетинга политичких партија, али
и изјаве и говори њихових лидера, аналитачара и стручне јавности.
Аутори, с једне стране, утврђују да је негативна изборна кампања
допринела демобилизацији бирача и додатно продубила кризу ле
гитимитета још увек неконсолидоване демократије у Србији. С
друге стране, у раду се истичу трајније последице (анти)кампање
на развој политичке културе и изградње демократских вредности.
*

Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете
и науке Републике Србије.
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Кључне речи: негативне кампање, (анти)кампање, избори, изборни ци
клуси, политичка култура, политички актери, демократи
ја, политички маркетинг, пропаганда.

Оно што се показује као круцијално обележје изборног про
цеса у Србији, и то кроз све изборне циклусе, још од времена мла
де и тек уходаване демократије с почетка XX века па све до њеног
савременог обнављања и данашњег консолидовања, јесте једна
посве карактеристична атмосфера која се ствара од стране поли
тичких актера усмерених на (кампањско) изборно деловање, а која
води ка томе да стање у друштву малтене поприма обрисе некаквог
семиратног стања. Тада се изборна утакмица претвара у беском
промисну политичку борбу, односно политичка арена се трансфор
мише у арену најжешће изборне борбе у којој се не бирају средства
за медијско деловање на свест (а тиме и сам избор) грађана, све
зарад остваривања одређеног политичког (изборног) циља. При
томе се политички противници међусобно третирају као најљући
непријатељи, а често и именују као непријатељи и/или издајице на
рода и државе (у фреквентној употреби је и термин „страни плаће
ници“). Не преза се ни од напада на саму личност других такмаца
у тој игри, што води ка тзв. персонализацији кампање. Онда, чак
и сваком лаичком посматрачу са стране постаје јасно да је реч о
предизборној (анти)кампањи.
Тако су се и тридесетих година XX века у изборној трци у
Србији политички поен
 и стицали путем личних напада и увреда,
уз коришћење слабости противкандидата и њихово етикетирање
као „издајника“, „лопова“, „превараната“, „фалсификатора“ или
„убица“, али и употребом неких других, с данашње тачке гледи
шта архаичних и помало смешних назива, попут „сецикеса“, „на
родна пијавица“, „стара крвопија народна“ или „заштитник коко
шара“ (можемо приметити да би у модерном политичком језику
савремене Србије еквивалент овом последње наведеном називу
био израз „заштитник тајкуна“).1) Но, упркос постојању те својевр
1) У то како је изгледала изборна кампања у Србији 30-тих година XX века, недавно смо
имали прилике да стекнемо мали увид у једним дневним новинама које су се позабавиле
овом тематиком, о којој је том приликом говорио и проф. др Момчило Павловић, дирек
тор Института за савремену историју. Ту су показани и неки интересантни предизборни
плакати из тог времена, међу којима је, на пример, и онај који је гласио: „Београђани!
Сетите се:
Да Пашић има 172 (сто сдамдесет и две) рударске концесије у Србији.
Да је Пашић пре тридесет година био пуки сиромах, а да данас има девет троспратних
ћошкова у Београду и да је најбогатији човек у нашој земљи.
...да има огромне депозите у страним банкама.
Да у Србији није било ниједне велике државне крађе нити афере у коју није умешан или
он или његов син Рада...
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сне српске политичке „традиције“ у негативном рекламирању, оно
што је током последњег изборног процеса у Србији (2012. годи
не) прилично шокирало стручну и ширу јавност - макар онај њен
део који држи до доброг укуса и који је свестан снаге културних и
едукативних утицаја који долазе из медијске сфере, а нарочито у
случају политичко-пропагандног деловања путем моћних савреме
них медијских технологија - јесте неочекивано негативно, па чак и
отворено „прљаво“ вођена изборна кампања.
Како не би било неке забуне, ваља одмах истаћи да негатив
на изборна пропаганда није карактеристична само за друштва тзв.
младе или непотпуно консолидоване демократије, попут самог
српског друштва. Наиме, и у развијеним западним земљама она не
само да је дуго присутна (у САД још је 1828. године спровођена у
кампањи за председниче изборе између тадашњих кандидата Џек
сона /Andrew Jackson/ и Адамса /John Quincy Adams/), већ данас
има и знатан удео (према неким проценама и до 45 одсто) у укуп
ном политичком рекламирању у кампањи (ТВ рекламе, рекламе у
новинама, разни штампани пропагандни материјали и др.), а по
себно преовлађују негативни ТВ спотови.2) Нека истраживања у
САД су показала да су негативне пропагандне поруке тамо почеле
да доминирају већ од 1980. године.3) Стога и не чуде такви закључ
ци попут оног да је давно прошло време када кандидати током
кампање нису ословљавали своје опоненте именом.4) Најсвежији
пример негативне кампање која је изазвала бурне реакције америч
ке јавности јесте управо кампања коју води актуелни председник
САД, Барак Обама (Barack Hussein Obama), за свој реизбор на ту
функцију. Тако неки јавно постављају питање: „Ако је он добар
председник, зар не би требало да води позитивну кампању, указу
Београђани! Српска свест и грађанска дужност налаже Вам да листом устанете против
овог врховног заштитника свих корупционаша, па сви колико Вас има гласајте за листу
Чика Љубе Давидовића.
Трећа кутија јесте Пашића – Цанкова српског крволочника“ (видети: Милан Доброми
ровић, „Историја прљаве кампање: Пљувљње још од 1930. године“, Курир, 30. април – 1.
мај, 2012, стр. 8).
2) О томе видети у: Зоран Славујевић, Политички маркетинг, ФПН, Чигоја штампа, Бео
град, 2005, стр. 159.
3) Видети: Darrell M. West, Air Wars: Television Advertising in Election Campaigns, 19521992, Congressional Quarterly Press, Washington, DC, 1993, стр. 48.
4) На то су указали Ватенберг (Martin P. Wattenberg) и Брајанс (Craig Leonard Brians), а
имајући заправо у виду председничке изборе у САД 1948. године и понашање током
изборне кампање двојице тада главних кандидата – Харија Трумана (Harry S. Truman)
и Томаса Девеја (Thomas E. Dewey). Видети: Martin P. Wattenberg, Craig Leonard Brians,
Negative Campaign Advertising: Demobilizer or Mobilizer, Recent Work, Center for Rese
arch in Society and Politics, Institute for Social Science Research, University of California,
Los Angeles, 22. август, 1996, стр. 1.
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јући на све крупне ствари које је урадио? С друге стране, ако после
његовог председовања од преко три године, он каже грађанима да
је Америка једна неправедна и нефер земља (an unjust and unfair
country), зашто би онда требало да буде реизабран? Зашто он није
ништа урадио у погледу тог проблема?“5) Такође, у не тако давним
изборним процесима у САД, дешавали су се и случајеви негативне
кампање кроз играње улоге „политичке жртве“. Најзанимљивији
пример, свакако је председничка изборна трка у којој су учество
вали тадашњи преседник Картер и његов наследник Реган. ТВ спот
у коме је главна рола припала Ненси Реган, допринео је победи
њеног супруга, а главна глумица је тежила да отупи нападе про
тивкандидата који су се односили на питања социјалне политике.6)
Несумњиво је да је ово питање требало бити постављено и
представницима политичке власти у Србији, који су узели улогу
такмаца у изборној трци, утолико пре јер је њихова одговорност
можда чак и већа, с обзиром на рањивост овдашње демократије
и насушну потребу њене консолидације, уз стабилизацију и даљи
развој демократских политичких институција и самих демократ
ских вредности и принципа.
Но, уочено је да су са порастом ТВ политичког рекламира
ња (television advertising), односно преорјентисањем кампања од
штампаних медија на кратко телевизијско, тзв. тридесетсекундно
представљање, оптужбе и контраоптужбе постале како учестали
је, тако и директније. Поред тога, можемо, такође, приметити да
је и најновији развој медијске технологије, који је досегао раније
неслућене домете, отворио нове могућности у погледу таквог мар
кетиншког политичког деловања и његових ефеката. Са развојем
нове медијске сфере - тзв. сајбер простора (cyberspace) и нових
група јавности (on-line јавности), постају све популарније интер
нет изборне кампање које уносе новине и велику креативност и у
негативно рекламирање.
Негативном кампањом у политици назива се она врста поли
тичког рекламирања која није заснована на сопственој афирмацији
(афирмативна или позитивна кампања), већ на дисквалификаци
ји политичких опонената. Такво негативно рекламирање заправо
се заснива на антиреклами другога, у виду презентације његових
слабости, грешака или пропуста, како би се испровоцирао нега
5) Eric Bahrt, „Obama running a negative campign for re-election“, 23. апри.л, 2012, www.nati
onmultimedia.com/opinion/Obama-running-a-negative-campaign-for-re-election-30180479.
html (29. 4. 2012).
6) Видети у, David, Mark, Going Dirty: The Art of  Negative Camaigning, Updated Edition,
Rowman & Littlefield Publishers, USA, 2009, стр. 6.
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тиван однос према његовој личности или његовим ставовима и,
тиме, утицало на изборну одлуку грађана, пре свега оних неодлуч
них, ако не да гласају за адресанта пропагандне поруке са негатив
ним садржајем, онда макар тако што ће се одвратити да гласају за
противничку страну. Међу таквим негативним политичким рекла
мама, разликују се оне у којима се директно напада конкурентски
кандидат или странка (рекламе-напади /attack ads/) од оних путем
којих се, такође негативним садржајем, „узвраћа ударац“, односно
одговара на напад (тзв. одговор-рекламе /response ads/). Наиме, у
том типу политичке борбе фокус пажње се помера са позитивне
сопствене промоције (у случају позиционих странака, онога што је
власт урадила и што те партије планирају убудуће да спроведу; у
случају опозиционих, презентовања њиховог политичког програ
ма) или, пак, презентације сопствених предности и наглашавања
разлика у односу на опоненте (тзв. компаративно рекламирање)
на истицање негативности и оспоравање (или, у често употребља
ваном колоквијалном речнику, „пљување“) противничке стране и
њеног кандидата. Како професор В. Гоати објашњава: „То није не
законито. Пре је реч о неким моралним прекршајима који немају
санкцију“.7) Наравно, ту се мисли на то да за такво политичко де
ловање нема законске санкције у правном поретку. Али, за неодго
ворност тог типа, као уосталом и за сваку другу политичку неодго
ворност, постоји једна друга врста санкције која је можда и много
већа, са тежим и дугорочнијим последицама - она коју спроводи
грађанска тј. политичка јавност: пре свега, у виду јавне осуде та
квог понашања; потом, путем пада тзв. рејтинга илити популарно
сти политичког субјекта који је прибегао таквом типу политичког
маркетинга; па све до његовог кажњавања приликом самог чина
гласања, што све води ка лошем котирању у коначном одмеравању
политичке снаге и, дакако, лошем изборном резултату.
У појединим случајевима, исход негативних изборних кам
пања је раст изборне апстиненције и демобилизација бирача, што у
крајњој инстанци узрокује кризу легитимитета политичких инсти
туција и поретка у целини. Није ретко да политички актери сами
продукују такву климу јер теже да демотивишу бирачко тело поли
тичких опонената.8) Већина истраживања у области изборних кам
7) Владимир Гоати је то изјавио управо коментаришући за један медијски портал актуелни
изборни процес у Србији, при чему је додао и ову оцену: „Мислим да ће тога бити све
више како се ближи дан избора и да ће људи који имају слабији стомак имати све више
проблема да то слушају“. Нав. према: Јелена Костадиновић, „Избори 2012: Прљава
игра без правила?“, извор: S media portal, http://www.smedia.rs/m/spress/vesti/1437/izbo
ri-2012-negativna-kampanja-izbori-2012-prljava-igra-bez-pravila-VIDEO.html (1.5.2012).
8) Mark, David, Going Dirty: The Art of  Negative Camaigning, Updated Edition, op. cit , стр. 3.
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пања показала су да је током последњих година, са јачањем улоге
медија (посебно електронских), дошло до пораста негативних кам
пања током изборних циклуса. Уобичајени савети политичких кон
султаната су да се што пре крене у изградњу негативног имиџа по
литичког/их противника, како би се унапред осигурала предност.9)  
Такође, ако се у негативној кампањи оде корак даље, те се
пласирају не само провокативне али истините информације о про
тивнику, већ и оне неистините, у виду клевета, лажи и увреда, ко
је спадају у домен политичког сплеткарења (то је управо оно што
се подразумева појмом „прљаве кампање“), онда могу да уследе и
судске тужбе, те су тада могуће и правне санкције. У сваком случа
ју, негативно рекламирање представља једно неодговорно понаша
ње у политичком маркетингу, које се заправо и у економском мар
кетингу избегава, сматрајући се неприхватљивим. Комерцијални
оглашивачи, наиме, веома воде рачуна да, када говоре о предности
ма свог производа у односу на такву робу друге марке, ову сакрију
тако да се други бренд не види и, тиме, директно не прозива.10)
У Србији је, у релативно кратком временском периоду (за
двадесетак година од поновног увођења вишестраначја), остварен
својеврсни „цивилизацијски напредак на плану односа према по
литичком маркетингу“, у смислу да се – како то објашњава један
добар познавалац ове области, професор Зоран Славујевић – пре
шло од почетне „фазе маркетиншког нихилизма и примитивизма“,
одн. „маркетиншког натурализма“ (уз потцењивање значаја и нера
зумевање саме природе политичког маркетинга и медијске промо
ције, као и политичких бенефита који они могу донети), у потпуно
другу крајност каква је данашња „фаза тзв. тоталног маркетинга“,
са свеобухватном, свеприсутном и свепрожимајућом и, такође,
наводно свемоћном маркетиншком делатношћу.11) Но, и тај моде
9) David, A. M, Peterson, Paul A, Djupe, „Why Primary Campaigns Go Negative: The Deter
minants of Campaign Negativity“, Political Research Quarterly, Vol. 58, No. 1, University of
Utah, Sage Publications, 2005, стр. 45.
10) Управо говорећи о изборној кампањи у Србији 2012, и програмски директор ЦеСид-а
(Центра за слободне изборе и демократију), Ђорђе Вуковић, указао је на ту паралелу са
комерцијалним маркетингом. Он је узео за пример рекламирање детерџента или прашка
чији се оглашивачи „понашају довољно одговорно, да не узму други прашак или неки
други детерџент и да укажу на то... ставе ону белу флашу или ставе белу кесу, дакле,
да се не зна о ком се ради“. Нав. према: Транскрипт емисије „Један на један“ (ауторка и
водитељка: Даница Вученић; гост: Ђорђе Вуковић), РТВ Војводине, 17.04.2012, http://
media.rtv.rs/sr_ci/jedan-na-jedan/2474.
11) З. Славујевић у једној новијој анализи демонстрира како су политички актери у Србији
за кратко време прешли тај дуг пут маркетиншког развоја, за шта је, на пример, у Сједи
њеним Америчким Државама требало пола века. Видети: Зоран Славујевић, „Двадесет
година вишестраначја у Србији: Од маркетиншког нихилизма и примитивизма до тотал
ног маркетинга и идолопоклонства маркетингу“, у: Славиша Орловић (прир.), Партије
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ран приступ политичком рекламирању и процес американизације
изборне кампање остали су и даље обележни примитивним мар
кетингом, услед политичко-културног примитивизма који лежи у
основи овога, те се поставља питање да ли су, макар у овом смислу,
политички актери у Србији заиста изашли из фазе „маркетиншког
примитивизма“. Дакле, и поред промењених околности савремене
Србије и извесне њене политичке модернизације (која се углавном
само на појавном нивоу и пољу комуникацијских облика и сред
става одразила на политичке субјекте и њихово деловање, без не
ког већег утицаја и на суштинску природу српске политике), нешто
се показује као и даље непромењено, штавише и као тешко про
менљиво, то јест изузетно постојано и отпорно на промене. А то је
ништа друго до одређена политичка култура српске тзв. политичке
елите. То је политичка култура која је недопустиво ниског нивоа
и којом заправо доминирају елементи примитивизма и парохијал
ности. Израженост тога је, између осталог, последица, по нашем
мишљењу, погрешног рачунања с постојањем таквог паланачког
менталитета и код самих грађана, односно ослањања на оно што је
познати српски филозоф и књижевник, Радомир Константиновић,
назвао „духом паланке“, описујући тиме одређен културни дух ко
ме је корелативан феномен инфатилизма12) или - ако преведемо то
на подручје политике и политичке културе - можемо рећи и коме је
инхерентно политичко непунолетсво (политичка незрелост). Стога
се, у контексту негативног рекламирања током последњег избор
ног циклуса у Србији које је често било на граници (а каткад и с
оне њене стране) прљаве кампање, само по себи намеће питање
није ли можда исправније говорити о политичкој некултури овда
шњих актера усмериних на политичко поље деловања.
На овом месту, чини се, било би прикладно подсетити и на
одређење самог појма политичке културе. Према једној општој де
финицији, она представља „онај део опште културе једног друштва
који обухвата вредности, уверења, ставове, симболе, склоности и
обрасце понашања у односу на политику и политичка питања као
она питања која се односе на опште услове заједничког живота у
једном друштву и на избор праваца и циљева укупног друштвеног
и избори у Србији: 20 година, Friedrich Ebert Stiftung, ФПН – Центар за демократију,
Београд, 2011, стр. 285-295.
12) Видети: Радомир Константиновић, „Философија паланке“, Трећи програм, бр. 2, 1969
(прво издање), или неко од каснијих, посебних издања, нпр: Р. Констатиновић, Филосо
фија паланке, Нолит, Београд, 1981; о начелима „паланке“, паланачком духу и његовој
корелативности са инфатилизмом, посебно видети: Ibid., стр. 7-20.
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развитка“.13) Наравно, постоје различити типови овог феномена на
који се односи појам политичке културе. У једној од данас најпо
знатијих типологизација, издваја се и тип парохијалне политичке
културе. Реч је о типологији коју су развили Алмонд (Gabriel A.
Almond) и Верба (Sidney Verba) – сада се већ засигурно може рећи
– класици у политичко-културном проучавању политике и поли
тичких појава и утемељивачи тзв. civic culture приступа.14) Према
њиховом одређењу, овај тип политичке културе – који се везује пре
свега за племенска друштва и неке локалне заједнице, мада се не
искључује могућност његовог постојања и у великим политичким
заједницама са већим степеном развијености – у својој екстрем
ној или чистој варијанти, карактерише се, између осталог, погла
варством, држањем до части вође, кумулираним политичко-еко
номско-религијским улогама (одсуство њихове специјализације)
и исто тако неспецијализованим структурама, уз непостојање ни
диференцираности самих (политичких, друштвених, религијских
и др.) оријентација према њима. Такође, значајна особина овог по
литичко-културног типа је и одсуство било каквих очекивања од
политичког система, као и „одсутност очекивања промена које би
покренуле политички систем“.15) Неке од ових особина, посебно
ову последњу везану за настојање да се очува status quo (ако се
имају у виду стварна, а не само декларативна очекивања проме
на, дакле она о којима најбоље говори управо пракса, тј. одређено
деловање или, боље рећи, неделовање), лако је препознати и у по
литичко-културном профилу политичких актера савременог срп
ског друштва. А када говоримо о њиховим очекивањима уопште од
политичког система, можемо, без великог претеривања, рећи да ту
нема никаквих очекивања изузев оних да се путем постојећег си
стема по сваку цену дође до позиције власти, односно на њој што
дуже задржи. Но, за случај који је овде предмет анализе, посебно
је значајно Алмонд-Вербино разматрање једне сложене врсте, тзв.
парохијално-партиципацијске политичке културе и уочавање про
блема културног развоја у настајућим нацијама (или, другим речи
ма, онима у процесу изградње), где су културне норме парохијал
13) Милан Матић, „Политичка култура“, одредница у: Милан Матић (гл. ур.), Енциклопеди
ја политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993, стр. 830.
14) У својој чувеној студији о цивилној култури, они су, поред овог парохијалног типа,
издвојили још два основна типа политичке културе: поданички и партиципативан тип;
а такође су идентификовали и три сложена облика, заснована на мешавини ових основ
них типова, док су цивилну културу одредили као засебан, посве специфичан тип. Ви
дети: Gabriel A. Almond, Sidney Verba, Civilna kultura: Politički stavovi i demokracija u pet
zemalja, „Politička kultura“, Zagreb, 2000.
15) Ibid., стр. 23.
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не, а уведене структурне норме партиципацијске (неконгруенција
политичке културе и структуре).
Наиме, иако политичка култура per definitionem (како се мо
же видети и из горе наведеног одређења) обухвата садржаје који се
тешко мењају, јер њихова промена изискује и промену саме струк
тре друштвене и индивидуалне свести, што представља, пак, један
веома спор и дуготрајан процес, грађани Србије ипак константно
(дакле, не први пут и не само у овом случају већ и у многим дру
гим, и то по разним питањима) показују да су много више одмакли
на том путу стицања политичког пунолетства од оних који претен
дују да буду њихови лидери и кји се потпуно неоправдано нази
вају политичком елитом. Заправо, по свом понашању у политич
ким наступима, та групација људи пре заслужује статус политичке
естраде. А та естрадизација српске политике је, чини се, достигла
свој „зенит“ управо током окончане изборне кампање 2012. Но, ка
ко З. Стојиљковић сликовито каже - говорећи управо о сазревању
српског бирачког тела након две деценије избора - бирачи су овде
„навикли да су избори нека врста вашаришта у којој се кандидати
нуде за функцију власти, спремни да дођу до те позиције на све
начине“.16) Тако су и овог пута грађани, показавши завидан ниво
политичке свести и значајну интериоризацију демократских поли
тичко-културних вредности, на ту естрадизацију политичке сцене
Србије (за шта су првенствено одговорни главни такмаци у овој
изборној утакмици) одговорили извесним санкционисањем таквог
предизборног понашања које је имало свој најманифестнији об
лик у политичком (анти)рекламирању. Произведен је тзв. бумеранг
ефекат, са санкцијама у виду смањења рејтинга, односно популар
ности две најјаче странке – Демократске странке (ДС) и Српске
напредне странке (СНС), од којих ниједна није остварила жељени
и очекивани изборни резултат.
На то су већ указивали и подаци неких предизборних истра
живања о подршци грађана појединим политичким субјектима као
учесницима у овој изборној трци и тенденцијама њене промене.
А, према једном таквом истраживању, велика већина анкетираних
грађана – од чак 70% њих – није подржавала негативну кампању
која је вођена.17) Због тога се, у политичком дискурсу око општих
16) Нав. према: Јелена Костадиновић, „Избори 2012: Прљава игра без правила?“, извор: S
media portal, http://www.smedia.rs/m/spress/vesti/1437/izbori-2012-negativna-kampanja-iz
bori-2012-prljava-igra-bez-pravila-VIDEO.html (1.5.2012).
17) Реч је о серији ненаручених истраживања (тзв. комерцијални пројекат) маркетиншке
агенције „Партнер консалтинг“, које је она спровела током априла 2012. године – упра
во у време захухтавања изборне кампање – путем технике телефонске анкете (CATI), а
којима је био обухваћен репрезентативан (по полу, старости и образовању) узорак од
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избора у Србији, и отворило питање ко је и са каквим мотивима
започео такву врсту кампање, односно која је странка била иници
јатор негативног, па чак и прљавог, начина спровођења политичког
маркетинга, за шта се ДС и СНС међусобно оптужују.
ДС и неки њени коалициони партнери настојали су да у ТВ
спотовима и путем осталих средстава изборне пропаганде покажу
недоследност и противуречност данашњих напредњака, а некада
шњих радикала; потом су прибегли и оспоравању компетентно
сти, односно квалификованости њиховог лидера (отварање афере
„диплома“). Потегли су за таквим вођењем кампање, уз задавање
„ниских удараца“ супарничкој страни, вероватно услед нервозе и
панике у коју је била упала ова највећа и најјача странка у досад
владајућој коалицији како због свесности постојања великог не
задовољства грађана, тако и због процена и најава од стране не
ких истраживача и аналитичара њеног релативно неповољног (у
односу на онај очекивани или „пројектовани“) изборног резултата.
Тако су на политичком тржишту пласирани провокативни плакати,
летци и тзв. weathervane видео спотови („како ветар дува“ спотови
- тип негативних спотова у којима се истиче недоследност и про
мена става политиког конкурента) ДС и њене изборне коалиције са
контрастним изјавама Томислава Николића. Алудирањем на про
мену политичког мишљења и деловања овог опозиционог лидера,
путем пропагандног материјала под насловом „Тома – јуче једно,
данас друго, а сутра ко зна шта“ (инсертоване речи Николића из
његових изјава датих некада и сада - после његовог политичког
заокрета, а поводом разних питања, као што су: евроинтеграције,
статус Косова и Метохије, обавезе Србије према Хашком трибуна
лу и њена сарадња с тим судом и др.), желела се заправо послати
порука да се с њим никад не зна, те да би било исувише ризично
да таква особа води земљу или да његова партија преузме власт. И
мада су, због извесних реакција у јавности, уследиле јавне огра
де да ова изборна коалиција не води само негативну кампању, већ
паралелно и позитивну (као да се очекивало да ће се овом потрти
нежељени ефекти оне прве), то ипак није могло ни да поништи ни
да ублажи постојећи утисак, а, како смо видели, нити да знатно по
бољша коначан ефекат.
С друге стране, СНС очигледно да није могла да одоли та
квим провокативним изазовима и искушењима да узврати на исти
или сличан начин, и поред могућих негативних импликација које
1.400 испитаника, добијен вишеетапним случајним избором (према: „Негативна кампа
ња смањује број гласова“, 29. април, 2012, извор: Нови магазин, http://www. eizbori.com/
negativna-kampanja-smanjuje-broj-glasova/, 30. 4. 2012).
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то носи са собом. Наиме, без обзира на анулирање тиме сопствених
предности и потенцијалних позитивних гласова које је она, тј. коа
лиција коју предводи, могла да задобије услед негативног деловања
супарничке стране, а да је сама остала привржена афирмативном
вођењу изборне кампање, ова партија се ипак одлучила за response
advertising (тзв. одговор-рекламе) као, такође, један вид негативног
политичког рекламирања.18) У складу с тим, у свом предизборном
маркетингу грађанима су упутили питање да ли сви они лепо живе
као и представници власти (слоган „Они живе лепо, а ти?“), при
чему нису тиме само реаг овали на конкурентски рекламни слоган
и, уједно, назив изборне листе коалиције око ДС („Избор за бољи
живот“), већ су желели алудирати и на извесно сумњиво богаћење
појединих представника власти током њиховог мандата и њихову
наводну повезаност са неким тајкунима, односно њихову умеша
ност у разне корупционашке и друге афере. У том духу, уследио је
и ТВ спот у коме се сада и конкретно подсећало на различите афе
ре чији су актери били појединци из влсти, а чиме су „подкачени“
и лидери појединих мањих странака - партнера ДС у њеној коали
ционој власти (нпр. прозивање лидера Социјалистичке партије Ср
бије /СПС/, Ивице Дачића, у вези са тзв. афером „кофер“ или Мла
ђана Динкића, лидера Уједињених региона Србије /УРС/, тј. Г17+,
везано за аферу о бесплатним акцијама, итд.). Поред тога, у овој
политичкој борби за власт, мале странке су додатно биле изложене
дејству негативне кампање коју је водила СНС, с обзиром на то да
је ова партија грађанима слала и маркетиншку поруку упозорења
да је гласање за мале странке наводно непоуздано јер се не зна с
ким ће оне после избора бити (алудирајући на чувено помирење и
18) Треба напоменути да је СНС у први мах рачунала на то да ће, њеним опредељењем за
конструктивни и позитивни курс кампање, негативни политички маркетинг ДС про
извести контраефекат, те да може само њој ићи у прилог. О томе сведоче бројне дате
изјаве њених вођа и страначких функционера или, рецимо, саопштење централног из
борног штаба коалиције „Покренимо Србију – Томислав Николић“ у коме је, како је
пренео bktvnews.com, истакнуто следеће: „Негативна медијска кампања, на коју влада
јући режим са Демократском странком на челу немилице троши новац грађана Србије,
има тотално контра ефекат... Разлог за такву ситуацију, централни изборни штаб види у
томе да грађани Србије са једне стране имају прљаву кампању, а са друге стране коали
цију која се труди да предложи читав низ конкретних решења за бољи живот обичних
људи. Са једне стране се врши медијска манипулација, а са друге фанатичан теренски
рад активиста коалиције“ (видети: Небојша Татомир, ”Централни изборни штаб ‘По
кренимо Србију’: Негативна кампања ДС = позитивни гласови коалицији!“,
http://bktvnews.com/centralni-izborni-stab-pokrenimo-srbiju-negativna-kampanja-ds-pozi
tivni-glasovi-koaliciji/, 29.4.2012). Но, није прошло пуно времена а постало је очиглед
но да је СНС одлучила да промени стратегију меркетиншког деловања, јер је врло бр
зо њен лидер најавио да ће они на негативну кампању свог главног опонента узврати
истом мером. За оне који иоле познају област маркетинга и односа с јавношћу било је
одмах више него јасно да ће то бити једна, по њихов коначан рејтинг, погубна одлука
напредњака.
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коалициони споразум СПС и ДС, уз приказивање ТВ слике рукова
ња И. Дачића и Бориса Тадића). Као да се икада поуздано зна с ким
ће „велики“ бити или, другим речима, као да су овде икада биле
извесне постизборне коалиције. Искуство нас је, наиме, научило
да оне у овом друштву, нажалост, зависе пре свега од политичке
трговине и тога ко даје више у обично „феудалној“ расподели ресо
ра, разних функција и још разноврснијих позиција. Такође, у нега
тивном пропагандном асортиману СНС, остаће запажен и значајно
експлоатисан штампани материјал са изношењем малтене детаљ
не дескрипције о наводној умешаности кандидата ДС за градона
челника Београда у бројне и разноврсне корупционашке афере. До
које границе може ићи ова врста политичке кампање и с каквом
злоупотребом трећих лица, нарочито оних угледних и славних, па
чак иако су покојна, али не само то већ и посве карактеристичан
политички цинизам, као и ненедостајање смисла за хумор, показао
је плакат са ликом чувеног глумца Миодрага Петровића Чкаље са
поруком: „ Је л' и теби жути (мисли се на чланове ДС чији је 'за
штитни знак' жута боја – прим. аутора) обећали посао – у петак“.
На тај начин се предизборна кампања у Србији 2012. године
претворила у прави предизборни рат два главна такмаца, и то како
на улицама Србије, у штампаним медијима и на ТВ екранима, тако
и у оној виртуелној сфери јавности какав је интернет, где је вође
на прилично интензивна тзв. on line кампања у којој су, такође, у
значајној мери били присутни демотивациони постери. Чини се да
је такво маркетиншко деловање ових актера имало интенцију да
се створи својеврсна „референдумска“ атмосфера на овим избо
рима, како би се ваљда одиграо избор само између њих, уз привид
свођења политичке сцене Србије на двопартијску сцену. Показало
се да је медијска сфера у Србији простор где се високо толери
ше негативна кампања. Медији, као главни креатори јавног мнења
у данашњем времену, претворили су се у „полигон за међустра
начка сплеткарења и препуцавања“, уместо да буду locus где ће се
презентацијом „квалитетног програма пронаћи пут до гласача“.19)
Стога и не чуде оцене ОЕБС-а и других организација које се баве
медијским мониторингом да медији у Србији нису имали довољно
аналитичан и критички приступ, односно да су били веома инерт
ни или пасивни у праћењу ове изборне кампање. Једно недавно из
нето запажање везано за медијску ситуацију у овом региону, можда
на најбољи начин осликава медијску сферу и стање новинарства и
у самој Србији: истакнуто је, наиме, „да је новинарство у функци
19) Све нав. према: Јелена Костадиновић, „Избори 2012: Прљава игра без правила?“, op.
cit., http://www.smedia.rs/m/spress/vesti/1437/izbori-2012-negativna-kampanja-izbori-2012prljava-igra-bez-pravila-VIDEO.html (01.5.2012).
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ји информисања ‘умрло’ у региону и претворило се у политичку
пропаганду“. 20)
Када су у питању комерцијални медији, њихов интерес за
уступање свог медијског простора у сврху негативног политичког
рекламирања, иако се не може оправдати, могуће је разумети. Јер,
и тај маркетинг, као и сваки други, доноси профит, а, привлачећи
пажњу јавности, увећава се и гледаност (одн. слушаност или ти
раж) дотичног медија, што значи да расте она данас толико „обо
готворена“ категорија каква је медијски рејтинг. Но, та толеранци
ја међусобне политичке нетолерантности забрињава када је реч о
медијском простору онога што се назива јавним сервисом који би,
као власништво свих грађана и јавни ресурс, морао да се придржа
ва одређеног кодекса понашања у свом пословању. Али, одсуство
институционалног праћења медијске изборне кампање спада у до
мен шире проблематике неразвијености адекватне институционал
не инфраструктуре и дефицита законских надлежности постојећих
специјализованих институција (попут Републичке радио-дифузне
агенције – РРА или Републичке изборне комисије – РИК) у поли
тичком систему Србије.21)
Иако је поменуто питање иницијалности вођења ове врсте
изборне кампање од мањег или готово никаквог значаја у когни
тивном смислу, мотивација и посебно ефективност таквог делова
ња омогућују долажење до неких важних закључака, значајних и
за спознају политичког понашања и за разумевање самог изборног,
али и ширег политичког процеса у Србији. Наиме, негативна кам
пања је директно утицала на опадање рејтинга, тј. популарности,
две најјаче странке, док су највише профитирали трећи (коалиција
СПС- ПУПС /Партија удружених пензионера Србије/- ЈС /Једин
ствена Србија/). На ту тенденцију указивала су већ и нека предиз
борна истраживања. Према поменутом истраживању маркетиншке
агенције „Партнер консалтинг“, коалиција око СНС, у распону од
свега две недеље у априлу, изгубила је била подршку више од 5
одсто бирача (са 29,7% пала је на 24% подршке грађана); док је ко
алиција око ДС, у истом том временском периоду, изгубила више
20) Ово запажање изнео је бивши хрватски новинар – Томислав Јакић. О томе, као и о
другим актуелним оценама медијске ситуације у Србији и, посебно, о оценама медиј
ског праћења изборне кампање 2012, видети: „Медијски амбијент“, 14 дана у меди
јима (двонедељни билтен), бр. 29, 2012, http://www.mc.rs/medijski-ambijent.3158.html
(29.05.2012).
21) Ђорђе Вуковић из ЦеСида-а је у поменутој емисији посебно подвукао неопходност
постојања неке државне институције која би пратила медијску изборну кампању и,
својим реаговањем, спречавала да она поприми негативан смер (видети: Транскрипт
емисије „Један на један“ , РТВ Војводине, 17.04.2012, http://media.rtv.rs/sr_ci/jedan-najedan/2474).
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од 3 одсто гласова (са 25,1% пала је на 21,8% подршке). Додуше,
према овом истраживању, негативна кампања је била утицала на
пад рејтинга и неких других партија, на пример и самог СПС (који
је најпре имао 13,2% подршке грађана, да би потом пао за 1,8 одсто
– на 11,4% гласова), мада сада, са ове дистанце, може се поуздано
рећи да је то био само један тренутни пад . Такође, према истом ис
траживању, сами грађани су оценили да је ДС више од рдугих ко
ристила негативну кампању у свом предизборном наступу.22) Иако
узмемо у обзир коначне резултате републичких парламентарних
избора, јасно је да су СНС и њена колицаја, остваривши 24,04%
гласова, изашли из изборне трка са највише гласова, али ипак не са
онолико колико су очекивали или колико су, према неким прогно
зама, могли да добију с обзиром на подршку грађана коју су ужи
вали до пред сам финиш кампање. То показује да је негативна кам
пања усмерена против ове партије и њеног лидера, а коју је веома
интензивно и дуго водила ДС, имала ипак само ограничене ефекте.
С друге стране, другопласираност ДС која је добила 22,06% гласо
ва, остваривши такође лошије резултате од очекиваних и не прела
зећи оквире оне подршке коју је имала и током кампање (од 22%
до 25% према поменутим, али и неким другим предизборном ис
тарживањима), не само да додатно потврђује релативни успех ње
ног маркетиншког деловања, већ и ограничења стратегије изборне
кампање СНС. Тако је испало да је заправо коалиција око СПС чији је изборни резултат од 14,51% гласова за многе био велико
изненађење - највећи добитник избора и политички актер који је
највише профитирао од негативног политичког рекламирања две
најјаче странке и њихових коалиционих партнера.
Поред тога, како се показало, негативна и медијски агресив
на предизборна кампања није утицала на повећање ни могуће (у
истраживачким пројекцијама) ни стварне изборне излазности. Јер,
током приближавања финишу изборне трке спремност грађана да
изађу на изборе није се битно повећала у односу на период пре за
хухтавања кампање и њеног скретања ка доминантно негативном
курсу23), као је стварна излазност на одржаним изборима (3.912.904
грађана, тј. 57,80% уписаних у бирачки списак) била мања него на
22) Према: „Негативна кампања смањује број гласова“, 29. април, 2012, извор: Нови мага
зин, http://www. eizbori.com/negativna-kampanja-smanjuje-broj-glasova/ (30. 4. 2012); ви
дети и извештај о овом истраживању са конференције за новинаре, одржане 11.04.2012.
у Медија центру: http://www.mc.rs/rezultati-istraživanja-javnog-mnenja-Srbije-povodomizbornekampanje.4.html?eventId=8442 (30.4.2012).
23) То је такође један од закључака до којих се дошло у предизборном истраживању „Парт
нер консалтинга“; видети: „Анкета ‘Избори 2012’ – Партнер консалтинг: УРС са 6,5%
прелази цензус, СПС највећи добитник избора“, http://www.eizbori.com/anketa-izbori2012-partner-konsalting-URS-sa-6,7-prelazi-cenzus-SPS-najveći-dobitnik-izbora (1.5.2012).
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претходним (4141176 грађана или 61,35% регистрованих бирача),
док је у појединим општинама и градовима била чак и изненађу
јуће мала (нпр. у Београду само 54,58%), а то „изненађење“ је до
датно појачано за други круг председничких избора (излазност од
свега 46,2%). Дакле, у овом случају, јасна је демотивишућа улога
негативне кампање и њени одбијајући ефекти. Стога, не само да
се не можемо сложити са оценом да је негативна кампања у Србији
2012. „остала у оквирима доброг укуса“, него сматрамо и да су се
из тога изведене тезе о њеним наводно могућим позитивним ефек
тима, у смислу мотивације бирача (првенствено оних неодлучних)
да изађу на гласање или у смислу повећања рејтинга партија-но
силаца такве кампање, показале као нетачне.24) Но, постоје и таква
објашњења да мобилизаторска и мотивациона функција негативне
кампање постају делотворне под одређеним околностима. Управо
такво једно објашњење дао је З. Стојиљковић, истакавши да у си
туац
 ији када нема већих програмских разлика међу главним такми
чарима и када се нико од кандидата не може позвати на неке круп
не резултате које је постигао (што је посебно изражено у времену
економске кризе), те када су бирачи прилично апатични и без неке
веће жеље да гласају, онда негативна кампања и може бити нешто
што је политички профитабилно.25) У сваком случају, када је реч о
мотивационој функцији негативне кампање, важно је напомeнути
да то може бити само једна негативна мотивација, базирана на ис
казивању нетрпељивости према другој страни, а која је пре свега
усмерена ка демотивисању њених потенцијалних гласача, то јест
ка њиховом одвраћању од гласања за политичког опонента.
Како су политичке кампање генерално постајале све више
и више контроверзне, и у самој теорији у новије време почело је
да се поклања много више пажње утицају негативног реклами
рања на изборну излазност бирача, те су се око тог питања (де)
мобилизаторске улоге негативне кампање развиле и неке интере
сантне теоријске расправе. Тако је једна група научника, на основу
спроведених истраживања у САД, утврдила да негативна изборна
24) Ову оцену и пропратне тезе изнео је оперативни директор ЦеСид-а, Марко Благојевић,
додавши и то да „... партије у Србији нису прешле неку меру преко које би заправо
та негативна кампања производила контра ефекте, као што би, на пример, бирачима
могло да згади политику и изборе. То се дешавало у Србији на неким изборима, на
пример 2002. на председничким.“ Нав. према: „Благојевић: Негативна кампања у окви
рима доброг укуса“, извор Б92, 30.4.2012, http://www.b92.net/info/izbori2012/analize.
php?yyyy=2012&mm=04&dd=30&nav_id=605077 (30.4.2012).
25) О томе је Зоран Стојиљковић говорио за S media portal; видети: Јелена Костадиновић,
„Избори 2012: Прљава игра без правила?“, op. cit., http://www.smedia.rs/m/spress/ve
sti/1437/izbori-2012-negativna-kampanja-izbori-2012-prljava-igra-bez-pravila-VIDEO.html
(01.5.2012).
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кампања, заснована на нападима на друге кандидате, иако може
допринети политичкој едукацији, заправо делује демобилишуће,
удаљујући бирачко тело, односно потенцијалне гласаче, од изласка
на гласање.26) С друге стране, постоје и они – попут Мартина Ва
тенберга и Крега Брајанса – који доводе у питање могућност да се
на основу оваквих тврдњи изводе генерализације за услове изван
оквира конкретних испитивања. Настојећи да се држе тог методо
лошког принципа у свом истраживању утицаја негативне кампање
на раст излазности на изборима у САД, поменути аутори су дошли
до различитих резултата у случају две врсте избора, што указује на
једну контрадикторност у стварној политичкој пракси ове земље.
Наиме, они су изнели закључак да ова врста изборне кампање има
мобилизаторску улогу у случају америчких националних избора оних на федеративном нивоу, а то се пре свега односи на тамошње
председничке изборе, када пропагандне поруке чији садржај чине
политички напади стимулишу партиципацију грађана. Али, када је
реч о субнационалним изборима у Сједињеним Државама као, како
је истакнуто, „мање видљивим“, овај ауторски двојац напомиње да
у том случају негативне политичке поруке ипак могу имати и дру
гачији ефекат.27)
Без обзира на ове академске расправе, најновије искуство
Србије са негативним рекламирањем током изборне кампање го
вори у прилог томе да та врста политичког маркетинга не само да
демобилизаторски утиче на излазност, већ и да води ка приметном
повећању броја тзв. белих листића. А то значи да се негативна мо
тивација добрим делом своди на мотивисање неких грађана да свој
глас учине неважећим. Све то потврђује да и у случају политичке
праксе важи она добро позната оцена о маркетингу: „... ма како
интензиван и добар био, маркетиг не може продавати на дужи рок
лошу робу“.28) Надовезујући се на то, за крај можемо поручити и да
ма колико (политички) маркетинг био агресиван и нападачки, он не
може продати (политичку) робу са истеклим роком трајања.

26) Видети: Stephen Ansolabehere, Shanto Iyeugar, Adam Simon, Nicholas Valentino, „Does
attack advetising demobilize the electorate?“, American Political Science Review, Vol. 88,
No.4, 1994, стр. 829-838.
27) Према: Martin P. Wattenberg, Craig Leonard Brians, Negative Campaign Advertising: Demo
bilizer or Mobilizer, op. cit., стр. 1-21.
28) Зоран Славујевић, „Двадесет година вишестраначја у Србији: Од маркетиншког нихи
лизма и примитивизма до тоталног маркетинга и идолопоклонства маркетингу“, op. cit.,
стр. 285.
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POLITICAL (ANTI)CAMPAIGNS IN ELECTORAL
PROCESS IN SERBIA 2012 - THE WAY  OF
CONDUCTING THE ELECTION CAMPAIGN AS
A REFLECTION OF POLITICAL CULTURE Summary
Primary objective of this article is to investigate effects of negati
ve campaign on elections in Serbia during May, 2012. Content analysis
is the basic analysis instrument, which provides useful mechanism for
interpretation of political parties marketing, as well as speeches of its
leaders, analysts and expert public. Second analytical method is com
parative, exploring the consequences of negative campaigns in different
political systems as well as in Serbia. On the one side, authors point out
that negative campaign has lead to electoral demobilization and legiti
macy crisis deepening, while on other, it has produced lasting effects on
promotion of democratic values in Serbia.
Key words: negative campaigns, (anti)campaigns, elections, electoral cyclu
ses, political culture, political actors, democracy, political marke
ting, propaganda.
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Resume
The issue of electoral campaigns has always attracted attention
of scientific and expert public. In the centre of research was, and still
are wide effects of negative campaigns on patterns of political cultu
re, civic capacity building, institutional and political consequences etc.
This paper provides analysis of recent electoral campaign in Serbia.
Authors, on one hand, explore factors which have led to voter demobi
lization and legitimacy crisis in process of democratic consolidation in
Serbia. On the other side, authors demonstrate that negative campaign
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has long lasting consequences on political culture development, and, in
wider context, decreas e democratic social capacity. First part of article
deals with history of negative campaigning in Serbia, but also in wider,
comparative perspective. Using content-analysis, central part examines
last electoral campaign in Serbia, electoral de-motivation and political
apathy. Finally, in concluding part, authors’ point out that mobilizing
role of negative campaigning in some political systems has not produ
ced that effect in Serbia.
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ПОЛИТИЧКО КОМУНИЦИРАЊЕ
У ДНЕВНОЈ ШТАМПИ СРБИЈЕ*
Сажетак
Полазећи од става да је отворена политичка комуникација
суштински елеменат савремене политике, аутори истражују сим
боличку размену аргумената, чињеница и информација између
представника српске државе и опозиције, посебно проучавајући
улогу дневне штампе и њен значај у креирању политичке културе.
Фокус је на уочавању дискурсивности садржаја, при чему се кван
титативном и квалитативном анализом уочава окошталост процеса
политичког општења, једносмерног и пропагандног, од врха надо
ле, односно од власти ка грађанима.
Нови облици нарације откривају доминантан садржај: текст
се мења естетизованом сликом, критичка дубина – нарцисоидном
површином, а чврста аргументација и новинарска истраживања
повлаче пред маркетиншким уверавањима, јефтином забавом и та
блоидизацијом. Дневна штампа у Србији се добровољно посипа
златном прашином ПР служби и агенција, посредујући стварност
у којој живе моћне елите и богати оглашивачи, али не и обични
грађани, осиромашени и загледани у будућност. Отуда и све еви
дентнији пад новинских тиража; уместо “Аргусовог ока” јавно
сти штампа све више постаје огласна табла политичких партија и
прикривених тајкуна, полигон за блаћење и дискредитовање поли
тичких ривала. Референтни политички оквир креира се иза кулиса
*

Рад је у оквиру пројекта Министарства просвете и науке Републике Србије, број 179008.
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јавности, па се може констатовати да је српско друштво још увек
удаљено од партиципаторног модела демократије, са свеобухват
ним учешћем грађана који процесима слободно формираног ми
шљења и воље мењају заједницу ради општег добра.
Кључне речи: штампа, политички естаблишмент, пропаганда, делибера
ција, цивилно друштво, нови журнализам.

Живимо у временима криза које у различитим видовима и
облицима круже планетом. Временске непогоде, еколошке ката
строфе, терористичке претње, етнички немири, раднички штрај
кови, студентска незадовољства, берзански ломови, грађански
протести, саобраћајне несреће, изборне кампање, дискриминаци
ја мањина и жена, политичке нестабилности... само су мали део
потенцијалног резервоара који нарушава традиционални осећај
безбедности. Друштвене еволуције усмеравају и одређују карак
тер друштвених система, при чему политика опредељује дубину
и сврху самих процеса. То значи да се у простор јавних инфор
мација уводи појам менаџмента политичке комуникације1) који је
саставни део политичких система, без којег нема формулисања,
агрегације нити спровођења колективних одлука. Уједно, то значи
да политичка комуникација није пуки инструмент политике, већ и
важан чинилац дефинисања реалности. Свеприсутност Интернета
и хибридних медија већини становништва постаје опредељујући
фактор у интерпретацији стварности, па се може рећи како свет чи
њеница све чешће зависи од значења која им медијски творци кре
ирају, конструишући и реконструишући догађаје, проблеме, кон
фликте, пријатеље, кривце... Управљање комуникацијама постаје
приоритет савремене политике, јер разноврсне технике и методе
преношења порука, од усмене традиције, преко гутенберговских
плоча до дигиталних записа отварају ново дискурзивно поље “на
којем се сукобљавају или сарађују друштвене снаге и институције,
наратори и контранаратори, технике кодирања и форматирања, не
заборављајући фрагментарни говор, који без престанка пулсира и
одјекује у медијској сфери”2).
1) Под овим појмом подразумевамо “планирање, спровођење и контролу комплексних про
цеса интерсубјективног преношења садржаја и конструисања реалности од стране
политичких актера”
Ansgar Zerfaß & Henrik Oliver von Oehsen,: “Менаџмент комуникација у политици:
основе, процеси и димензије”, у зборнику: Менаџмент политичке комуникације, (при
редили: Ansgar Zerfaß & Miroljub Radojković), Кonrad Adeauer Stiftung, Београд, 2011,
стр. 11-27)
2) Кристијан Салмон, (Christian Salmon), Стратегија Шехерезаде, Клио, Београд, 2011.
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1. ИНТЕРПРЕТАЦИЈОМ ДО КОНСТРУКЦИЈЕ
Криза политике је све израженија: начини на које се дола
зи на власт подразумевају активно учешће и подршку медија, док
системи опстају тако што канале информативних струјања прила
гођавају глобалним комуникационим токовима. Брзина постаје им
ператив, привлачење пажње, уз шокантност и ефекат изненађења
уздижу се на пиједестал, док битка за контролом медијске агенде
најављује нову врсту прерасподеле моћи. Придобијање подршке
или одбацивање политичких програма умногоме зависи од ми
шљења појединаца, али она се мењају упоредо са преображајима
друштвене ситуације. Интерпретације политичких вести констру
ишу доминантне наративе, чињенице се раздвајају од вредности,
док политичка питања, проблеми, интереси и кризе постају поли
гони за креирање различитих претпоставки и веровања. Политич
ки ентитети који имају највише утицаја на јавну свест одређују
приоритете, при чему проблеми који су јавно видљиви често нису
друштвено најразорнији. Медији у служби идеологије истичу не
гативне ефекте, а прикривају партијске и личне користи. Стога се
потенцијалн конфликти интереса камуфлирају, извори информаци
ја маневришу чињеницама, док редакције угађају интересима цен
тара моћи и оглашивачког капитала.
Политичар транзиционог доба се не препознаје по дослед
ној примени етичких правила, већ по упорности да их промени
и прилагоди сопственој вољи и интересима; медије не види као
простор за равноправно надметање са идеолошким противницима,
већ више као личне хроничаре који досадне политичке активно
сти и реторички празна обећања претварају у узбудљиве, визуелно
естетизоване информације које хероизују његов имиџ. Новопоста
вљени идеолошки комесари труде се да на симболичком тржишту
изједначе појмове државе и партије на власти, ширећи осећај све
моћи и страха, стратешки промовишући сличне партије, покрете
и појединце, бранећи се како у транзиционим временима “треба
бити флексибилан и прилагодљив” политички субјекат. Центри по
литичке моћи диктирају ритам комуницирања тако што мобилиза
цију јавности стално усмеравају ка себи, зачаравајући лаковерну и
медијски необразовану масу синхронизованим низањем догађаја
и прећуткивањем или минимализовањем активности друге стра
не. Нове технике комуникационе моћи најуочљивије су у сфери
политике, јер конвергенцијом (стапањем) старих и нових медија
настаје низ редизајнираних, технички савршених реторичких и на
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ративних функција, пропагандне употребе знакова и значења која
структуирају модерну генерацију медијских конзумената.
Управљање догађајима и темама постаје приоритет у поли
тичком ангажовању, јер без одјека у јавном мњењу нема ни дру
штвеног признања! Са појавом дигиталних медијских алатки ко
муникација је добила брзину и експлозивност као никада раније,
док је доступност информација когнитивну компетенцију свела на
ниво маркетиншког избора. Свет симбола је у експанзији: све бога
тија понуда прикрива сиромаштво разноликости, идентификација
државног и идеолошког камуфлира се Потемкиновим кулисама и
дискурсом заводљивих обећања, док се сложеност реалних кри
за редукује на свет спектакала и периферије. Догађаји, проблеми,
процеси и дешавања филтрирају се од извора информација, а са
држаји и жанрови усмеравају ка унапред одређеним правцима 3).
Знакови, текстови, тонови, шумови, рекламе, поруке, идеје актуе
лизују се у одређеном тренутку, из одређене перспективе и из од
ређених интереса, редукујући стварност у привиде стања, ствари
и догађања. Изјаве политичара, саопштења за медије, интервјуи,
конференције за штампу, анкете, у комбинацији са бројним псе
удодогађајима уприличеним за потребе политичких клијената и
институција, ојачани политичким активизмом, електронским кам
пањама и самостално креираним догађајима и комуникацијама
структуирају свет значења које нас окружује.
Масовни медији данас функционишу као резонантно тло
на којем представници владе и парламента, политичких партија,
синдиката, верских организација, универзитета, невладиних орга
низација и других агенаса представљају своје погледе на кризе и
начине њиховог решавања. При томе, сами медији нису неутрални
презентери информација, већ све чешће активни учесници у сло
женим процесима обликовања јавног мишљења. “У српским усло
вима , веза новинарска-политичка елита изражава се кроз гротескно
узајамно подилажење. Још увек се не може утврдити здрава дистанца,
која је нарочито значајна за ауторитет новинарства”4).
Цивилизација је на раскршћу, јер никада раније друштво ни
је било толико опскрбљено информацијама, али истовремено чо
век никада није био усамљенији и отуђенији? Из времена оскудице
3) Мареј Еделман (Murray Edelman) то каже на другачији начин: “тишина је пуна значења
кад означује избегавање проблема који би изазвао поделе ако би био споменут” (Murray
Еделман, Конструкција политичког спектакла, Политичка култура, Загреб, 2003, стр.
37).
4) Зоран Арацки, “Српска “четврта власт” између одговорности и економско-партократ
ског притиска”, у зборнику: Веродостојност медија – домети медијске транзиције,
(приређивач: Раде Вељановски), Факултет политичких наука, Београд, 2011, стр. 92.
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информацијама за само неколико деценија дошли смо у доба ин
формационог преоптерећења5), што је обичног грађанина довело
у непријатну ситуацију, јер са старим знањем и идеологијом није
био демократски компетентан да препозна процесе у којима је и
сам учествовао. Планирање и предвиђање политичке комуникаци
је требало би да буде отворен информативни процес који је због
специфичне важности изложен бројним утицајима. Господарење
информацијама, брзина њиховог преношења и моћ контроле рас
простирања обликују перцепцију масовног аудиторијума. Тихо се
јавља необјављени сукоб генерација: биолошки старијих, верних
конзумената штампе, и младих, ослоњених на Интернет, друштве
не мреже и дигиталне алате.
Начин комуницирања са грађанима дефинитивно опреде
љује карактер власти и облике политичког понашања. Комуника
цијска средства обликују карактер друштва6), тако да информације
чине субјективни исечак стварности чијим преношењем, разменом
или прећуткивањем управљамо јавношћу. Савремена цивилизаци
ја готово и да не схвата да монопол у стварању духовног простора
данас припада масмедијима, односно комуникацијским империја
ма које снажним технолошким потенцијалима у наше домове уно
се слике других људи. Укидајући географску дистанцу (све се то
дешава пред нашим очима) и психичку изолованост (можда ћемо
ми бити следећи), они постепено освајају наше слободе, али и ми
шљења, ставове, навике, моделе понашања. “Поредак истине по
чива на наметању симболичких представа, новој врсти духовног
насиља као друштвеног изазова, при чему магнетно поље догађаја
у јавном простору чине јавне информације, начини њихове презен
тације и манипулације”7).

5) Тако је настао појам информацијског overlouda, који подразумева човекову неспособ
ност да из огромне количине информација извуче потребно знање. Теоретичари виде
више разлога: први, конзумент не разуме расположиве информације; други, информа
цијско загушење онемогућава пуно разумевање; трећи, појединац не зна да ли нека
информација уопште постоји; четврти, нема сазнања где одређени податак треба да тра
жи; пети, зна где да потребну информацију тражи, али не зна начин на који може да јој
приступи (Wurman, 1989; Horton, 1983. и Nelson, 1997).
6) Види у: Живојин Ђурић, Драган Суботић: Медији, јавно мњење и политика, Београд,
2009. стр. 90.
7) Зоран Јевтовић, “Масмедијски преображај тероризма и религије у глобалном поретку»,
Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Бео
град, бр. 1/2007. стр. 99-100.
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2. ПОЛИТИЧКИ ДИСКУРС КОМУНИКАЦИЈЕ
Истражујући садржај дневне штампе у Србији анализирамо
квалитет политичког комуницирања, степен екстерних консулта
ција са економијом, науком и осталим друштвеним сферама, моћ
тематизовања и стратешког позиционирања информација (agendabuilding),8) слику лидера (вођа), као и степен учешћа жена у поли
тичким процесима.

2.1. Примењена методологија
Традиционална, концептуална средства заснована на идео
лошкој апаратури не могу препознати савремене начине функци
онисања власти. Модерни медији упрегнути у огромну машину
наративних конструкција креирају политичку стварност (симбо
лички сан или флуидни спектакл) који се пробија ка што већем
броју појединаца, са циљем да утиче на њихове ставове, мишље
ња и понашања. Одредити “друштвену оријентацију”9) у оквирима
транзиционе заједнице увек је сложен и одговоран задатак, јер мо
ра потврдити постојање односа ка другима (појавама, процесима,
групама...), при чему је делатност медија у складу са општом ори
јентацијом. Квантитативном анализом садржаја осам дневних ли
стова у Србији (Политика, Данас, Вечерње новости, Блиц, Курир,
Правда, Ало и Прес), у периоду од првог до десетог марта 2012.
године, истраживана су три нивоа медијског комуницирања: садр
жајни (садржај информације и политички ефекти), структурални
(жанрови, извори и токови слања поруке) и процесуални (политич
ка мотивација и активистички моменти). У демократској заједни
ци и медији су демократски, у ауторитарном или партократском
систему медији су идеолошки контролисани и једнострани! У зе
мљама са слободном штампом, владавином закона, снажном опо
зицијом и солидном структуром одговорности, политички, правни
и морални поредак поштује традиционалне вредности, а када их
мења онда то чини вољом већине грађана. Кризе се најбоље раз
вијају у друштвима ризика; политичке елите институционализују
ћи јавни простор паралишу питања сукоба, моћи и легитимности,
8) Ова агенда представља настојање политичких актера да у утицајне медије пласирају за
њих најповољније или по њима најважније теме.
9) Друштвену оријентацију схватамо као позитивну, или негативну, или неутралну опре
дељеност према одређеним друштвеним заједницама уз прихватање одређеног система
вредности. Милосављевић и др.: “Аналитика медија“, Медиа План Институт, Сарајево,
2010, стр. 57.
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не схватајући да тако коче процесе демократизације. У овом тек
сту мање се бавимо способношћу владиних институција и пред
ставника да предвиде, контролишу и реше политичку димензију
управљања кризама, али желимо да укажемо како оне настају кроз
изразито контроверзну и интензивну комуникацијску делатност
у сфери политике. Дијалог је услов свих демократских процеса;
многи проблеми и кризе никада не успевају да дођу на дневни ред
јавне политике, што се касније враћа као бумеранг.
Медији програмском концепцијом промовишу доминантне
политичке вредности, тако да слика добијена анализом штампе мо
же понудити валидан одговор на питање демократског потенција
ла којим друштво у транзицији располаже. Према неким процена
ма10), анализиране новине су најтиражније у држави, са значајним
утицајем на јавно мнење, па се може констатовати како се политич
ки оквир формира као резултат њиховог писања. У сваком броју
анализиран је укупан садржај, без недељних додатака и рекламних
материјала као посебних прилога. Јединица анализе били су тек
стови који су на било који начин, укључујући и изворе информа
ција обрађивали теме релевантне за јавни комуникациони простор.
Истраживање се заснивало на квантитативној и квалитативној ана
лизи укупно 1.425 текстова са политичком тематиком, али подаци
нису укрштани на нивоу штампаних издања појединачно! Узорак
је довољно велики да се могу изводити веома прецизне оцене, а
будући да немамо претходне оквирне податке о сличном истражи
вању то је компаративно поређење за сада немогуће. Практичари
на пољу друштвених мерења истичу како се посао истраживача
“не завршава простим описом предмета, већ се наставља крити
ком фактичког стања ствари, са становишта кључних друштвених
вредности, циљева и средстава главних актера,”11) што опредељује
циљ овог рада.

2.2. Аналитички оквир
По угледу на слично истраживање о изворима информација
у дневним новинама у Србији,12) у овом раду коришћена је анализа
10) Подаци “Press pablišing grupe”, крајем јануара 2012. Највећу продају бележио је Блиц
(око 150.000), затим Прес (око 130.000) и Вечерње новости (120.000), Курир (око
80.000), Политика (око 45.000), АЛО (30.000), док је на зачељу Данас (12.000). Од укуп
ног тиража дневне штампе у Србији (око 650.000 примерака), анализиране новине ку
повало је више од три четвртине читалаца!
11) Србобран Бранковић, “Дневна економија времена житеља Србије“, Култура полиса, у:
“Обичан дан – истраживање дневне економије времена”, Нови Сад, 2009, стр. 17.
12) Види у: Зоран Јевтовић, “Ко говори у дневној штампи Србије”, зборник Веродостој
ност медија – домети медијске транзиције, (приредио: Раде Вељановски), Факултет
политичких наука, Београд, 2011, стр. 173-194.
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тзв. преферираних значења битних за креирање генералне оцене о
отворености политичког дискурса. Ако су почетком последње де
ценије прошлог века многи новинари били затечени драматичним
догађањима (одласком комунизма, партијском подобношћу или
патриотском лојалношћу), очекивало се да ће деценија након пе
тооктобарске “револуције” означити и комуникациони раскид са
апологетизмом, манипулацијама, нарученим текстовима и неуме
реном идеолошком пропагандом. “Медијска пракса показује да се
и после 2000. године мултициплира стари, одбачени тип аутори
тативног модела пропагандног новинарства. Улога медија и њи
хових власника, главних уредника и водећих новинара усмерена је
у корист владајуће елите или одређених политичких кругова, иза
којих се најчешће крију одређени економски интереси. То се нај
више примећује у тематици и стилу појединих медија и њихових
представника”13). Идентитет људи који живе од новинарства14) све
је угроженији пошто улоге субјеката комуникацијских процеса
све чешће преузимају службе за односе с јавношћу, портпароли,
лобији, аналитичари, велике компаније и политички центри, ин
директно угрожавајући аутономност и етичност професионалних
редакција15). Постепено долази до редефиниције саме професије,
па новинара који одлучује о садржају поруке (decision makers) ме
ња новинар (decision takers) који извршава туђе налоге16). Превиђа
се да демократију не чини бројност информација већ шанса сваког
појединца да слободно учествује у њиховом примању и давању,
што медијима нуди квалитативно другачије улоге. Настанак медиј
ског тржишта означио је и почетак новог надметања, тако да је
борба за сваког конзумента донела агресивно, често сензациона
листичко, нетолерантно и таблоидно новинарство. Основна хипо
теза полази од претпоставке да политичко комуницирање у дневној
штампи Србије не указује на растућу конкурентност политичких
13) Зоран Арацки, “Српска “четврта власт” између одговорности и економско-партократ
ског притиска”, у зборнику: Веродостојност медија – домети медијске транзиције,
(приређивач: Раде Вељановски), Факултет политичких наука, Београд, 2011
14) Новинарство је до двадесетих година прошлог века било било “занимање у којем су се
вештине стицале практичном обуком у редакцијама, али растом етичких наратива
делимично је постало и професија која са својим корисницима не комуницира директно
(нпр. као адвокати или лекари), већ посредством медија” (Мирољуб Радојковић, “Но
винари као професионална група”, Социолошки преглед, vol. XXXVII N0. 3-4/2003, стр.
241).
15) Види у: Зоран Јевтовић, Радивоје Петровић, “Јавно мнење и демократски дефицит у
добу мултимедија”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд,
бр. 4/2010, стр. 105-126.
16) John Henry Michael McManus, “Who’s Responsible for Journalism?”, Journal of Mass Me
dia Ethics , Perth, Western Australia, Australia, No 12 (1)/1997, стр. 5–17.
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актера, односно да извори информација уоквиравањем тема и по
рука, стратегијом персонализације промовишу идеолошко-поли
тичка опредељења. Доктрина о друштвеној одговорности (social
responsibility)17) јасно указује на значај носилаца власти, јер чиње
ница да имају моћ контроле над медијском политиком води надзи
рању комуникационих простора који би требали бити заштићени
од могућих облика злоупотребе. Отуда је посебна пажња усмерена
на:
1. mедијску присутност, према доминирајућем схватању да
се догађај није ни десио ако га медији нису регистровали (забеле
жили). Овде је значајно уочити још један појам: одсутност (оно
што је невидљиво, чега нема, што је неважно), јер се кроз њу мо
же видети однос моћи унутар друштвене заједнице. Комбинацијом
присутности и одсутности лако се стварају стереотипи као доми
нантне, општеприхваћене менталне слике о одређеној групи људи,
па и читавој заједници. Унапред формулишући циљеве и стратеги
ју деловања, штампа директно утиче на понашање политичке јав
ности, ширећи димензије пропагандног утицаја и на друге обла
сти. Поље политичке комуникације обухвата и слање и обраду
порука које имају индиректан утицај на владајућу политику. Текст
који би требао да подигне тираж листу Курир (10. март, 2012.) носи
наслов: Прослава из 1001. ноћи: Баханалије на синдикални начин,
а говори о једном од синдиката правосуђа који је за свој “сусрет”
унајмио наге девојке на којима је сервирана храна (8. и 9. стр. + фо
тографије девојака са храном). Масовна комуникација производи
произвољну функционалност, па новинари таблоида комбинујући
стварне чињенице и непоуздане изворе креирају слику о раскала
шној гозби из Неронових времена, циљајући на неумерено троше
ње синдикалног новца. У другим новинама овај догађај није заслу
жио толику пажњу: на основу свог погледа на друштво медији се
могу назвати и радионицама за креирање политичких тенденција!
2. гласове и изворе информација, као ауторитета који саоп
штавају информације, ставове, идеје, вредности, поруке. Код мање
образоване публике веома је битно КО говори, да ли иза њега стоји
ауторитет функције, власти или других центара моћи јер на тај на
чин репрезентују институције, партије и слични агенси. Теме, од
носно начини презентације одређених садржаја у новинама, даље
се рефлектују на друштвени статус и положај. Анализирајући да ли
17) Основна идеја је да се новинарима пружи заштита од самовољних и произвољних ин
тервенција власти, али и од притисака моћи новца, што води концентрисању медија и
стварању комуникационих монопола (Корни Даниел, Етика информисања, Клио, Бео
град, 1999, стр. 100).
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се о јавним личностима говори из дискурса јавне сфере или при
ватног живота, канцеларије или домаћинства, политике или моде,
лакше ћемо констуисати доминирајућа образац веровања. Статус и
моћ су важни фактори у критеријумима вести, тако да креирањем
догађаја у предвиђено време и на изабраном месту елите на власти
привлаче пажњу медија и усмеравају ток комуницирања. Карактер
неког друштва све више се одражава у отворености информацио
но-комуникационих система, јер да би нека идеја стигла до онога
коме је намењена мора бити јавно посредована. Полуистине и сен
зационализам, временски притисци и конкуренција додатно утичу
на проблем истинитости, посебно у друштвима која неке инфор
мације прикривају од сопствених грађана или их саопштавају на
манипулативан начин. Проток информација тада се сужава, кон
тролише или ограничава, што као рефлекс ствара псеудослободну
штампу, растерећену свих етичких мерила. Криза штампе у Србији
све је евидентнија, а путеви њеног превазилажења све чешће се по
клапају са снижењем етичких стандарда и падом кредибилитета.
3. фотографију, која у штампи говори као хиљаду речи, ви
зуелно подржавајући текст, али и дајући му пропагандну осетљи
вост. Култура “читања” фотографије огледа се у разоткривању
њене мисаоне структуре, информацијских наноса које нуди аутор,
желећи да читаоцу понуди више података од обичног текста. Она
информише, показује, открива, саопштава, допуњује, сугерише,
закључује, ширећи лепезу својстава слично другим медијима. Она
замењује речи у новинама, говор на радију, слику на телевизији,
па стога није обична репродукција живота. Зато је више од ствар
ног, јер даје визију сопственог доживљаја, могућност да гледалац
сам конструише поенту. Приказивањем одређених детаља, углова,
покрета, положаја и сл. привлачимо пажњу публике, па је за сли
ку жена у демократији веома важно колико је визуелно присутна у
јавном простору.
Политичка култура настаје као резултат доминантних увере
ња, ставова, идеолошких вредности и образаца, али њена моћ је у
креирању комуникационих стратегија и тактика којима ће јавност
дати пристанак18). Традиционалне споне које су пре само неколи
ко деценија везивале грађане за етничко, социјално или културно
порекло са технолошком револуцијом нагло су ослабиле, уступа
јући место нарастајућој информационој плими. Јирген Хабермас
поред политичке и друштвене моћи, међу првима потенцира значај
18) Више у: Зоран Јевтовић, “Масмедијски преображај тероризма и религије у глобалном
поретку”, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеран
цију, Београд, бр. 1/2007. стр. 97-124.
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медијске моћи као специфично новог капитала, стратешки битног
за функционисање плуралистичке заједнице. У нормативну те
орију он уводи појам делиберације,19)објашњавајући да интерак
цију између државе и њених друштвених окружења омогућавају
комуникациони канали који филтрирају политичке захтеве и иде
је. Халабуку негдашњих изборних кампања вођених по трговима
или незадовољних штрајкача на улици, сменила је чудесна опсе
на електронских слика, које предодређују угао посматрања. Свет
се трансформише: ако се штампа до јуче бавила прикупљањем и
објављивањем информација, више то није довољно. Данас се оче
кује њихово сажимање примерено потрошачком калупу друштва;
невероватно убрзање синхронизовано са жељама јавности, али и
литерарна наративност која публику увлачи у мрежу нових и но
вих прича. Док се некада штампа бавила одвраћањем од политике,
класних борби или револуција, сада се власт ангажује да публика
уђе у свет идеја које она промовише, трудећи се да у видокругу за
држи промотере другачијих програмских каравана.

3. РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ
3.1. Теме – политика, избори, лидери,
Европа и понекад Косово
Глобализација, уз убрзану комерцијализацију, индивидуали
зацију и структуралну кризу класичних комуникационих система,
посебно штампе, води даљој сегментацији публике која напушта
јући навике медијске лојалности тражи брзу, прецизну и специ
јализовану информацију. Дискурс о социјалним проблемима и
њиховом политичком решавању у српској дневној штампи заузи
ма стратешко место. Чак 60,77% анализираних текстова у фокусу
садржи опште политичке теме и расправе (нпр. Политика, 1. март:
Српски “фијат” представљен свету (1. и 5. стр.); Прес 3. март:
Ефекти добијања статуса кандидатуре за ЕУ: Вратио се опти
мизам у Србију (4. и 5. стр.); Блиц, 6. март: Привредници се слажу
са Тадићем: Из кризе излазимо почетком 2013; (цела 4. страна) и
сл. Новински извештаји скрећу пажњу и на иностране “пријате
ље” који одвраћају пажњу са домаћих брига и привидно нуде по
19) Делиберативна демократија је модел у којем се политичке одлуке доносе “процесом
преговарања, договарања и убеђивања”. Оно је резултат “комуникационог деловања из
међу формално организованих и неформалних делиберација лицем у лице, у аренама
и на врху и на дну политичког система” (Јирген Хабермас: Политичка комуникација у
медијском друштву, ЦМ, Београд, децембар 2007, стр. 11).
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моћ у њиховом решавању: Људи Меркелове и Тадића стално на
вези (Блиц, 1. март, 4. и 5. стр.); Ексклузивно: Панић са Обамом
(Данас, 5. март, 1. стр.); Италија уз Србију на ЕУ путу (Блиц, 9.
март). Појам проблем конотира стање које се одупире једностав
ним решењима, кризу одликује нестабилност, па се стога тек десе
тина текстова односи на економију, иако би друштву у транзицији
она требала бити приоритет (9,96%). Пропадање градова у унутра
шњости, структурна незапосленост, растући криминал, пљачка
шка приватизација, пољопривредна незадовољства и многа друга
социјална стања прихваћена су као непријатни пратиоци транзи
ције, неизбежна етапа приликом укључења у нови светски поре
дак, па отуда ретки текстови о актуелним проблемима углавном, у
таблоид
 има (Правда, 6. март: Настављени штрајкови у Краљеву,
Крушевцу, Смедереву: Радници гађали демократе јајима (1. и 6.
стр.); Правда, 7. март: Незадовољни радници излазе на улице: пола
Србије у штрајку (1. и 7. стр.).
Табела 1. Укупан број текстова политичке природе повезаних са
Србијом:
Рубрика

Поли
тика

Ве
черње
Данас
новос
ти

Блиц

Прес

Курир

Прав
да

Ало

Укупно

Политика,
друштво,
догађаји
дана...

102

123

63

147

54

113

170

94

866

Економија

20

19

28

16

10

16

20

13

142

Свет и
Србија

8

25

40

34

26

43

43

Култура,
забава

2

2

5

4

3

10

6

219
20

52

Хроника

16

11

40

23

7

20

16

13

146

Укупно

148

180

176

224

100

202

255

140

1425

Превасходни циљ новинарства је да информисањем грађана
служи општем добру како би појединци могли да квалификовано
доносе сопствени суд о питањима битним за ширу заједницу. Дру
гим речима, од српске штампе се очекује да служи као јавни форум
за критичку расправу, укључујући и независно испитивање неви
дљивих моћи силе, првенствено носилаца власти. Темељ професио
налног угледа је поверење између читалаца и новинара, што подразумева
да је садржај вести и жанрова истинит, растерећен од предрасуда и стере
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отипа, као и да су све стране правично представљене. У времену растућег
конзумеризма културолошку збуњеност додатно оптерећује ниска ку
повна моћ и укупни економски минимализам наших грађана.20)
Избор тема које ће се пратити, начини приказивања политич
ких лидера и странака, њихов изглед на фотографијама, контекст и
тон којим се догађај анализира, као и многа друга средства презен
тације могу битно усмеравати ставове читалаца. Тако се јавни про
стор постепено трансформише у политичко-забавно обданиште
којим се лако манипулише, јер све мањи број бирача на гласачким
местима одлучује о судбини незаинтересоване већине!21) Релевант
ност информација и интерпретација догађаја увек су у међуодносу
са интересовањима, контекстом и судовима реципијената, при че
му је улога уредничких критеријума важна за коначну оцену шта
ће се појавити у јавности. Тиме што задовољавају популистичке
захтеве, новинари нису ослобођени професионалне одговорности
јер је њихова друштвена мисија изнад потрошачког задовољства
публике.
Избором тема дневна штампа у Србији намеће о чему ће
мо размишљати, прикривајући политичке интересе који понекад
инструментализују јавност, при чему се симбиотски подешен дис
курс циљано профилише. Не морате бити теоретичари медија да
бисте знали да се новине најпре читају од наслова, односно првих
страна, где су обично унутрашњо-политичке и спољно-политич
ке теме, да би се даље ишло ка привредним, образовним, култур
ним, спортским и забавним страницама. За разлику од наведених,
сличних истраживања када су Политика и Данас предњачили из
вештавањем о догађајима са политичке сцене, како у земљи тако и
иностранству, сада се запажа лидерска позиција Блица, који тако
потврђује висок тираж у односу на конкуренцију!22) Селекцијом те
ма и саговорника дефинишу се идеолошки обрасци и легитимни
политички актери, а јавном презентацијом њихових ставова, идеја,
мисли, исказа и веровања читаоци усмеравају ка идеолошком ци
љу. “То је теорија фреминга (Theory of Framing), која подразуме
ва селекцију и истицање: дати оквир нечему значи изабрати неке
20) Љубиша Деспотовић, “Слободно време и животни стилови”, Култура полиса, Култура
– Полис Нови Сад, Нови Сад, 2009, стр. 110.
21) “Представнички дом САД изабран је са једном трећином потенцијалних бирача, локал
не власти у Британији и Европски парламент изабрани су с 10% или 20% укупног броја
бирача” (Зоран Видојевић, Демократија на заласку, Службени гласник и Институт за
друштвене науке, Београд, 2010, стр. 60.).
22) Ова новина је једина реформисала редакцију у духу савременог мултимедијалног ме
наџмента, урадила озбиљну анализу тржишта и према њој ускладила садржај листа!
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видове опажене стварности… и учинити их истакнутијим у ко
муникацијском тексту и то тако што се промовише појединачна
дефиниција проблема, каузално тумачење, морално процењивање
и/или препоручени треман описане ставке”.23)
Табела 2. Заступљеност тематских области у анализираним
новинама:
Теме
Статус кан
дидата у ЕУ
КиМ

Ве
Поли Данас черње Блиц
тика
ново
сти
28

22

18

48

Прес

Курир Прав
да

15

16

23

Ало

Укуп
но

26

196

7

17

23

20

3

13

43

4

130

Избори

48

54

33

49

43

53

50

36

366

Лидери

20

22

16

33

7

36

33

35

202

Економија

15

16

27

24

7

20

33

13

155

Однос са
спољним
светом

13

30

28

27

22

27

46

6

199

Криминал,
корупција,
правосуђе

17

19

31

23

3

37

27

20

177

148

180

176

224

100

202

255

140

1425

Укупно

Скоро четвртина анализираног садржаја (25,68%) била је по
свећена будућим изборима, 14,17% односило се на активности по
литичких лидера (од чега скоро четири петине представника вла
сти), о статусу кандидата за Европску унију говорило је 13,75%
садржаја, док је судбина Косова и Метохије скоро маргинализова
на: свега 9,13% тема. При томе занимљиво је интересовање стра
них функционера и извора, који се не либе мешања у унутрашње
ствари независне државе: Интервју Мери Ворлик: Нећемо изборе
на Косову (Вечерње новости, 8. март, 2. стр.); Хана Семанић, екс
перткиња за Балкан говори за Данас: Избори на северу Косова ло
ша идеја (Данас,10-11. март, 3. стр.). Провладина Политика као
да још није имала званичан став: Избори на Космету – Још ће се
видети (6. март, стр. 6.), док се судбином јужне српске покраји
не најчешће бавила Правда. (нпр. 2. марта овај таблоид објављује
извештај са митинга Срба са севера Косова: “Русија, Србија, не
23) Тарик Јусић, “Медијски дискурс и политика етничког сукоба: југословенски случај”,
објављено у: Гордана Ђерић, Интима јавности, Фабрика књига, Београд, 2008
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треба нам Унија” и поруку Београду: “Узећемо ствар у своје ру
ке”. За разлику од светске штампе у којој се таблоиди углавном
баве животима славних личности, у Србији жуте новине као тему
често имају сферу политике, посебно форсирајући сензационали
стички приступ, конфликте са политичким неистомишљеницима
и непроверено писање. Тако Курир преноси: Председник Србије и
ДС поручио: Борићемо се против грешних (4. марта, 4. и 5. стр.),
али неколико дана касније и најављује: Рат демократа и напред
њака (Шутановац: Тома је гробар – Николић је стручан само да
буде управник гробља Лешће или Орловача. Вучић: Сахранио нам
економију – Шутановац је гробар српске економије, не чуди ме
што у својој глави има само гробља) (10. март, 1. 2. и 3. стр.). Ало
под ознаком екслузивности објављује: Мила Ђинђић уочи девето
годишњице убиства Зорана Ђинђића: Садашњи врх ДС не би био
у власти да је Зоран жив (8. март, 2. стр.), док страсти подгрејава
Правда: Велимир Илић оптужио лидера СРС: Шешељ ради по на
логу ДС (8. март, 3. стр.). Трансфер значења вешто се преноси са
објекта писања на одређене лидере, па се под маском истраживања
прикривају политички обрачуни.
Медијска платформа креирана логиком ветроказа промови
ше партијске интересе, што указује на демократски неуспех: си
стем спиновања вести ретко производи прецизан и балансиран ме
дијски садржај; истовремено, отворена конкурентност генерише
наметање тема и манипулативност.24) Детаљнијом анализом брзо
би увидели да одређене новине форсирају одређене идеолошке по
гледе. Да би проверили ову тврдњу истраживали смо присуство
персуазивности у уоченим текстовима. Од 1425 анализираних тек
стова чак у 618 пронашли смо елементе персуазивности (43,36%).
Постоји психолошко објашњење ове појаве: у транзиционим усло
вима људи суочени са неизвесношћу и страхом постају подложни
ауторитету вођства, које форсирањем индивудуалних особина и
акција ствара слику о снази власти. Демократска странка кроз лик
Бориса Тадића персонификује страначки успех, креирајући поруке
које су у контрадикцији са политиком и јасно видљивим тренут
ним стањем у друштву. Читаоце српских новина највише убеђују
у исправност пута у европску породицу (18,28%), велики напо
ри се улажу и да поверују у коначан обрачун државе са кримина
лом и корупцијом, као и оствареним помацима у реформи судства
(15,06%), док се доста реално извештава о стању на Косову и Ме
24) “Симболичка моћ a prioiri добија медијски карактер, јер представљена текстом и сли
ком намеће артифецијалну стварност”. Више у: Јевтовић, Зоран: “Масмедијски прео
бражај тероризма и религије у глобалном поретку”, Политикологија религије, бр. 1, Бе
оград, 2007. стр. 104.
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тохији (7,93%). Такође, запажа се уступање значајнијег простора
страним темама, што поред извесне повезаности са европском и
глобалном политичком сценом, може имати и стратегију избега
вања врућих прича са домаћег политичког терена, али и све већи
утицај страног капитала у медијском власништву!
Табела 3. Објашњавајући или убеђујући садржаји:
Теме
Статус
кандидата
у ЕУ

Ве
Поли Данас черње Блиц
тика
ново
сти

Прес

13

6

Укуп
но

17

6

31

4

9

9

7

Избори

22

18

5

16

12

10

13

10

106

Лидери

5

11

10

12

7

15

13

15

88

Економија

10

9

14

13

5

10

20

3

84

Однос са
спољним
светом

5

13

7

17

14

13

16

Криминал,
корупција,
правосуђе

9

15

13

16

3

15

13

9

93

75

92

64

112

51

73

108

43

618

Укупно

10

Ало

20

КиМ

10

Курир Прав
да

20

113
49

85

3.2. Гласови/извори - власт и привиди плурализма
Начин комуницирања са грађанима дефинитивно опреде
љује карактер власти и облике политичког понашања. Комуника
цијски чин, од интерперсоналног до макросоцијалног, предста
вља процес свесне размене симбола са коначним циљем утицања
или контролисања промена ставова и понашања човека. Право
на слободу мишљења, односно говора, практично је декларатив
но јер нема социјалну моћ ако није пренесено медијским канали
ма. Мекдоналдизација друштва, као специфичан теоријски кон
цепт25)подразумева да политички лидери и партијски функционери
настоје да посредством штампе јавност увере у исправност својих
идеја. Стручњаци упозоравају на растућу опасност да медији по
25) Види у Хрвоје Шпехар, “Мекдонализована религија. Прилог теорији мекдоналдизације
у политикологији религије”, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и
верску толеранцију, Београд, год. IV, бр 1/2010. стр. 118-130.
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стану средство владине манипулације.26) Значајно обликујући днев
ну агенду владајуће партије у комбинацији са државним институ
цијама и носиоцима власти сужавају простор за другачије идеје
и програме, критичке гласове и дијалошку комуникацију. Утицај
цивилног друштва је веома слаб, док је присуство опозиционих
партија и јавних расправа скоро маргинализовано. Елиминисањем
одређених друштвених (политичких, културних, религијских, род
них) група из јавног живота остварује се њихово искључивање из
утицаја у токовима одлучивања, чиме јача стереотип о немоћи и
неважности. Ко говори, а ко ћути у штампи, један је од најбољих
индикатора друштвене равноправности?
Влада, министарства, државне институције (22,06%), политички лиде
ри (26,58%), председник државе (4,73%) и политичке партије (12,39%) доми
нирају као извори информација у готово свим утицајним дневним новинама
Србије. Додамо ли томе податак о директним информацијама пристиглим од
ПР служби и агенција за испитивање јавности (5,16%), схватићемо колико
је велики утицај партија на власти које чврсто контролишу укупан медијски
простор. Отуда извори информација и промотери нових идеја стижу из вла
сти, које симулирајући агору обезбеђују количину и квалитет пожељних ин
формација. Све већи број вести резултат је обрађених саопштења за јавност
или спинованих информација произведених у владиним бироима за односе
с јавношћу, достављених од портпарола и сличних служби, а значајно расте
и број интервјуа реализованих телефонским позивима. Тако медији неосетно
постају зависни од рутинизираних извора јер се на њих могу ослонити, сигур
ни да ће им брзо доставити тражене податке, обезбеђујући попуњавање ме
дијског простора (Tapsall, Vаrley, 2001:11). Слична анализа прилога у Њујорк
Тајмсу открила је снажно ослањање на службене изворе: од 57,2% до 72,5%.27)
Да је реч о тенденцији потврђује и анализа текстова двадесет три извешта
ча у седам великих америчких новина, где су у 75% случајева извори били
државни (Hallin и др. 1993:755). Индустрализација новинарства намеће нови
императив: стварати што више информација са што мање трошкова, па при
видно “бесплатни” пакети података и фотографија који сваког тренутка стижу
у редакције постају моћна оруђа у обради јавног мишљења. Такви текстови
све су чешћи јер представљају “чињенице које није требало прикупљати, при
че које није требало написати и фотографије које није требало снимити”
(Newsom,Scott,1985:230). Службени извори тако неосетно врше надзирућу
функцију, без бојазни да ће их неко прозвати за кршење људских права. Ака
демски стручњаци или обични грађани постају део икебане о отворености ко
26) Драган Суботић: “Односи с јавношћу у државној управи”, Српска политичка мисао,
год. XVII vol. 27. Београд, 2010, стр. 205.
27) Juyan Zhang, Glen T. Cameron “Study Finds Sourcing Patterns in Wen Ho Lee Coverage”,
Newspaper Research Journal, (4)/2003, str. 24.
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муникационе заједнице (8,59%), док о утицају цивилног друштва у Србији за
сада нема ни говора (10,46%).
Табела 4. Извори информација:
Извори

Ве
Поли Данас черње Блиц
тика
ново
сти

Прес

Ало
Курир Прав
да

Укуп
но

Председник
државе

11

10

9

10

10

7

6

3

66

Влада,
министарства,
државне
институције

43

41

54

44

10

43

50

23

308

Политички
лидери

39

24

13

96

20

50

83

46

371

Политичке
странке

10

25

24

17

20

20

34

23

173

Инострани
извори

14

25

22

10

16

20

26

7

140

ПР службе,
Агенције за
испитивање ј.
Мњења

4

16

5

14

7

6

13

7

72

Представници
јавних
организација,
удружења,
цркве...

20

17

15

40

5

22

20

7

146

4

19

30

20

6

14

23

4

120

145

177

172

251

94

182

255

120

1396

Академски
стручњаци,
обични грађани
Укупно

Отвореност поља политичке комуникације најбоље се уоча
ва анализом новинарских жанрова: доминација дијалошких форми
указује на демократичност заједнице, док монолог враћа у аутори
тарност, конзерватизам и духовни тоталитаризам. У осам анали
зираних новина доминирају монолошки жанрови: скоро четврти
ну објављених садржаја чине извештаји (23,56%), изненађујуће је
високо присуство аналитичких форми - чланак (21,80%) и комен
тар (5,21%), док вести као основни информативни производ чине
тек 16,86%. Скромно је присуство критичких форми: колумни са
1,76%, уводника (0,20%) и карикатура (3,53%). То значи да је за ди
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јалошке жанрове, интервју пре свих, остало 27,08%, или тек нешто
више од четвртине простора. Кључ политичке комуникације крије
се у контролисању медијске агенде: очигледно је да се пажња јав
ности задовољава емитовањем обликованих политичких наратива,
бројним варијацијама и динамичним ритмом који камуфлира ма
трицу једносмерности. Извори комуникационе моћи у транзицио
ним друштвима све су контролисанији и затворенији, видљивост у
медијској арени постаје императив учешћа у политичкој утакмици,
док линија мишљења између власти и штампе све више бледи, а
приближавањем изборних кампања скоро да нестаје.
Табела 5. Коришћени жанрови:
Жанрови

Ве
Поли Данас черње Блиц
тика
ново
сти

Прес

Курир Прав
да

Ало

Укуп
но

Вест

15

20

43

58

10

38

36

29

249

Извештај

47

62

66

32

28

20

47

46

348

Интервју,
изјава

36

24

13

66

26

85

116

34

400

20

10

10

10

10

Коментар

7

10

Колумна

4

10

1

8

Чланак

36

54

53

40

Уводник

3

Карикатура
Укупно

3
26

46

77
26

46

21

322
3

10

15

10

7

158

195

186

231

10
100

212

52
255

140

1477

Вест, извештај, чланак, коментар или неки други жанр одре
ђено значење добијају тек уредничким усмеравањем пажње. Ме
ђутим, у овој фази одлучујућу улогу играју опажање и перцепци
ја посматрача који избором чињеница врши одређено усмеравање
(идеолошко, културолошко, религијско, филозофско, комерцијално
и сл.), што не искључује намерне пропусте и искуствена искривља
вања. Пажња се концентрише на информације које представљају
утилитарни интерес, одређени проблем, идеју, скандал, процес…
Прелаз природног у медијско збивање јесте граница филозофскокомуниколошке равни, етике и естетике, међупростора истине и
интереса. То је тренутак када се мисао претвара у знакове, а пракса
препознаје као новинарска надградња. Смисао више није диферен
цирана умом, већ мноштвом знакова који креирају медијску слику подре
ђену разуму и битку. Медијско мишљење стога није производ логичких
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правила, јер је формулисано у складу са уређивачком политиком медија и
интересима доминантних друштвених елита, па је отуда подложније про
пагандном утицању.

3.3. Конструкција и коришћење политичких вођа
Савремено доба је карактеристично по медијском ствара
њу представа које задовољавају жеље, уверења, чежње, магловите
пројекције и идеале већине. Интеракцијом језика, симбола и зна
чења информација добија основни смисао, али тек дистрибуцијом
комуникационим каналима постаје продукт мнења. Мало је људи
који схватају да читајући новине, слушајући радио или гледају
ћи телевизију купују ставове, мишљења и уверења људи који се
најчешће појављују као извори информација. Зато већина кори
сти оне медије који деле исте ставове, изражавају слична гледи
шта или интересе, што значи да међу њима постоји мотивацијски
склад. У политичкој пропаганди посебно значајно место заузима
тзв. лидер кампања. Њен циљ је да јавним истицањем, фаворизо
вањем, хваљењем, подршком, величањем и сл. подржи одређену
личност, мада у негативном контексту (сатанизацијом, вређањем,
ружењем, мимикријом, пежоративношћу и сличним представама)
може имати и контра слику о некој важној личности (шефу држа
ве, вођи политичке странке, јавној личности која не дели жељене
идеје). Лидери су обично производи одређених политичких ситуа
ција, предводници или особе које желе да воде народ у одређеним
срединама. У теорији разликујемо три типа: 1) конзервативни (чу
ва постојеће позиције); 2) радикалан (тежи револуционарним про
менама, по цену симулирања њихових разлога) и 3) прогресиван
(умерен, либералан и склон реформама). Лидерство може обједи
нити неке од наведених облика понашања и по правилу је изложе
но суду јавности.
Порука ће пре бити прихваћена ако иза ње стоји моћан и
уверљив извор, па долазимо до апсурда по којем “успех више не за
виси од њене вредности, већ од ауторитета онога који поруку ода
шиље у масу”28). Од актуелних политичара на домаћој сцени убе
дљиво најприсутнији је председник Србије и Демократске странке
Борис Тадић. Скоро трећина цитата припада њему (30%), док
први ривал опозиције има скоро дупло мање простора (15,59%),
што није адекватно утицају на терену. Ако саберемо присутност
представника партија на власти (Динкић 11,76%, Дачић 12,06%,
Јовановић 9,71%, Ђилас 10,59%) долазимо до потврде о неравно
правном третману политичких актера, чиме се гуши и сама идеја
28) Ђура Шушњић,: “Рибари људских душа”, Младост, Београд, 1984
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политичког комуницирања. Једна од функција политичких вођа је
сте да укажу на политички курс којег ће чланство и симпатизери
следити, али ако су комуникациони канали затворени за сумњу или
критику власти (нпр. Коштуница је присутан са само 3,53%) нема
ни говора о информативној равнотежи. Страначка олигархија ра
дије прихвата кандидата чији су ставови јасни, поруке привлачне и
обећавајуће, него супротно.
Табела 6. Најчешће цитирани лидери:
Цитирани
лидер

Ве
Поли Данас черње Блиц
тика
ново
сти

Прес

Курир Прав
да

Ало

Укуп
но

20

13

10

17

13

16

7

6

102

Томислав
Николић

8

5

7

4

13

5

7

4

53

Млађан
Динкић

5

9

3

10

3

4

2

4

40

Ивица Дачић

6

6

6

7

3

1

6

6

41

Војислав
Коштуница

3

2

2

2

2

1

Чедомир
Јовановић

3

7

4

2

4

6

4

33

Александар
Вучић

2

6

5

6

23

Драган Ђилас

4

5

5

5

3

6

2

6

36

51

47

41

47

38

44

36

36

340

Борис Тадић

Укупно

3

4

12

Лидер кампања подразумева низ пропагандних поступака и
активности које су терминолошки и садржајно прецизно ограни
чене, а временски тачно детерминисане. Тако Политика 2. марта
сазнаје: Борису Тадићу награда Савета Европе (1. стр.); Вечерње
новости два дана касније под насловом Моравац за Европу изве
штавају о прослави ДС поводом добијања статуса кандидата за ЕУ,
(са фотографијом Тадића преко целе прве стране и три подигнута
прста); Блиц долазак италијанског произвођача аутомобила инди
ректно приписују вођи: С новим фијатом и нови инвеститори (7. март,
1. и 10. стр.), да би Прес коначно објавио оно што су сви и очекивали:
Тадић иде у председничку игру: Сви избори за Ђурђевдан (10. март, 2. и
3. стр.).
Медијско тржиште не зна за морал, а стратешке ресурсе чи
ни структура порука које се распростиру мрежом. Чињенице које
центрим моћи не одговарају једноставно се прећуте или иинтер
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претирају, негативна етикета се лепи без доказа или објашњења,
уместо садржају предност се даје форми, а проблем се осветљава
само из једног угла. Задатак штампе није само да обавештава, већ
и да убеди и заведе, при чему текстови личе на калуп изашао из
исте радионице (нпр. 3. марта Ало објављује текст: Тадић: Долазе
бољи дани (3. стр.); Вечерње новости, Курир и Блиц имају иден
тичне наслове: Стижу бољи дани (1 и 2. стр.); Политика је мало
креативнија – Борис Тадић: Сигуран сам да долазе бољи дани; док
једино Данас задржава критичку дистанцу: Председник Борис Та
дић о корупцији и почетку преговора са ЕУ: Статус кандидата
велико остварење, не и епохално (1. стр.). Зато при коришћењу ове
технике нема критичке методе, јер по сваку цену треба искључи
ти атрибут погрешивости. Чак и када је очигледна - грешка се не
признаје, док су реченице конфузне, неодређене и вишесмислене.
За ову методу важан је ауторитет извора информације, јер се тако
лакше пласира пропагандно каналисано мишљење. Политичко оп
штење у затвореном систему не функционише, али када би се то
признало прихватио би се тоталитаризам! Стога задатак либералне
пропаганде није да убеђује силом, већ да симулира слободу, атмос
феру у којој привидно грађанин бира идеје које ће прихватити.
Понављањем визуелних представа остварује се још једна од
функција добре пропаганде, при чему треба водити рачуна да не
дође до замора публике. У друштву екрана фотографија поново до
бија важну функцију, јер се читаоци листајући новине опредељују
за неку тему подсвесно вршећи идентификацију са личношћу која
је на њој. Податак да међу актуелним политичарима фотографије
Бориса Тадића доминирају са чак 38,70% више не изненађује, јер
илуструје двојност функција које су у свакој демократској заједни
ци раздвојене: председника државе и председника највеће партије
на власти. Његов директни политички противник Томислав Нико
лић заступљен је три пута мање: 11,50%, а интересантно је да не
што више фотографија у јавности има Александар Вучић (12,26%).
Високо присуство политичара у угледним светским дневним но
винама карактерисало је време пре три деценије: 1977. насловне
странице америчких новина Тајм (Time) и Њусвик (Newsweek) од
носиле су се на политичку или међународну личност (31%), али
се већ почетком овог века тај однос драматично преокренуо. Број
политичара као тема насловница или текстова опао је за више од 60%,
док је број страница са славним личностима и светом забаве порастао за
40%.29) У политичкој пропаганди постоји низ метода заснованих на фор
29) Бил Ковач и Том Розенстил: Елементи новинарства, ЦИД и Институт за медије, Под
горица, 2006, стр. 185.
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ми садржаја, при чему је потребно у дужем и континуираном периоду у
медијима понављати информације и слике како би се садржај подвесно
задржао код реципијената.. 30)
Табела 7. Најчешће објављене фотографије лидера:
Фотографија
лидера

Ве
Поли Данас черње Блиц
тика
ново
сти

Прес

Курир Прав
да

Ало

Укуп
но

Борис Тадић

7

13

17

11

15

11

6

21

101

Томислав
Николић

1

2

1

5

4

7

4

6

30

Млађан
Динкић

2

5

5

3

8

2

7

32

2

6

3

7

3

5

27

1

1

1

5

Ивица Дачић

1

Војислав
Коштуница
Чедомир
Јовановић

1

Александар
Вучић

1

Драган Ђилас

2
14

Укупно

1

1

2
1

1

2

4

11

2

1

1

12

3

12

32

3

1

2

2

6

1

6

23

25

25

31

29

54

21

62

261

У дебати око медијских демократских изазова, у последње
време порасло је интересовање за улогу коју ће политичке вође
имати у будућности.31) Персонализацијом кампања они значење
усмеравају ка сопственим поступцима, што читаоцима помаже да
изграде своје ставове и опредељења. Веровање у вођство постаје
катализатор маса, страх и наде се распламсавају и на мале изјаве
политичких лидера, док пут који они нуде означава магистралу за
бољи живот. Подршка вођи услов је политичке битке, али да би се
она добила мора се општити са политичким ривалима тако да их
у што већој мери претворите у инструменте сопственог утицаја.
Мало појединаца схвата да се битка са политичких преселила у
комуникацијске простора, да се уместо реалних проблема публи
30)

Радослав Гаћиновић ту препознаје метод понављања садржаја; метод упрошћавања
садржаја; метод наглашавања одређених елеманата садржаја; метод искривљавања еле
мената садржаја итд. (“Политичка пропаганда – ефикасно оружје у савременом рату“,
Српска политичка мисао, год. XVIII vol. 32, Београд, бр. 2/2011, стр. 160.).

31) Види у: Ulrich Sarcinelli, Partelenkomminikation in Deutschland: zwischen Reformagentur
und Reformblockade. U: Weidenfeld, Werner (ur.): Reformen kommunizier en, Herausforde
rungen an die Politik, Gütersloh, Bertelsmann Stiftung, 2007, str. 109-145.
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ци нуде медијске представе, док се осећај одговорности и криви
це трансфером значења са вођства преноси на грађане. Бежећи од
бриге која их ставља пред тешке одлуке обични људи делегирају
партијске представнике, али они уместо општег интереса брину о
партијском или личном! Вође конструишу кризе и раскршћа како
би привукли пажњу јавности, обликују значења и нуде процене да
љих дешавања.
Пропагандни експерти добро знају важност првог утиска,
који остаје у памћењу аудиторијума. Стручњаци за обликовање
јавности нуде професионално обликован и аранжиран производ,
а за даљи пласман се брину тзв. “publis relations” фирме. Њихов
посао је да информацију припреме и уобличе за јавност на начин
који одговара интересима клијената. Теме треба што дуже држати
отвореним како би се симулирала снага јавног мнења које је мо
гући коректив арканског деловања. У комбинацији са полстерима
(агенцијама за испитивање јавног мнења) разапиње се пропаганд
на мрежа, а мерењем количине отпора на пријем презентованих
вести разрађује даља тактика. Објављивањем анкета јавног мне
ња штампа усмерава потенцијалне бираче, али са колико стручно
сти то раде показују и само неки од анализираних текстова: Прес
1.марта: Ново истраживање агенције Стратеџик рађено крајем
фебруара: Мртва трка демократа и напредњака (1. стр.); Ало
истог дана тврди како: ДС сустиже СНС уз помоћ Љајића (2. и
3. стр.), док Правда 6. марта објављује: Истраживање “Фактор
плус”: СНС испред свих (3. стр.). Неке новине објављивале су соп
ствене Интернет анкете, али заједничко за све је велика неуједна
ченост и неубедљивост података. “Народ данас верује да је добро
обавештен, али оно што не разуме јесте да су мишљења за која
верује да су његова сопствена, у ствари створена у истраживач
ким институцијама и тимовима стручњака диљем Америке, и да
нико од нас није слободан да има сопствено мишљење, управо због
информација које добијамо од медија и полстера”, констатује Џон
Колман (John Coleman), упозоравајући да глобализација и тотали
таризам воде владавини елите.32) Институционално лагање је опа
сније од свих постојећих, јер уместо кроз уши улази кроз очи и
душе.
О секундарној позицији жена у домаћој политици не треба
трошити речи, подаци говоре за себе:

32) Џон Колман, Хијерархија завере, Хридина, Београд, 1999.
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21.43%

Жене
Мушкарци

78.57%

Политичко комуницирање у Србији припада мушком роду
(скоро четири петине свих текстова у центру информација имају
мушки пол), а ретки текстови као наговештај родне равноправ
ности показују да је шовинистичка моћ на овим просторима део
традиције која се споро мења. Тако Политика, 1. марта анализира
јући резултате реформе правосуђа на деветој страни пише: Мини
старка правде преузела одговорност за пропусте. Блиц 5. марта
на трећој страни објављује реакцију Маје Гојковић, кандидаткиње
УРС-а и председнице Народне партије: Сукоби ДС и СНС су фин
гирани. Да на насловним странама нема места за жене илуструје
и пример портпаролке владајуће странке, којој у Данасу 9. марта
припада трећа страна: Председнички избори нису на дневном реду.
У акцијама и начину говора политичких вођа уочава се склоност за
придобијањем жена, па неколико текстова као тему има бригу о бо
љем статусу (нпр. Ало, 6. марта: Вучић женама поклањао песме).
Декларативна прича о родној равноправности прикрива се гесто
вима који имају симболичку раван (у времену узорковања слаио се
Дан жена), па се може рећи како и оно мало жена на високим по
литичким положајима у дневној штампи Србије нема квалитетну
позицион
 ираност.
У анализираној штампи евидентно је непоштовање провере
тачности информација. Чак у 53,75% свих текстова коришћен је
само један извор, у 5,62% извора нема нити се може препознати,
тако да само нешто више од трећине текстова задовољава професи
оналне стандарде. Ако то упоредимо са високим приливом инфор
мација из званичних извора (државе односно владе, председника,
министарстава, политичких партија, лидера и професионалних
служби за ПР и информисање) схватићемо да је значајан део садр
жаја дискретно креиран од центара власти. Институционална ле
гитимност се јавља као последица симболичке моћи коју поседују
владини функционери располажући снагом јавног утицаја. Својим
функцијама они намећу теме и псеудодогађаје (производња афера,
хапшења, конференција за штампу, парламентарних подела и сл.),
тако да публика лаковерно хвата удицу не примећујући како пажњу
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поклања причама које су им наметнули други. У стабилним демо
кратијама државне елите се сматрају поузданим изворима инфор
мација, па често добијају предност у извештавању. У друштвима
у транзицији то не мора бити случај, тим пре што су медији кроз
процесе реструктуирања све малобројнији, па због смањења тро
шкова новинари и уредници све више времена проводе у канцела
ријама претварајући се у обрађиваче тек пристиглих саопштења,
изјава и информација. Тако центри моћи запоседају простор истра
живача, диктирајући финансијски нова правила игре, па не треба
да чуди што се шири пракса непотписивања аутора или немања
извора. Ако се поштује старо новинарско правило да свака инфор
мација мора имати најмање два независна извора, онда из емпириј
ских података произилаза констатација да је садржај српске дневне
штампе врло непоуздан и превише идеологизован!33)

5.62%
1.68%
Један извор
Два и више извора
38.95%

53.75%

Незванични, анонимни извор
Без извора

Тако медијски систем постаје затворен, контролисан, ста
тичан, самодовољан, па и депрофесионалан. Дискусија нестаје
из доминантних медија, појединачни и ускопартијски интереси
намећу се као општи, границе између приватног и јавног све су
прозирније, а као последицу штампа доживљава тиху ерозију кре
дибилитета. У јавном дискурсу долази до деградирања основних
институција јавности: штампе и парламента.34) Добро новинарство
никада нису угрожавале технологије које су га пратиле, већ неква
литетно (апологетско) извештавање, спремно да зарад већег про
фита напусти стандарде класичне новинарске етике.
33) “Новинар је отуда вечити сумњалица (не и скептик), који зна да многи желе да
посредством његових текстова манипулишу јавношћу, па стога тачност информација
проверава увек из најмање два међусобно независна извора” (Зоран Јевтовић,
“Новинарски извори информација”, CM, часопис за управљање комуницирањем,
Протокол, Нови Сад и ФПН Београд, бр. 11/2009, стр. 152).
34) Милена Пешић: “Модерна и постмодерна тумачења јавне сфере”, Српска политичка
мисао, год. XVI, vol. 26. Београд, 2009, стр. 86.
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* * *
У све турбулентнијем свету политичко општење је услов по
стојања јавности, при чему су медији, власт и опозиција природни
партнери и противници који се међусобно морају поштовати. “Јед
нако је наивно веровати да би, када би политика и економија ме
дије пустили на миру, ови одједном проговорили истину. То је исто
толико вероватно колико и хипотетичка ситуација да би полити
ка, кад би је медији лишили притиска, одједном организовала аргу
ментовану расправу у кампањи и слободне и поштене изборе, а не
спектакл за бираче”, закључује Никлас Луман (Niklas Luhmann).35)
Свето тројство: политика, медији, капитал све више је уплетено
у мрежу међузависности и моћи.Овоме се свакако мора додати и
све присутнији страни капитал у домаћој медијској индустрији ко
ји лагано остварује своје циљеве садржане у жељи да се створи
унифицирана слика света36). Доживљена стварност и медијски на
ративи често нису комплементарни, али то и не чуди ако се зна да
је функција вести да конструишу стварност. Избори, демонстраци
је, парламентарне седнице, партијске битке, дипломатски сукоби,
економски преговори, самити на врху, итд. прилика су утицајним
медијима да производњом политичких спектакала креирају јавно
мнење. Различити медији различитим садржајима привлаче разли
читу публику, али не и алтернативне садржаје. Производња догађа
ја и ширење вести о њима стварају јавно мнење, често помирено са
наметнутим ставовима и сликама непомирљивим са социјабилним
окружењем у којем живе. Политичке и државне акције не иницира
ју промену система, који користећи медијске ресурсе чини све како
би сачувао постојећи статус.
Демократија подразумева индивидуалност и дијалог, су
кобљеност идеја и мишљења, општење власти и опозиције, што
може имати значајну улогу у остваривању одређених политичких
циљева. Тек укрштање индивидуалних мишљења и колективне
свести резултира јединственим ставовима, убеђењима и понаша
њима. Отуда и данас политичари у медијским наступима покуша

35) Наведено према: Борис Лабудовић: Никлас Луман као комуниколог – масмедији и јав
ност у општој теорији друштвених система, ЦМ – часопис за управљање комуницира
њем, Протокол, Нови Сад и Факултет политичких наука, бр. 4, Београд, 2007, стр. 99.
36) “Трансанционални капитал загосподарио је новим просторима и наметнуо нове одно
се. На сцени су се истовремено, уз такозване глобалне играче, појавили и представници
домаћих, нових елита,политичких и медијских, од којих су многе настале на друштвено
и морално неприхватљивим основама” (Зоран Арацки, “Медији, глобализација културе
и очување идентитета”, Култура, Завод за проучавање културног развитка, Београд, бр.
4/2011, стр. 327).
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вају личне или партијске ставове прогласити јавним.37) Намећући
друштвене норме они разобличавају појаве које су у супротности с
јавним моралом, омогућујући публицитету да кроз механизам ме
дијског жигосања усмери јавност ка другачијој политичкој реално
сти. Увек ће постојати личности чије се мишљење не уклапа у прокламо
ване циљеве заједнице или политичких покрета, али њихов утицај могућ
је само до тренутка изражавања воље већине. У новом поретку природа и
функција публицитета су измењени, јер су медији носиоци његовог пре
усмеравања и расподеле.
Тако се медији такмиче у стварању политичке агенде, не рет
ко предузимајући и друге акције у циљу популарисања одређених
политичких ауторитета. Основна дилема присутна у научној јавно
сти садржи се у питању ко дефинише агенду политичког општења:
влада или медији?
Полемика је посебно интезивирана почет
ком деведесетих година прошлог века, са појавом тзв. “Си-ен-ен
ефекта”, када су сликом из Багдада и Персијског залива милиони
гледалаца широм света свакодневно били изложени директним
призорима бомбардовања, разарања и цивилних страдања, а након
тога целодневним репризама сцена ужаса. По тим теоријама, владе
су након медијског притиска принуђене да хитно поступају, нај
чешће силеџијски и активно. Тако се Клинтонова администрација
свесно уплела у грађанске ратове у Босни и на Косову и Метохи
ји, али исто тако избегла озбиљнију улогу током кризе у Дарфуру,
иако су застрашујући снимци репортера доказивали велику хума
нитарну катастрофу. То јасно показује да су владе субјекти који
утврђују агенду међународног комуницирања, док медији утичу
начином презентације актуелног проблема. Уосталом, Ходинг Кар
тер (Hoding Carter) , помоћник државног секретара за јавне посло
ве у Стејт Департменту у Картеровој администрацији, изјавио је
да влада има велику моћ у контроли јавног мишљења: “Уколико јој
се дају три дана без озбиљних изазова, влада ће поставити кон
текст за неки догађај и моћи да контролише перцепцију тог дога
ђаја од стране јавности”. 38)
Штампа, радио, телевизија, Интернет и метамедији део су
јавне арене у којој се одвија перманентна битка за наметањем ак
туелних тема, чиме се привлачи, скреће или прећуткује актуелни
37) Валтер Ихеђерика (Walter C. Ihejrika) објашњавајући спорове политичких и верских
вођа у ери нових медија види настајање новог хегемонизма, у којем први “користећи др
жавни апарат желе да се јавности представе у што лепшем светлу, док верским вођама
преостаје само морална снага” (“Autoritẳ and autorevolezza: ehplaing contsetation betwen
political and religious leaders in the age of the new mediaерика”, Култура полиса, 2011,
стр. 17-31).
38) Разговор који је Бил Ковач водио са Картером априла 1998, објављен у Елементи нови
нарства, ЦИД Подгорица и Институт за медије Црне Горе, 2006, стр. 58.
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проблем. Трик је у стварању привида реалности, док се медијска
прича одвија по строгим канонима холивудских прича: политич
ки ауторитети протоком времена симболизују истину, уместо да
истина постане друштвени ауторитет. Циљ је створити што ширу
слику политичког догађаја, примерени контекст, јер се тада губи
референтна дубина информације. Политичке вође умањују нера
зумевање и сукобе међу својим истомишљеницима, истовремено
интензивирајући и подстичући конфликт са неприпадницима. Пу
блика се суптилно подсећа на пасивност у расподели моћи, чиме се
теза о владавини народа претвара у флоскулу без значаја. Настаје
невидљива граница између људи о којима се извештава и за које се
извештава, а у празном простору струје топле људске приче, чија
је функција скретање пажње са актуелних политичких одлука. У
председничким кампањама на површину испливавају питке, романтичне
сторије из биографија кандидата, којима се показује како је близак обичном
народу, лидер који је један од нас. Храброст, интелигенција, одлучност, му
дрост, моралност, правдољубивост, религиозност и сличне карактеристике
чине мали део особина вође, који чека јавно признање. Политичка култура
бледи пред бљештавим медијским сликама које су у функцији стварања за
једничких уверења, судова и закључака. Друштвена свест се прелама, док
појединац комуникационо везан за партију постаје активан заступник пар
тикуларних интереса. Тако медији постају огласне табле политичких ро
мантичара, тоталитарни апарати за контролу масовне свести, трансмисија
мањина које управљају.
Српско друштво се мења брже од медија, који поткопавајући
читав низ традиционалних вредности, норми и схватања не нуде
адекватну замену за оно што промовишу. Отуда информације све
чешће не одражавају реалност, али учествују у њиховом креира
њу! Данашња демократија се преображава у систем који ће тек у
догледно време бити заокружен, при чему је реалност да медији
све више учествују у конструисању друштвене слике. Историја је
потврдила: где нема политичких слобода нема ни јавности! Услов
свих демократских промена је слобода медија, а она је немогућа
без финансијске самосталности. Интересне мреже политичара,
тајкуна, оглашивача и новинара филтрирају поруке упућене јавно
сти, али циљане ка нивоу послушности и пасивности. Тако медиј
ски систем постаје затворен, контролисан, статичан, униформан и
прозиран, самодовољан, па и депрофесионалан. Анализом садржа
ја неколико водећих дневних листова показали смо да у Србији у
контексту друштвених и политичких питања демократски плура
лизам мишљења изостаје, што као последицу може имати ширење
специфичног партократског капитализма. Идеологизација агенде
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у штампи резултира растом идеолошке униформности, једнообра
зности, манипулативности и тржишног надметања, при чему се
етички стандарди повлаче без адекватних професионалних санк
ција. Крајњи губитник је публика која заслепљена обећањима, бр
зином и сликовитошћу све теже разликује истину од лажи!

Zoran Jevtovic, Zoran Aracki
POLITICAL COMMUNICATION IN
SERBIAN DAILY PAPERS
Summary
Starting from the premise that the open political communication
is an essential element of modern politics, the authors search for symbolic exchange of arguments, facts and information between Serbian
state representatives and opposition, specially researching the role of
daily papers and their importance in creating of political culture. The
focus is on content discourse identification, whereby the ossification of
the political communication process, one- way and propaganda, from
the top down, that is from government to citizens, is noticed by quantitative and qualitative analysis.
New forms of narration reveal the dominant content: the text is
changed by esthetical image, the critical depth – narcissistic surface,
and firm argumentation and journalist research withdraw in front of
marketing persuading, cheap entertainment and tabloization. Daily papers in Serbia voluntarily cover themselves with golden dust of PR services and agencies, mediating the reality in which powerful elite and
rich advertisers live, but not ordinary impoverished, looking ahead into
the future people. Hence, there is increasingly evident decline in circulation; instead of being public “Argus eye”, press is more and more
a bulletin board of political parties and undercover tycoons, ground
for slandering and discrediting political rivals. The referential political
frame is created behind the public coulisse, thus it may be concluded
that the Serbian society is still far from participating democracy model,
with comprehensive citizen’s participation who by the process of free
opinion forming and will change community for the purpose of common good.
Key words: press, political establishment, propaganda, deliberation, civil society, new journalism
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Resume
To determine “social orientation” within framework of transitional community is complex and responsible task for there has to
be confirmation of existing relations towards the others ( phenomena,
processes, groups), whereas the media job is in accordance to general
orientation. The authors see the actual politics crises in Serbia also
as a consequence of quality political communication lack, open communication between authority representatives and opposition. Hence,
by researching the source of information, topics that make political
agenda and perceiving of genre structures point to the existence of
dominant ideological paradigm and its appropriateness to democratic
surrounding. Analyzing the content of eight daily papers (Politika, Da
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nas, Vecernje novosti. Blic, Kurir, Pravda, Alo and Pres) from the first
to eight of March, 2012, three levels of media communication were
researched: content ( content of information and political effect ), structural ( genre, sources and flows of message sending) and processual (
political motivation and moment of activism).
The communication manner with citizens, definitely defines the
character of the authority and the form of political behavior. By selecting the topics and interlocutors, ideological patterns and legitimate political actors are defined, and public presentation of their attitude, ideas,
thoughts, statements and beliefs direct readers towards the ideological
target. This is the Theory of Framing which means the selection and
emphasizing : to frame something means choosing some ways of perceived reality. Even 60,77% analyzed texts in focus contain general political topics and disputes. Newspaper reports may divert attention from
the domestic concerns and ostensibly offer help for solving. The term
problem means the state that resists simple solutions, crises is characterized with instability, and that is why only ten texts refer to economy,
although it should be in priority in transitional society (9,96%). The
decline of the cities in midland, structural unemployment, increasing
criminal, criminal privatization, agricultural dissatisfaction and many
other social states are accepted in public as transitional inevitable companions, hence there are only a few text on actual problems, mostly, in
tabloids. Unlike a few years ago, when Politika and Danas preceded in
quality informing on political scene events, today as the only editorial
board that transformed in the manner of multi-medial technologies, Blic
is at the leading position!
Almost a quarter of analyzed content (25,68%) was about future
elections, 14,17% referred to activities of political leaders ( of which
almost four fifths of authority representatives), 13,75% of content was
on candidate status for European Union whereas the Kosovo and Metohija topic was almost on the margins: only 9,13%. In difference from
the world press where tabloids mostly write about famous people lives,
in Serbia yellow press as topics use political sphere, specially pointing
sensational approach to conflicts of political opponents and unchecked
writing. Government, ministries, state institutions (22,06%), political
leaders (26,58%), state president (4,73%) and political parties (12,39%)
dominate as sources of information in almost all influential daily papers in Serbia. If we add the data on direct information given by PR
services and agencies for public opinion research (5,16%), it will be
realized how much the governing party is influential. Daily papers in
Serbia voluntarily cover themselves with golden dust of PR services
and agencies, mediating the reality in which powerful elite and rich
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advertisers live, but not ordinary impoverished, looking ahead into the
future people.
Politician of modern time is not recognized by consistent application of ethic rules but for persistence to change them and adjust them
to his own will and interests; he does not see media as the space for
equal competition with political opponents, but more as personal chroniclers who boring political activities and rhetorically empty promises
turn into exciting, visually aesthetical information that strengthen his
image. Of actual leaders on domestic scene is by far the most present
the president of Serbia and Democratic party, Boris Tadic. Almost of
one third of quotations in analyzed texts belong to him (30%) whereas
the first rival of opposition has half the space (15,59%), which is not
adequate to the influence on terrain. If we sum up the presence of the
governing party representatives (Dinkic 11,76%, Dacic 12,06%, Jovanovic 9,71%, Djilas 10,59%) there is the confirmation on unequal treatment of political actors, by which the idea of political dialogue itself is
suppressed.
The task of the press is not only to inform but also to persuade
and seduce, whereby the texts look like molds from the same workshop
( for example: 3rd March Alo publishes the text: Tadic: Better Days Yet
to Come (page 3.); Vecernje novosti, Kurir and Blic have identical titles:
Better days are coming (pp 1and 2). Politica is more creative: Boris
Tadic: I am sure that better days are coming; while only paper Danas
is on the critical distance: the President Boris Tadic on corruption and
the beginning of negotiation with EU: The candidate status great ac
complishment but not epochal (pg1.). The record that photographs of
Boris Tadic dominate among the actual politicians of even 38,70% is
not surprising anymore, because it illustrates duality of functions which
are in every democratic community separated: president of the state and
the president of the greatest governing political party. The problem is
that in world journalism for almost a decade the place of politicians on
cover pages or front pages belong to people from show business, acting,
sport…
In the analyzed pres is obvious the disrespect of checking the
information truthfulness. Even for 53,75% of all text only one source
was used, in 5,62% there are no sources nor it can be recognized, thus
only little more over one third of texts meet the professional standards.
If we compare it with great inflow of information from official sources
( state that is government, president, ministries, political parties, leaders
and professional services for PR and informing), it will be realized that
the great part of content is discretely created by the government centers. Hence, there is increasingly evident decline in circulation; instead
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of being public “Argus eye”, press is more and more a bulletin board
of political parties and undercover tycoons, ground for slandering and
discrediting political rivals. The discourse disappears from dominant
media, individual and only interest of the parties impose as general,
there is transparent separation between private and public, and as a consequence the press experiences the erosion of credibility.
Serbian society changes faster than media, which digging up the
whole series of traditional values, norms and apprehension does not offer the adequate replacement for that it promotes. The interest networks
of politicians, tycoons, advertisers and journalists filter the messages
sent to public, but are directed to the level of obedience and passivism. By analyzing the content of several daily papers we demonstrated
that in Serbia, in the context of social and political questions democratic pluralism of opinion is absent, which as a consequence may have
the spreading of multiparty capitalism. The ideology of the agenda in
press is resulting in the increase of ideological uniformity, sameness,
manipulation and market competition whereas the aesthetic standards
withdraw without professional sanctions. The final looser is the audience that hardly may differentiate between truth and lie, dazzled by
promises, vividness, quickness!

*

Овај рад је примљен 15. маја 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
5. јуна 2012. године.
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Сажетак
Овај текст је преглед утицаја комуникације на утицајну јав
ност и улога процеса лобирања на ту активност. Након појмовних
одређења комуникације и лобирања, процес доношења политич
ких одлука поставља се као референтни оквир у којем се анализира
како се политички актери ван власти боре за своје интересе у како
утичу на доношење, допуну или измену одлука. Да би лобистичка
активност била на озбиљан и адекватан начин прихваћена неоп
ходно је да актери утицаја, лобисти, имају своје стратегије и тех
нике од којих, у крајњем, и зависе резултати целокупне активно
сти. На крају, намера овог текста је да укаже да лобирање може да
„преступи“ нормама утврђене границе деловања, али, што је још
битније, и на то да постоје значајне и одлучујуће комуникацијске
разлике између лобирања и корупције и да тамо где почиње коруп
ција престаје лобирање.
Кључне речи: лобирање, комуникација, информације, одлучивање,инте
рес.

Човеков политички живот креће се у распону од тражења
смисла света и живота, од покоравања властима природе и дру
штва кроз сталну борбу за опстанак. Као што се не сме препустити
природи, њеним силама, човек се тако у друштву не сме препусти
ти његовим силама. Он се према њима мора активно поставити,
бранити и градити ту свој живот. Политичко деловање је посебан
вид човековог друштвеног деловања, како би то у најопштијем
смислу рекао Макс Вебер, деловање коме је циљ управљање јед
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ном заједницом присвајањем природним одузимањем и додељи
вањем власти. (Вебер, 1976:49) Уколико је подложан само туђем
политичком деловању човек не дела политички, он је само објекат
политике или могући политички чинилац. Тек, кад је у стању да на
туђу реакцију одговара акцијом,односно, произведе реакцију, поје
динац, политичка или друга врста група и организација оглашава
своју политичку живахност и зрелост, постаје политички субјект.
Политичком акцијом се мења однос снага у друштву, стиче, по
већава и смањује специфична политичка тежина одређених поли
тичких субјеката. Политичке акције, или ти вођење политике, се
одвија умно изговореном и писаном речи. „Принципијелно одва
јање говора од делања није допуштено“, каже политички филозоф
Хана Арент (Hannah Arendt), јер „говор се мора сматрати за једну
врсту делања“ (Arendt 1993: 48). У принципу говоримо о делању
као комуникацији, а овом приликом о политичкој комуникацији.
Она је „централни механизам за формулисање, агрегацију и спро
вођење колективно обавезујућих одлука“. (Jarren/Donges 2006: 21)
Политичке одлуке су трајан и сталан елемент структуре политич
ког живота друштва. Начин доношења одлука у свакој држави је
кључан за функционисање институција и оне су инструмент усме
равања друштвеног развитка, тако што се свесно прихватају или
изнуђују понашања људи.
Научно – технолошки развој савременог друштва и њена
комплексност, као и развој демократских институција, повећава
број доносиоца јавних одлука и истовремено се шири поље утица
ја на њих. Све је уочљивије да влада и политичари, који их најче
шће чине, нису у стању да процес самостално усмеравају и нису у
стању да сами доносе одлуке. Значајан допринос политичком про
цесу све више дају екстерне консултације са привредом, науком
и другим друштвеним сферама. У тај процес се циљано све више
укључују предузећа, непрофитне организације, удружења и дру
ги актери. Тај нови политички процес се изражава кроз низ нових
форми стратешког рада и то тамо где се додирују политика, при
вреда, интересне групе, њихова права и медији. (Zerfaß/Bentele/
von Oehsen 2009: 16) Значајан део ових задатака јесте лобирање у
смислу директног, интересно орјентисаног и комуникацијског ути
цања на политички процес доношења одлука од стране актера који
сами не учествују у њиховом доношењу. Лобирање, у том случају
, представља легитиман и за демократски систем функционално
нужан инструмент који као појавни облик плуралистичке борбе
за боље аргументе треба да друштву обезбеди бољитак (Bentele,
2007).
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1. ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ
КОМУНИЦИРАЊА И ЛОБИРАЊА
Политички систем се посматра као оквир за комуникацију
између политичких актера, а јавност као простор у којем се одви
ја политичка комуникација. Појам комуникације се дефинише на
различите начине. Проблем одређивања овог појма јавља се већ
тиме што се комуникација може односити, како на процес, тако и
на његов резултат, као и када говоримо о (не)успелој комуникаци
ји. Бек (Beck) разликује два одређења овог појма. Трансмисиони,
где се комуникација доживљава као једноставно преношење пору
ка и информација и посреднички, где се комуникација доживљава
као наизменичан међусобни процес интеракције у којем се актери
споразумевају користећи знакове, међусобно се разумевајући пре
ко заједничких појмова. По том схватању, комуникација предста
вља облик социјалног делања, у суштини, представља интеракцију
између појединца и група са институцијама и установама власти
државе. (Beck,2006:126) Субјекти комуницирања су, дакле, у улози
пошиљаоца порука појединац или група, у овом случају лобиста
– предузећа, синдикати, странке, интересне групе, непрофитне и
владине организације, а у улози примаоца, у овом случају лобира
ног, државне институције и државна управа које припремају, про
воде и надгледају политичке одлуке. Може се рећи да је политичка
комуникација централни механизам за формулисање и артикули
сање политичкх интереса, њихову агрегацију кроз програме одлу
чивања, као и за спровођење и легитимисање политичких одлука.
Као што се може видети, најважнији елемент комуникациј
ског процеса је информација обликована у поруци, која је истовре
мено и став одређене интересне групе. Она треба да у кратком, кон
цизном, сажетом и јасном облику пренесе најважније информације
и позив на акцију коју очекујемо од онога коме се порука упућује.
Процес протока информација се не састоји само у емисији-слању
информација већ захтева примање, правилно декодирање одређе
не поруке и повратну реакцију на њу. У интерперсоналном нивоу
комникације, одвијају се невидљиви ментални процеси који захте
вају декодирајуће вештине слушања и читања и интелектуалне ве
штине мишљења и закључивања. Поред активности размишљања,
слушања, маштања, долази до фокусирања осећања, уверења и на
мера, односно, ставова на бази сећања, разумевања, компарирања,
идентификовања, препознавања, памћења и креативне имагина
ције (Тодоровић, 2010). Да би порука била „јача“ треба је поткре
пити анализама, резултатима истраживања, примерима претход
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не праксе, искуствима из сродних удружења из региона и ширег
територијалног окружења. У колико постоји подршка релевантне
институције, репрезентативног удружења или шире јавности мно
го је већа вероватноћа да ће порука бити примљена са пажњом и
интересовањем. Циљ послате поруке је вишеслојан и најчешће се
њом настоји задобити пажња, интересовање, жеља за деловањем и
жеља за самоделовањем, промену и доношење одлуке.
Лобирање, као значајан чинилац политичке комуникације,
суштински представља неформалну институционалну мрежу под
којом се крије најшири спектар свих активности чији је коначни
циљ да се врши утицај на јавне органе у процесима политичког
одлучивања, или како би то рекао Мак (Mack), темељни циљ лоби
рања је уплив у процес одлучивања зарад посебне опште користи
или користи појединих група људи. (Mack, 1989.) Најчешће, лоби
рање представља метод утицаја на закнодавну и извршну власт. То
је један, специфичан вид, усмерене комуникације који се остварује
између лобиста и доносиоца одлука. Представља ефикасну кому
никацију прикупљања употребљивих информација које се доби
вају од одређених група и које се на адекватан начин доставља
ју онима који доносе одлуке. Најдрогоценијим информацијама се
сматрају оне које још нису објављене, а до таквих информација се
и најтеже долази, па у одређеним ситуацијама такве информације
се могу и „купити“. Да би лобирање било што успешније потребно
је сакупити што већи број различитих и адекватних информација
које се односе на предмет о којем се доноси одлука.Због тога је и
препоручљиво да се лобиста не ограничава на један извор инфор
мација већ да информације добије из већег броја извора, чиме се се
потврђује њихова веродостојност.
И поред тога што лобирање у нашем друштву спада у гру
пу апстрактних појмова и што сам појам има негативне конота
ције његова неопходност постојања је неупитна, најмање из два
разлога. Прво, као облик премошћавања „информацијског про
блема“ који може да се искаже као непредвидивост и непотпуност
информација. Друго, као облик надоградње демократског одлучи
вања који указује на мањак непосредне демократије. Значи, ради
се о томе да лобирање на неформалном нивоу покушава да реши
формалне пропусте и замке непотпуности демократског одлучива
ња. Та активност треба у друштву да смањи неизвесност у погледу
политичког одлучивања и, свакако, да доприноси ефикасном де
ловању. Лобирање је, пре свега, легитимна активност савременог
друштва која преко неформалних мрежа жели да унапреди процес
друштвеног избора и одлучивања. Уз потпуно легализованост и
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транспарентност оно је нормална и пожељна друштвена институ
ција (Smith,1988.).
Због нерегулисаних законских основа за лобирање, ниске
пословне културе деловања појединих друштвених група или не
квалитетног рада лобиста настају проблеми који се исказују кроз
неформални и тајни рад или којим се намећу интереси само јед
не групе људи при одлучивању. Активности засноване на таквим
претпоставкама указују на негативну страну лобирања и у том
случају оно се води нерационалним и недемократским процедура
ма. То је, уствари, интересна делатност која утиче на процедуре
одлучивања супротно демократским принципима као што су оне
могућавање процеса већинског одлучивања или одлучивања ква
лификованом већином, као и деловање у супротности са важећим
нормама и вредностима. У колико се у том процесу, још, користе
незаконита средстава – подмићивање, превара, завођење, давање
поклона – онда се, са сигурношћу, може рећи да је то противзако
нита делатнст, а лобирање постаје нелегална друштвена институ
ција. Тад и друштво треба да делује на адекватан начин и да кроз
одређене акције законски санкционише понашање лобиста и лоби
ја, да законским методама легализује и надзире лобије или да ути
че на подизање пословне културе деловања друштвених субјеката.
И поред тога што се појам лобирања као процес у политич
ком животу помиње пре више од века, наука је за ту активност
исказала интересовање пре неколико деценија. Истраживања су
се бавила различитим аспектима лобирања за која се, са ове вре
менске дистанце, може рећи да нису била конзистентна, што није
редак случај кад су у питању контраверзни, ванинституционални
политички процеси скривени од јавности или пак појаве које се
пре могу сматрати вештином него правим процесом. Реч лоби је
латинског порекла и њен изворни облик lobyy означава предворје
римског Сената. И у то време та реч се односила на људе који су
као представници моћних римских породица или интересних гру
па сачекивали сенаторе пре уласка у главну дворану и износили им
жеље, мишљења и предлоге оних у чије су име говорили с надом
да ће бити услишени. Појам лобирање настао је у Енглеској среди
ном 17. века и веже се за предворје Доњег дома
енглеског парламента где су некадашњи лобисти чекали иза
бране парламентарце како би покушали да на њих утичу. Један од
првих записа о пракси лобирања документовао је Грејем Вилсон
(Graham Wilson) у новинском тексту Америчке интересне групе
где је забележио да је на изборима 1896.г. извесни лобиста Марк
Хана „ослањајући се на страх привредника од популиста, успео
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да прикупи милионе долара за републиканце (Wilson, 1993.). Пуно
значење речи лоби и лобирање добијају у америчкој политичкој
пракси, а као начин утицаја у политици достигао је врхунац почет
ком педесетих година XIX века кад су утврђена правила лобирања
у америчком Конгресу.
Ако би покушали појам лобирање да објаснимо помоћу де
финиција видећемо да су и оне различите и да се одређују из угла
теоретичара који дефиницију утврђују. Теорија политичког систе
ма Дејвида Истона (David Easton) разликује две врсте инпута у по
литички систем: захтеве и подршку. За овог теоретичара и процес
лобирања занимљиви су захтеви друштвеног, економског или кул
турног система који се подносе пред представнике власти. Деле
се на захтеве: за алокацијом добара и услуга, за променом пона
шања, за партипацијом у политичком систему и за комуникацијом
и информацијом. (Easton, 1957.) Концепт лобирања који заступа
Милбрат (Milbrath) заснива се на покушају постављања границе
између онога шта лобирање јесте, а шта није, и дефинише га као
„предузимање и пренос комуникација, у име грађана, од стране не
ког ко делује у његово име, а према доносиоцима одлука власти, у
нади да ће на те одлуке утицати“ (Milbrath,1963.). Наунс и Фрима
нова (Nownes i Freeman) лобирање дефинишу као „сваки покушај
да се утиче на јавну политику“, (Nownes i Freeman, 1998.) а Кламан
сматра да се „наспрам власти у канцеларијама, ствара контравласт
у ходницима“ (Кламан, 2004:7). Полазећи од основног циља, Зитер
(Zetter) сматра да је „лобирање остваривање утицаја у фази доно
шења одлука и тиче се односа према законодавним и извршним ор
ганима“, (Zetter, 2008:3) док Кобер-Смит (Kober-Smith) указује да
је суштина лобирања у пружању законодавцима озбиљних анализа
одређене проблематике, укључујући и могуће последице и ефек
те одређених предложених прописа.Такође, он изводи закључак да
лобистичку професију треба разумети само као једну карику у јав
ном одлучивању која је спона између доносиоца одлука и бирача
(Kober-Smith,2000). Енциклопедија Britannica дефинише лобирање
као сваки покушај групе или појединца да утиче на одлуке владе,
а према „Websters Distionnary“ лобирање је обраћање члановима
парламента у намери да се утиче на законодавство. Према нашој
Правној енциклопедији лоби представља „Организацију или дру
штвену групу коју образују лица која нису чланови законодавног
тела, с циљем да утичу на рад законодавства.“
Ипак, можда најпрецизнијe елементе за дефиницију лобира
ња даје један законски акт. Ради се о Федералном закону о лоби
рању САД који је, између осталог, дефинисао два значајна кому
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никацијска појма која објашњавају суштину процеса лобирања:
лобистичка активност и лобистички контакт. Лобистичка актив
ност, према том закону, „подразумева лобистичке контакте и напо
ре да се контакти остваре, укључујући и припрему и планирање,
истраживање и друге активности предузете са намером, у тренутку
кад су предузете, да се искористе за те контакте, као и координа
цију са лобистичким активностима других.“ (Lobbying Disclosu
re Act 1995.g.) Други, законом наведни појам, лобистички контакт
подразумева „сваку оралну или писану комуникацију (укључујући
и електронску комуникацију) са надлежним званичником из из
вршне власти или надлежним званичником из закоодавне власти
учињену у име клијента, а у вези са формулацијом, променама или
усвајањем федералног закона (укључујући и предлог); формула
цијом, променама или усвајањем федералних правила, регулатива,
извршних декрета или било ког другог програма, политике или по
зиције Владе САД, администрацијом или извршавањем Федерал
ног програма или политике (укључујући и преговоре, доделе или
администрацију Федералног уговора, субвенције, зајма, дозволе
или лиценце) или номинацијом и конфирмацијом особе за пози
цију коју потврђује Сенат“. (Lobbying Disclosure Act 1995.g.) Може
се видети да се у оба елемента акценат ставља на лобистички ко
муникацијски контакт који лобиста остварује у име свог клијента
са представницима извршне и законодавне власти с циљем да ути
че или у односу на: израду амандмана, усвајање или одбацивање
предлога закона; измене већ усвојеног закона; одлуке владе када
је реч о расподели буџетских средстава одређеним корисницима,
коришћење других извршних овлашћења или именовање носилаца
извршне власти и уговарање састанака између представника извр
шне и законодавне власти и клијената.

2. КОМУНИКАЦИЈСКИ НОСИОЦИ
ПРОЦЕСА ЛОБИРАЊА
Из онога што је до сада презентовано може се констатова
ти да се ради о лобирању као комуникацијском процесу и то као
субјективном (комуникација са циљем да се утиче на...) или објек
тивном (комуникација у односу на ...), односно, уметности убеђи
вања, а представља низ акција којима је циљ остваривање утицаја
на доносиоце одлука. Да би се остварила размена идеја комуника
цијом се успостављају мостови и превазилазе сметње и баријере,
уствари, комуникација представља начин организовања, избора и
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кретања одређене материје. (Тодоровић, 2010.) Неспорно је да у
процесу комуникације, а и у лобирању које је засновано на том
процесу, постоје две стране. Лобист, одашиљач информација, који
би требао да проследи поуздану, проверену, контролисану и дина
мичну информацију . Он може бити свака особа која може да дође
до центра одлучивања и на њега утиче у складу са својим циљеви
ма, односно интереса свог клијента. Лобирани, прималац инфор
мација, који би требао правилно да декодира одређену поруку и да
проследи повратну реакцију на њу. То могу бити било који центри
одлучивања у држави, међународној заједници или предузећу који
директно утичу на доношење одлука. Они који имају потребу да
ангажују лобисте то чине из одређеног интереса или како то ка
же У. Шуваковић „када је реч о остваривању интереса оних који
те лобисте ангажују, то за њих често представља `добар бизнис`“.
(Шуваковић, 2004:105)
Пре него што се крене у процес лобирања морају да се раз
мотре одређена питања, као што су: ко доноси одлуке; ко све утиче
на доношење одлука; да ли већ постоји формирано мишљење по
водом тог случаја; које су све препреке које се морају прећи: поли
тичке, законске, административне, временске; ко реагује поводом
тог случаја; како ће се решавати тај случај; кога треба ангажовати
као саветника поводом тог случаја; ко су савезници и какав им је
рејтинг; ко су противници и који су њихови аргументи и, оно што
је најважније, ко може лобирати против тог случаја.
Не постоји јединствено објашњење појама лобиста. У оним
земљама где је ова делатност развијена и где има одређену тради
цију (САД, Канада) под лобистом се подразумева појединац или
организација које је клијент ангажовао да, уз накнаду, оствари
утицај на представника законодавне или извршне власти у корист
клијента, у границама прописаним законом. (OECD, 2007:19.) Ово
одређење односи се на природу делатности које организација или
појединац обавља за свог клијента и по таквом одређењу лобиста
може бити организација цивилног друштва (удружење, фондација,
непрофитна организација), адвокатска канцеларија, трговачко дру
штво, агенција за политички маркетинг или други облик послов
ног организовања, предузетник и сл. Битно је да се ради о лицу ко
је професионално, уз накнаду, обавља ту делатност.
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Укупно потрошено за лобирање
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

$1.44 Billion
$1.44 Billion
$1.56 Billion
$1.65 Billion
$1.82 Billion
$2.04 Billion
$2.18 Billion
$2.42 Billion
$2.62 Billion
$2.85 Billion
$3.30 Billion
$3.50 Billion
$3.51 Billion
$3.30 Billion

Број лобиста
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

10,407
12,938
12,538
11,840
12,125
12,920
13,168
14,071
14,526
14,847
14,168
13,677
12,929
12,633

Подаци се односе на САД и калкулација су од стране Center for ResponsivPoliticsFigures are on this page are
calculations by the Center fo Responsive Politics based on data from the Senate Office of Public Records. Data for
the most recent year was downloaded on February 06, 2012

У Европској унији (ЕУ) је на нешто другачији начин де
финисана ова област с тим што Европски парламент парламент и
Европска комисија то питање на другачији начин третирају. Европ
ски парламент под лобистом подразумева свакога ко може да утиче
на формулисање јавних политика и доношење прописа у ЕУ, не
зависно од тога да ли се лобирање ради уз зараду или не. Европ
ска комисија разликује три категорије лобиста: професионалне ло
бистичке и адвокатске канцеларије; лобисте који су запослени у
фирми за коју лобирају и удружења трговаца и индустријалаца и
организације цивилног друштва. За сваку од наведених категорија
лобиста прописани су посебни захтеви у вези са информацијама
које морају учинити доступним јавности.
Један од квалитета коју треба да поседује добар лобиста је
знање процеса комуникације, односно, способност да се успоста
ви контакт са свим учесницима у процесу доношења одлуке и да
се одржава тај контакт у дугом и сложеном процесу одлучивања.
Зато лобиста мора да буде мотивисан, упоран, веродостојан, да има
добро држање и подесан темперамент. Посебно је значајно да ло
биста поседује знања из области из које заступа интереса свог кли
јента, а битно је и познавање процеса доношења одлука, организа
ционе структуре тог процеса, као и нивоа кроз које одлука пролази
да би била донета. По Клеману (Clamen), приликом припреме за
лобирање, потребно је направити листу могућих неопходних кон
таката који, најчешће, садрже и до четрдесет имена различитих
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особа. (Claman, 2004.) Свакако, да та група особа није затворена
група са истим мишљењем и ставовима, она је састављена од раз
личитих особа које имају различата размишљања и интересе. До
бар лобиста мора да зна да у групи постоје најмање три (под)групе:
они који подржавају интересну групу; они који су против и они ко
ји немају оформљено мишљење, и да има способност да препозна
и сврста ученике у процесу одлучивања у те (под)групе. За сваку
(под)групу треба припреми посебне и одговарајуће стратегије, а за
лобисту је најважнија (под)група чланова који немају оформљено
мишљење о одређеној одлуци, јер на њих се може и мора утицати
како би своје ставове ускладили са ставовима интересне групе која
је ангажовала лобисту. Контакти са особама који имају оформље
но мишљење и став у складу са ставовима интересне групе важни
су због тога што могу допринети интересној групи у промоцији
њихових ставова или другим активостима од којих могу имати ко
ристи. Наравно, да и контакти са члановима који имају негативан
став у односу на интересну групу, имају значај јер од тих чланова
се могу добити јасне информације и аргументи због којих су они
донели такав став.
И личне карактеристике лобиста имају значај на сам процес
лобирања. Мале тајне успешног лобирања су релевантност, кон
кретност, компетентност, тачност, стрпљивост. Лобисти, послу на
којем су ангажовани, треба да приступају лично, да остављају јак
утисак, да се фокусирају на чињенице а не на емоције, да одвоје
битно од небитног, да се ослоне на референце и кредибилитет, да
у обраћањима буду кратки, отворени, јасни и искрени. Приликом
преговора треба да користе што мање папира, али је врло битно да
подаци буду увек при руци како би се по потреби могли и презен
товати.
Способност кориштења различитих комуникационих ин
струмената и техника за доброг лобисту су неопходност. У одре
ђеним ситуацијама неопходна је подршка окружења, а на њих се
може деловати петицијама, брошурама, постерима, плаћеним ре
кламама, политичким перформансама, демострацијама. За лоби
сту је значајно да зна да на прави и користан начин користи медије
путем саопштења за јавност, писмима уредницима и да на адеква
тан начин буду извор информација за новинаре. Ново време ло
бистима је на располагање ставило још један, изузетно значајан
медиј, интернет. Он је погодан за електронску пошту, блогове, обе
лодањивање ставова или проблема путем интернет презентације,
као и покретање јавне расправе путем друштвених мрежа.
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Како лобисти прате развој јавне политике, индентификују
креаторе политике и доносиоце одлука подручја у којима је њихо
ва помоћ непроцењива за одређене интересне групе и организације
су: успостављање коалиције; вршење истраживања и припремање
извештаја; остваривање контаката са утицајним људима; инден
тификација адекватних учесника у јавној дискусији; припремање
сведока и говорника и фокусирање дебате.
У даваоце услуга лобирања спадају и агенције за односе с
јавношћу, самостални консултанти за лобирање, консултанти за
предузећа и адвокатске канцеларије. У ранијем периоду активна у
лобирању су била, искључиво, привредна удружења, а у међувре
мену су скоро сва велика предузећа и компаније ангажовале сво
је лобисте по разним утицајним престоницама. Предузећа средње
величине, нарочито, користе такву помоћ пошто би поседовање
представништва у главном граду или превазилазило финансијске
могућности предузећа, или не би омогућавало остварење одговара
јуће добити. Данас, не раде сви лобисти за профитно орјентисане
организације, у тој врсти активности значајан простор заузимају
и непрофитне организације. Те организације ангажују се на реали
зацији специфичних вредности у политичком систему.. Директан
подстицај и подршку непрофитним организацијама, углавном, да
ју грађани. Тако, у политичком процесу непрофитне организације
добијају на значају јер се често баве запостављеним темама, ста
вљајући их на политички дневни ред и на тај начин им обезбеђу
ју почетни демократски легитимитет (Bender/Reulecke 2003: 26 f).
Непрофитне организације надокнађују недостатак ресурса и ди
ректних приступа у политици својим потенцијалом за мобилисање
подршке и утицањем на потенцијалне бираче.
Два су основна система приступа лобирању: систем кратко
рочног и систем дугорочног лобирања. Присталице првог начина,
очекују да није потребно континуирано ангажовање лобиста, већ
да се потребни резултати могу добити краткотрајним ангажова
њем. Лобистичке агенције у оваквим случајевима мало пажње по
свећују остваривању утицаја на органе одлучивања, осим у ситуа
цијама кад оне процене да је то стварно неопходно. Код дугорочног
лобирања комуникација између лобисте и лобираног је контину
ирана јер се сматра да је корисно одржавати и имати контакте са
доносиоц
 има одлука, чак и ако тренутно не постоји циљ лобирања.
Интересна група или организација која на овај начин унајмљује
лобистичку организацију жели, пре свега, да побољша, а затим и
одржи свој углед у сфери јавног одлучивања.
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Поређење типова лобирања
каракте
ристике

лобирање
предузећа

лобирање
удружења

лобирање
непрофитних
организација
друштвених
вредности

лобирање
агенција

заступање

везано за
фирму

везано за
браншу

врста
интереса

појединачни
интереси

интерес
бранше

оријентисана на
општеприхваће
не вредности

обим
интереса

зависно од
пројекта

зависно
од теме

зависно од теме

временско
трајање

трајно

трајно

до задовоље
ња или губитка
интереса

временски
ограничено

јавност

углавном
без опште
јавности

јавност је траже
на у великој ме
ри; ПР кампање

у зависности од
налогодавца

транспа
рентност

непосре
дан наступ

јавност је
тражена;
укључивање
ПР кампања
у име бранше

у име неке
идеологије

органи
зација

најчешће има
организаци
ону јединицу
у седишту
владе

дубоко рашчла
њена органи
зација на др
жавном нивоу
и на нивоу ЕУ

углавном без
вертикалне хије
рархије; лобира
од регионалног
до светског ни
воа; понекад са
канцеларијом у
седишту владе

налогодавац
понекад није
одмах препо
знатљив
углавном део
великих ПР
агенција / аген
ција за комуни
кацију; углавном
са канцеларијом
у седишту владе

сарадња

тематско
удружива
ње с другим
предузећи
ма; подршка
од стране
лобистичких
удружења

повреме
но с другим
удружењима;
често постоје
конкурентне
фирме у оквиру
удружења

тематска
удруживања с
другим непро
фитним орга
низацијама или
удружењима

Извор:Zerfaß/Bentele/von Oehsen 2009: 21
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од стране
налогодавца
и агенције
интереси нало
годавца; соп
ствени интерес
за добијање бу
дућих послова
зависно од
пројекта

поседовање
контаката; те
матска сарадња
са удружењима
или осталим
пружаоци
ма услуга
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3. КОМУНИКАЦИОНЕ СТРАТЕГИЈЕ
И ТЕХНИКЕ ЛОБИРАЊА
О питању стратегије вођене су многе стручне и научне рас
праве али никад се није дошло до јединственог одговора шта она
стварно представља. Често се полази од претпоставке да страте
гије могу бити означене као „конструкције које, орјентисане на
успех, почивају на прорачунавању циљева, средстава, окружења,
независно од ситуационих околности“, с тим што се стратешким
деловањем сматра чињење које превазилази „временске, објектив
не и социјалне оквире и које је оријентисано на дугорочне калку
лације“ (Raschke/Tils 2010: 11f). Наиме, „питања стратегије јесу
питања моћи“ (Machnig 2008: 39), а питања моћи у демократији
увек су питања комуникације, што је случај и у процесу лобирања.
Са развојем лобирања долази до развоја великог броја раз
личитих стратегија и различитих техника. С обзиром на чињеницу
да су свака компанија и свака интересна група посебне и да свака
поседује посебне карактеристике, као и да су одлуке на које се же
ли утицати, такође, различите, немогуће је поставити јединствену
стратегију која би била примењива на све случајеве. Она је произ
вод одређених околности и времена и мора се пажљиво градити,
а користи се она која се у датом тренутку чини најповољнијом и
најис плативијом. У изради стратегије треба се водити одређеним
шустинским квалитетима, а они се могу исказати кроз:
––озбиљност – доприноси се заснивају на чињеницама, а
покушаји преваре саговорника су рискантни;
––међусобну повезаност – комуникација треба да се прила
гођава саговорницима, али никако не сме бити противу
речна;
––разноликост – комуникацију треба развијати на више из
вора и у тој комуникацији користити више различитих
средстава и
––флексибилност – ради се о међусобном процесу комуни
цирања у коме се од саговорника могу добити непозна
те информације због којих је неопходно преиспитати или
мењати одређене ставове.
Стратегија би, у већини случајева, требала да одговори на
одређена питања и да се креће у оквирима који су представљени
на графикону.
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Кључ успеха лежи у добро осмишљеној стратегији

Због успешности спровођења стратегије лобирања у њој је
неопх одно дефинисати:
––утицајну јавност – интересне групе и/или појединце ко
ји су присутни у животу организације и својим утицајем
могу да побољшају пословне резултате одређене групе
(владе, организације, компанија, невладиних организаци
ја, појединца и сл.),
––проблем – тема о којој и за који се жели лобирати, а оне
могу имати мањи или већи значај, али треба да буду
основно опредељење у раду лобиста,
––циљеви – треба да буду реални, јасно дефинисани и да
буду повезани са проблемом лобирања и да зависе од ути
цајне јавности којој се обраћа,
––инструменте – директног или индиректног утицаја и
––технике – разне и промењљиве.

3.1. Етапе у изради стратегије
Добро осмишљено и припремљено лобирање почиње мно
го пре него што се две стране нађу лицем у лице. Тако, лобирање
изискује припреме које обухватају идентификацију теме и прио
ритета; разумевање околности и легислативног оквира у којем се
жели деловати; разумевање званичног процеса доношења одлука и
утврђивање у каквом се политичком окружењу може одвијати сам
процес. Одређивање теме и приоритета одвија се у складу са од
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ређеним параметрима, а неки од њих могу да буду: познавање те
матике од циљне јавности; колико ће дефинисана тема бити добро
примљена у односу на позиције релевантне циљне јавности; по
стојање супротних ставова код саговорника или у јавности; јачина
аргумената са обе стране; важност теме из позиције саговорника;
хитност теме; могућност утицаја на процес доношења одлука и ве
роватноћа успеха.
Да би се могло утицати на измене или на донешења неке од
луке или законског решања лобиста мора да процени околности у
којима се тај поступак ради. Ако се у време израде стратегије не
располаже са правим и веродостојним информација, на њему стоји
обавеза да дође до њих. На располагању му је неколико техника:
разговор са познаваоцима теме; читање званичних докумената и
анализа као и стручних публикација; самостално или заједничко
истраживање; стварање ширих коалиција са познаваоцима теме и
неформални разговори са државним званичницима. Прикупљени
подаци ће утицати и на разумевање саме теме, а самим тим могу се
утврдити и приоритети.
Процес одлучивања је комплексан, у одређеним ситуац
 ија
ма, и дуготрајан процес у којем има доста писаних докумената,
званичних прописа и процедура, као и неформалних процеса који
имају утицај на решења као део легислативе. Стратегија о лоби
рању потребно је да зна: ко може бити предлагач и која је проце
дура доношења/измене решења; да ли се одлука доноси гласањем
вишечланог органа или појединца; да ли постоји учешће јавности
у том процесу; како заинтересована страна може изменити одређе
ну одлуку или законски акт; у којим фазама поступка је то могуће
извести и да ли се и како могу поднети жалбе на усвојена решења.
Разумевање кључних јавности за доношење одлука може открити
неке, мање очигледне, канале утицаја на одлуку и помоћи разуме
вању околности, мотива и разлога за заступање одређеног става.
Политика је отворен, великим делом неструктурисан соци
јални процес који се одвија у специфичном формалном оквиру,
под условима постојећег поретка (Jarren/Donges 2006: 197). Отво
реност процеса води, с једне стране, ка само условној могућно
сти планирања и предвиђања политичке комуникације, а са друге
– ка њеној структурној подложности утицајима. Зато ефикасност у
кандидовању тема и постизања циљева у политичкој арени захте
ва разумевање и познавање политичке средине у којој доносиоци
одлука делују. Треба разумети разлоге за ставове које заступају и
ригидност или флексибилност у заступању истих. Разумевање и
анализа унутрашњих и спољних фактора утицаја могу се оствари
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ти и применом једног од најчешће примењиваних алата - SWOT
анализе. Назив ове анализе је акроним енглеских речи за снагу
(strengths), слабост (weaknesses), прилику (opportunities) и прет
њу (threats). Анализом се дефинишу спољни фактори – прилике и
претње, као и унутрашњи – снаге и слабости.
Стратегијом сасвим реално треба да се дефинишу и недо
статци како би на ефикасан начин могли да се превазиђу. Уколико
најбољи познавалац теме у организацији није најбољи комуника
тор, или постоје неки други разлози због којих није погодан за пре
ношење поруке, боље је припремити професионалног комуникато
ра који ће то ефикасније одрадити. У случајевима кад су рокови за
изношење ставова о одређеним одлукама у припреми кратки или
кад нема довољан број адекватних информација треба се присту
пити формирању савезништва са организацијама и/или поједин
цима који имају исти циљ. Уколико је доносиоцу одлука важно да
обезбеди подршку одређених циљних јавности или структура, тре
ба анализирати могућност њиховог информисања и мотивисања
на акцију неформалним путем. Стратегија за лобирање треба да
буде интегрисан документ у коме је на концизан, аргументован и
умерен начин ализирана тема као и пожељне активности у односу
на њу. Стратегија служи за развијање комуникацијског плана и да
на крају процеса буде позициони документ који треба да служи као
основа за разговоре.

3.2. Инструменти и технике лобирања
Инструменти и технике које се користе приписују се директ
ном или индиректном утицају. Под директним лобирањем подра
зумева се директан непосредан утицај на доносиоце политичих
одлука. Укључује позив на акцију у погледу одређеног закона или
прописа. Најчешће, укључује и плаћене појединце који улазе у
директни, формални, комуникацијски процес са кључним дужно
сницима и законодавцима. Могу се препознати неколико облика
као што су: лични разговори са доносиоцима одлука, њиховим са
радницима и саветницима; дискусија о одређеним темама током
приватних разговора; прикупљање информација; планирање и са
стављање парламентарних инструмената (израда предлога); изра
да материјала који се користе као основа за доношење политич
ких одлука; истраживање; достављање документације (елабората,
правних тумачења) доносиоцима одлука; учествовање у политич
кој агенди и сл. Технике директног лобирања могу бити: лични
састанци са доносиоцима одлука, телефонски разговор, писмено
обраћање и слични начини комуникације. (Кашћелан, 2010) Саста
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нак, у највећем броју случајева, представља најефикаснији начин
представљања гледишта о одређеном проблему, али постоје поте
шкоће да се оне организују. У таквим околностима треба се при
државати правила „кретати се уз, а не низ хијерархију“ (Claman,
2004:123). У недоумици прво се обратити нижој инстанци у хије
рархији, а онда већој. У овој врсти комуникације лобиста мора на
саговорника да утиче и својом смисленошћу, јасноћом и једностав
ношћу, односно, своје податке треба да преточи у јасну и убедљиву
синтезу. И не треба заборавити да су први састанак и први утисак
најважнији јер целокупна даља комуникација се заснива на њима.
Добро осмишљен телефонски позив, за који се може рећи да већи
на послова почиње са њим, је почетни ударац за постизање циља и
зато „телефонско биће“ позиваоца мора да буде у пуној форми. За
њега треба бити припремљен и треба имати поверење у оно што се
говори и имати сигурност у изражавању, да не би било „испада и
искакања“. Лобисти овај начин комуникације често користе, а по
себан доприно се остварује уколико позиви долазе са више страна
о истом питању. Телефонским позивима је лако мобилисати невла
дине организације у циљу иницирања политичких акција. Писме
но обраћање члановима разних утицајних органа, службеницима,
званичницима и администрацији представља тактику великог бро
ја лобистичких стратегија. Предност писаног материјала је што се
може истовремено послати на више адреса утицајних личности ко
је учествују у процесу одлучивања, а самим тим се повећава утицај
на њих. Посебну технику представљају писмене петиције којима
лобисти настоје да подстакну што већи број појединаца да пишу
одређеним политичарима, окупљајући их око неког проблема за
који они сматрају да представља општи интерес.
Индиректно лобирање, у смислу коришћења медијске кампа
ње или иницирања протестних акција, „је сталан процес праћења
и анализе медијских садржаја и њиховог утицаја на за нас важне
групе људи и јавно мњење уопште“ (Суботић,2010:119) и користи
се како би се утицањем на јавно мњење повећао притисак на доно
сиоце политичких одлука. Део заступника интереса, посебно не
профитне организације, користе стратегију Grassroo -лобирања, у
оквиру које се грађани и бирачи придобијају за директно обраћање
доносиоцима политичких одлука и тако се користе као „средство
политичког притиска“. Уколико једна тема наилази на одобравање
код мноштва грађана, она ће брзо доћи на политички дневни ред.
Тако ове организације циљано покушавају да интересе грађана
искористе и усмере их у своју корист. (Zerfaß/Bentele/von Oehsen
2009: 23ff). Важан елемент индиректног лобирања је посредова
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ње које се одвија кроз двостепену комуникацију (лобист – општа
јавност – доносилац одлуке) са главним циљем утицања, прво, на
општу јавност која ће својим поступцима навести доносиоце од
лука да одлуче у корист лобиста. Најчешће технике индиректног
лобирања су посредством масовних медија, медијску подршку екс
перата и организовање манифестација. Комплексност социјалног
окружења, као и снажни трендови индивидуализације и мобилно
сти, уз све сложеније и све бројније теме, довели су до повећане
потребе модерног друштва за информисаношћу и комуницирањем.
Тако је комуникација посредством мас-медија постала централни
елемент новонасталог „медијског друштва“. Нарочито је способ
ност „да извештавају о друштвено релевантним догађајима који
нису свима доступни, односно њихова информативна функција,
учинила масовне медије у друштвеном и социјално-интегратив
ном смислу незаобилазним. Ово се посебно односи на политичку
сферу у којој су се масовни медији током протеклих деценија раз
вили у централне инстанце за презентовање и перцепцију поли
тике“ (Tenscher, 2011: 201). Лобисти повремено ангажују експерте
да дају стручно мишљење из области којом се они стручно или
научно баве. Мишљења експерата могу значајно допринети јачању
ставова коју лобисти заступају. Стручна мишљења која одговарају
аргументима које заступају лобисти, узимају се и присаједињују
целокупној документацији коју лобисти достављају доносиоци
ма одлука. Манифестације, као облик лобирања, се препоручују
у одређеним околностима и случајевима. Најчешће се примењује
у случајевима када је интересна група касно почела да делује, од
носно, кад је процес доношења одлука у завршној фази. Манифе
стација оставља утисак на јавност због великог броја учесника, а
јавно мнење се опредељује на основу симпатија према учесници
ма. Кроз манифестације се могу тражити и јавна обећања, а на ма
нифестацији се може тражити од доносиоца одлука да се изјасни
да ли подржава став јавног мнења или не.

4. НЕГАТИВНЕ КОНОТАЦИЈЕ
ЛОБИСТИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
За реч лобирање можемо рећи да спада у групу апстрактних
појмова о којима се, најчешће, мало зна. Таквим појмовима се дају
разна значења, од позитивних до негативних. Позитивна одредни
ца појма лобирање окренута је општем добру, док се негативни
аспект ове активности, испољен у модерном добу када лобирање
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врше професионалци, може исказати кроз нездрав однос између
лобиста и лобираних и бити заснован на корупцији. У време почет
ка развоја, лобирање је посматрано као тајни дил власти и лобиста,
као поступак који се одвија далеко од очију јавности и о коме се
нерадо говори. Основ за коруптивно понашање у лобирању могао
се пронаћи у, најмање, два разлога, а повод су били новац и при
вилегије који су се нудили лобистима Први, се односи на неједнак
приступ грађана органима власти и информацијама од јавног зна
чаја, искључивања грађана из процеса одлучивања и искључења
из „корпоративне демократије“. Други, стар колико и само врше
ње власти, је повезан за феномен конфликта интереса, који се у
ужем смислу дефинише као (зло)употреба јавних овлашћења ради
прибављања финансијске или друге материјалне користи. (Lanke
ster,2007) Неспорно је да у појединим фазама, у току лобирања,
има случајева подмићивања и корупције, али битно је знати да та
мо где настаје корупција, престаје лобирање. Администрације у
развијеним друштвима посљедњих година покушавају да законима
и другим прописима уведу строжа правила у односе власти и лоби
ста, као и других представника интереса који се баве лобирањем,
настојећи да их уреде према правичнијим критеријумима.
Намера овог текста је да укаже на комуникацијске разлике
између лобирања и корупције. Да би ову намеру што боље објасни
ли морамо поћи од правних одредница аката којим се баве државни
органи који доносе одлуке. Општи акти су део легислативе који
ма се регулишу општи интереси одређене заједнице, док су поје
диначни акти део нормативне регулативе која се бави интересима
ужих група или појединаца. По ономе што смо до сада изнели, и
што је заступљено у научним и стручним теоријама, лобирање је
процес којим се заступају општи друштвени интереси, што значи
да су лобисти искључиво ангажовани на доношењу, измени и до
пуни општих аката. У принципу, лобисти се и не ангажују у фазама
доношења појединачних аката, тај простор користе они којима је
на уму стицање одређене, најчешће, материјалне користи, одно
сно, они који су склони коруптивним активностима.
Лобисти делују на основу одређених законских правила која
им омогућавају већу транспарентност, што је важно како за дру
штвену перцепцију лобирања, тако и за лобистичке организације
који не желе да се њихов рад идентификује са коруптивном прак
сом. Лобисти имају сталан приступ телима законодавне власти и
то им даје могућност да сваки дан делују и остварују контакте у
парламенту. То укључује и личне контакте са доносиоцима одлука,
са којима се дискутује о одређеним темама, а истовемено се врши и
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размена информација. Лобисти у тим активностима не нуде ника
кве погодности за доносиоце одлука ни ти покушавају да их пот
купе, они им нуде нешто ново што је садржано у одређеним инфор
мацијама и подацима на основу којих они лакше могу да се одлуче
за одређена предложена решења. Кроз овакав начин комуникације
доносиоци одлука чују и оно што њихови бирачи заступају, а бира
чи су увек брига оних који су изабрани њиховим гласовима. У крај
њем, лобисти обављају посредничку улогу између народа и власти.
Овакав регулисан и транспарентан рад преставља добру основу за
борбу против корупције, а заинтересоване интересне групе могу
преко лобиста, на законит начин, да заступају и остварују своје ин
тересе код државних органа.
Основна намера лобирања, из онога што је дефиницијама
одређено, је да се мењају правила и стратегије, а намера коруп
ције да се избегну већ утврђена правила и процедуре. Осим тога,
а то смо већ и истакли, лобирање је законита и правно регулисана
активност у значајном броју земаља, а корупција због својих на
чина деловања не може нигде бити део правног система. Разлике
се односе и на ефекте ове две различите активности, промене које
настају након лобирања могу да погодују свим, или већини, члано
ва друштва, док корупција доноси само промене и корист за поје
динце. Свакако, треба рећи да на ове процесе, у супротном смеру,
делује и политичка стабилност одређене земље. Висока политичка
нестабилност, најчешће, доводи до смањења успешности лобира
ња, док корупција у тим условима има тренд пораста.
Намеће се закључак да је за правилно функционисање про
цеса лобирања неопходно обезбедити што већу јавност у раду. Она
легитимише деловање лобиста и лобистичких група и сужава про
стор за критику да лобирање доприноси нетранспарентном доно
шењу одлука. Осим тога, јавност рада омогућава лобистима да се
упознају са активностима лобистичких организација које заступа
ју конкурентске или супротне интересе. Јавност рада помаже чла
новима интересних група да се боље информишу о активностима
својих организација. И на крају, јавност рада омогућава грађанима
да сазнају ко је од приватних актера учествовао у процесу доноше
ња одлука, какве је ставове заступао и којим се аргументима власт
руководила приликом доношења одређених одлука. Јавност рада
остварује се на два начина: уписом у посебан регистар лобистич
ких организација и подношењем одговарајућих извештаја о раду.
Лобирање је могуће уредити на три начина: посебним законом о
лобирању; кодексом понашања за лобистичке организације и ко
дексом понашања за јавне службенике. Ови начини регулисања ло
бирања међусобно се не искључују, већ се допуњују.
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*
* *
Политичко деловање је посебан вид човековог друштвеног
деловања које се остварује кроз политичку комуникацију и по
литичке одлуке које су трајан и сталан елемент структуре поли
тичког живота друштва. Начин доношења одлука у свакој држа
ви је кључан за функционисање институција и оне су инструмент
усмеравања друштвеног развитка, тако што се свесно прихватају
или изнуђују понашања људи. Политика не може и не треба да се
креира мимо оних на које се односи. Иако власт добија легити
мацију, на првом месту путем избора, ипак су жив контакт и раз
мена информација између државе, с једне стране, и појединаца,
удружења и синдиката као лобиста, с друге, неизоставни и током
трајања њеног политичког мандата. Лобирање, као значајан чини
лац политичке комуникације, суштински представља неформалну
институционалну мрежу под којом се крије најшири спектар свих
активности чији је коначан циљ да се врши утицај на јавне органе
у процесима политичког одлучивања.

Todorovic V. Luka
LOBBYING – COMMUNICATION DIRECTION
WITH INFLUENCE OF PUBLIC
Summary
This paper represents the review of the influence of communication on the influential public and the role of the process of lobbying on
that activity. After the conceptual definition of communication and lobbying, the process of decision-making is set as a referent framework,
within which the author analyzed how political actors outside the government fight for their interests, and how they influence on the making,
amendment or change of the decisions. In order for the lobby activity
to be seriously and adequately accepted, it is necessary that the actors
of influence, lobbyists, have their strategies and techniques of which,
at the bottom end, depend the results of the overall activity. At the end,
the aim of the paper is to point out that lobbying can „transgress“ the
boundaries of action which were determined by norms, but, which is
more important, there are significant and decisive communication differences between lobbying and corruption, and where the corruption
starts, the lobbying ends.
Key words: lobbying, communication, information, decision-making, interest
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Resume
The political life is framed in the political system, and for the
communication of political actors it represents public as a space in
which political communication occurs. Basically, communication represents the interaction between individuals and groups with institutions
and state authorities. Lobbying is an important element of political
communication, which is an informal institutional network hidden under the widest range of activities, whose final aim is to exert influence
on public bodies in the process of political decision-making. The reason for the increasing spread of lobbying is an obvious incapability
of governments and politicians to independently lead decision-making
process. Therefore, that process is involving external consultants from
industry, science and other social spheres. Also, more and more companies, nonprofit organizations, associations and other stakeholders are
deliberately taking part in this process. This new political process is expressed through a series of new forms of strategic work and especially
on the intersection of politics, economy, interest groups, their rights and
the media.
Positive characteristics of lobbying are focused on a common
good, while the negative aspects of this activity can be expressed
through an unhealthy relationship between lobbyists and the lobbied
which are based on corruption. The aim of this paper is to emphasize
that there are significant differences in communication between these
two types of activities and that at the point where corruption occurs,
lobbying process stops.
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Сажетак
У овом раду истражујe се политичко (делиберативно) бесед
ништво, стављањем акцента на општа реторичка и стилска обе
лежја новијег политичког беседништва у Србији од 1988. до 2003.
Посматрајући га као једно од најзначајнијих комуникациј
ских средстава политичке борбе, средство за пласирање политич
ких идеја, али и политичке манипулације, приступили смо одређи
вању појма и функције политичког беседништва и расправљали о
његовим жанровским специфичностима и модалитетима.
На основу теоријског модела о постојању доминантних ко
муникацијских парадигми, ауторитарне, демократске и либералнодемократске, покушали смо да применом компаративног и анали
тичко-синтетичког метода истражимо општа реторичка и стилска
обележја новијег политичког беседништва у контексту историјско
– политичких околности и прилика у којима је настајало.
У раду су разматрани и видови утицаја изговорене речи на
аудиторијум и начин обликовања јавног мњења, непосредно, као и
посредством медија масовног комуницирања. Нагласак је стављен
на политичко беседништво као „вештину уверавања“.
Кључне речи: политичка беседа, политички говор, политичко комуни
цирање, политички беседници, реторика, беседништво,
политичке идеје, вештина уверавања, слушаоц
 и, масовна
публика.
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Једна од првих теоријских дефиниција политичког (грч. сим
булеутичко – саветодавно, лат. делиберативно – оно које доводи до
одлука) беседништва, у вези је са Аристотелом: „У политичком
се говорништву или на нешто подстиче или од нечега одвраћа, јер
увек једно или друго чине они што приватна лица саветују на њи
хово лично добро, као и они што народ саветују на опште добро.“
(Аристотел, 2000: 46)
Осим очигледног инсистирања на идеји општег добра на
рода (које не искључује лично добро појединаца) и вредностима
које би политичка беседа требало да заступа, у овој дефиницији
је остваривање такве мисије подарено и онима који би употребом
снаге речи и исправних политичких аргумената могли успешно
друге да саветују на опште добро. А ко би (и какви) заправо тре
бало бити ти истакнути појединци, народни трибуни, политичари,
државници или слободни мислиоци? Очигледно је да то не могу
бити „обичне“ већ „посебне“ личности које би биле у могућности
да осим многих врлина, знања и способности, снагом, истинито
шћу и лепотом својих речи, које су у сагласности са политичким
делањем, приволе сопствени народ за одређене идеје и придобију
његову подршку за остваривање општих политичких циљева. Ари
стотел је сматрао да би предмет политичких беседа и реторичко
умеће говорника требало да буду усмерени ка решавању следећих
питања од важности за устројство и функционисање државе: при
ходи и расходи, рат и мир, одбрана земље, увоз и извоз и законо
давство (Аристотел, 2000: 46).
У сличном духу, Бранислав Нушић у својој Реторици сматра
да је „политичким беседама увек предмет интерес и добро држа
ве и народа“, и да „имајући тако висок смер, ова врста беседе, сем
осталих говорничких услова, (подвукао М. Ђ.), сем једног широког
и поузданог образовања, захтева још и добро познавање народа,
његових правих потреба као и великих државних интереса.“ (Ну
шић, 2009: 46)
Могла би се, међутим, донекле релативизовати оваква пој
мовна одређења и запитати се, колико су, наведена, у извесној ме
ри, идеалистички заснована виђења политичког беседништва и
његових функција у сагласности са савременим политичким го
ворништвом, будући да у њему начело делотворности (ефикасно
сти), унапређењем формално–естетских квалитета изговореног
у процесу придобијања аудиторијума, често односи превагу над
идејним и етичким квалитетима? На оваква запажања нас упућује
и Филип Бретон, говорећи да у комуникацији „естетски део поруке
тежи да се наметне уместо садржаја“ и напомињући, „да манипу
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лација почиње онда када та ″благоглагољивост″ заузме место аргу
мената, које иначе прати, да би сама постала средишња тачка дате
ситуације“. (Бретон, 2000: 77-80)
У дефиницијама које су имале за циљ да расветле појам по
литичког беседништва, од античких времена до данас, примењи
вани су различити критеријуми његовог одређења. У новије вре
ме, такве теоријске покушаје налазимо код нас у радовима Симе
Аврамовића, Обрада Станојевића, Јовице Тркуље, Дејана Милића
и осталих, који су стваралачким промишљањем теоријских поку
шаја својих претходника из наше даље прошлости (Аврам Мразо
вић, Бранислав Нушић, Јован Стерија Поповић и др.), и оних ко
ји су настајали у блиској прошлости (Сретен Петровић, Љубомир
Тадић и др.) покушали да изнедре утемељене дефиниције појма и
установе теоријски одрживе поделе политичког беседништва.
Неретко из ових дефиниција не бива у потпуности јасно да
ли су политички говори и политичке беседе идентични појмови,
или се између њих могу успоставити значајне разлике? Могуће не
јасноће, такође, настају и када се приступи утврђивању врста по
литичког беседништва. Понекад се изједначавањем ова два појма
и применом различитих критеријума поделе (место говорења, тип
говорника, врста аудиторијума, важност изговореног, циљ који се
жели постићи) ситуација додатно усложњава.
Сумирајући теоријске закључке својих претходника, али и
својих савременика, Сима Аврамовић, попут Горгије који је сли
ковито поредио беседништво са лековима1), заснива своју теориј
ску поделу политичког беседништва узимајући као кључни крите
ријум поделе непосредни циљ (учинак изговореног), тј. да ли оно
„има за непосредни циљ остваривање политичке власти у ужем
смислу, или пак остваривање неког другог интереса, који се може
у најширем значењу подводити под политички, како по садржини,
тако и према методу помоћу кога се он жели постићи“. (Аврамо
вић, 2008: 343)
Сматрајући синонимима изразе политичко беседништво и
политичко говорништво, он на основу поделе на политички говор
у ужем смислу и политички говор у ширем смислу, не приступа
прецизном појмовном разграничењу између политичке беседе и
политичког говора:
1) „Као што једни лекови сузбијају болест, а други, несразмерни, прекидају живот, тако
и неки говори растуже, други развеселе, трећи уплаше, четврти слушаоцу усаде одва
жност, а пети неким злим завођењем затрују и зачарају душу“. (цит.према: Љ. Тадић,
Реторика – увод у вештину беседништва, Филип Вишњић, Београд, 1995, стр. 305)
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„Политички говор у ужем смислу може обухватити мноштво
различитих повода и садржаја, који су мање или више непосредно
везани за освајање или вршење власти. Он се појављује као скуп
штински, партијски (конгресни), агитациони-предизборни, ди
пломатски, говор на митингу, полемички, а ту би се могло додати
и мноштво других специфичних ситуација када се држи полемич
ки говор ad hoc при сусрету са грађанима, представља политички
програм, обраћа нацији, прославља неки догађај, преговара са дру
гим политичким субјектима, обраћа медијима, итд.“ (Аврамовић,
2008: 343)
Одсуство прецизног појмовног разграничења између поли
тичког говора и политичке беседе, приметно је, донекле, и код Јо
вице Тркуље који је политичко беседништво дефинисао као „врсту
беседништва које се односи на питања за које је заинтересован ве
лики број људи, од којих понекад зависи судбина читавог народа“
(Тркуља, 2005: 10) Он говорећи о различитим врстама политичког
иступања разликује три врсте политичког беседништва. „Најче
шћи и најпознатији вид је политичка беседа или политички говор
који може бити упућен маси на тргу, на политичким конгресима,
конвенцијама и сл. великим скуповима и, с друге стране, дифузном
медију којем се говорник обраћа посредством радија, телевизије,
филма и интернета. Друго, то су парламентарне дебате које се
односе на иступања у представничким телима (парламенту, град
ској или општинској скупштини, скупштини акционара и сл.) Ове
дебате имају посебне карактеристике и правила; иступање је рето
ричко, негује се и цени досетљивост, способност брзог реаговања,
избегавају се лични обрачуни, аудиторијум је пробран и тако даље.
И треће, дипломатско преговарање, као вид реторичког убеђивања
чији је циљ да се добије што више, а попусти што мање.“ (Тркуља,
2005: 10-11)
За Дејана Милића, чини се, не постоји ни недоумица, јер он у
својој књизи Српски политики говор модерног доба (Милић, 2006)
већ насловом и идејним опредељењем за синтагму политички го
вор, политичке беседе и политичке говоре поставља у идентичну
појмовну и квалитативну раван.
Очигледно је да су теоријска разматрања ових аутора доне
кле у супротности са идејама класичних теоретичара политичког
беседништва, али и са оним које је својевремено заступао Нушић,
вршећи поделу ове врсте беседништва на свега три подврсте: др
жавничко, парламентарно и партијско тј. зборско. (Нушић, 2009:
46)
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У његовој, али и у Аристотеловој дефиницији, садржано је,
међутим, још неколико важних појединости које се не смеју за
обићи. Оне нам могу бити од важности у покушају појмовног и
жанровског дефинисања политичког беседништва. Наиме, Нушић
сматра да „политичке беседе имају све особине правих беседа“, ис
тичући надаље важност улоге беседника и „одмерености његовог
изражавања“ (реторичко-стилске особености говора), што су по
ред пространог знања, познавања политичких односа и дубоке уве
рености „да су погледи које заступа истински интереси његовога
народа и његове земље“ (Нушић, 2009: 47), темељни предус лови
његовог устројства.
Доведемо ли овакво теоријско одређење у блиску везу са
Аристотеловим теоријским одредницама које суштински одређују
појам политичког беседништва, а то су, предмет политичких бе
седа и реторичко умеће говорника, бићемо, чини се, на правом
трагу. На то указује још једна занимљива појединост из Нушићеве
Реторике (2009). Иако је извршио троделну поделу политичког бе
седништва, он изворнијим сматра државничке и парламентарне
беседе од партијских тј. зборских које „врло често излазе из окви
ра правог беседништва“ (Нушић, 2009: 48), због тешкоћа у пропи
сивању стила и начина изражавања и окренутости ка унутарстра
начким питањима (агитације, обавештења, кандидатуре, полагање
рачуна и др).
Природно је закључити да за потоњу врсту реторичког дела
ња (политичке говоре), питање избрушености стила (красноречја),
милозвучности језика, композиционе усклађености, посебних вер
балних и невербалних способности које одликују надарене поли
тичке говорнике и остали реторичко - стилски (пред)услови, нису
од пресудне важности. Логично је разграничити политичке беседе,
нушићевски речено, као „праве беседе“ које не може изговорити
било ко, рећи било шта, учинити то, било где, било када и било
како, од политичких говора које не мора да изговори политички бе
седник per se, већ то може и онај коме је свакодневни занат или по
зив бављење политиком, а изговорена реч, пре свакодневно сред
ство, него циљ.

ПОЛИТИЧКА БЕСЕДА И ПОЛИТИЧКИ ГОВОР
Политичко беседништво, поред предметне усмерености ка
решавању општих циљева од важности за судбину државе и наро
да, посебне реторичке компетентности говорника, специфичности
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у погледу места, времена (тренутка) и посебног политичког мо
тива за његово одржавање, одређује, управо његова квалитативна
(формално-естетска) димензија политичког комуницирања. Наве
деним категоријама могла би се придодати и она која претходи чи
ну изговарања, а то је његова посебна припремљеност, иако има и
политичких беседа које су изговорене (ex tempore), без претходне
припреме и језичко–стилског цизелирања.
Љубомир Тадић, расправљајући о вештини беседништва,
сматра да је „одавно позната фасцинација естетичким квалитетима
језичког израза“, и да је реторика, коју он, додуше, појмовно тре
тира, пре као практичну, него теоријску дисциплину, „од почетака
неговала комуникацију, као пре свега, емоционално – афективан, а
тек затим рационално – интелектуалан однос.“ (Тадић, 1995: 324)
Овај аутор, ослањајући се на идеје Ролана Барта (Roland Bart
hes), такође истиче : „За беседничку вештину необично је важна
чулна страна језика, ритам и звук, битно је не само шта се каже
него и како се нешто каже, којим изражајним средствима. Ово како
је такође обележје специфично уметничког израза. Беседник који
не води рачуна о утиску који ће његов говор имати на слушаоце
– рђав је беседник. Нарочито сликовит говор приближава беседни
штво уметности. Ролан Барт указује на постанак тзв. епидеиктич
ког говора као украсне, спектакуларне прозе. У прелазу од стиха
на прозу губе се метрика и музика. Горгија, тврди Барт, хоће да их
замени кодексом који је иманентан поезији: речима истог склада,
симетријом реченица, јачањем антитеза звучном сличношћу, мета
форама, алитерацијама.“ (Тадић, 1995: 307)
Да ли би смо били на погрешном трагу ако би смо тврдили
да се наведени критеријуми могу у великој мери применити и када
је реч о политичком беседништву као специфичном виду политич
ког јавног комуницирања? Може ли се негирати теза да у политич
ким говорима за разлику од политичких беседа, углавном изостају,
или их има у незнатној мери, претходно наведени чиниоци? Ако би
се одговор потражио сагледавањем наведеног теоријског проблема
из комуниколошког, поред филолошког аспекта, и развијала гледи
шта у правцу идејних тековина политичког маркетинга и социјалне
психологије, онда би се, донекле, та спољашња, формално-естет
ска димензија обликовања политичких беседа, могла посматрати
као функционално средство које омогућује лакше досезање до по
литичких идеја као информативног језгра поруке.
Формално–естетским обликовањем политичке поруке успе
шно се мобилише и усмерава јавно мњење у одређеном правцу. У
складу са тим утиче се на одређени тип политичког делања поје
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динаца. С тим у вези, Умберто Еко, сматра, „да бисмо слушаоца
натерали да поклони пажњу премисама и аргументима, треба да
подстакнемо његову пажњу; у овоме заједнички учествују прено
сни смисао и реторске фигуре, које представљају украсе помоћу
којих говор постаје необичан и оригиналан, што има свој удео у
информацији“. (Еко, 1973: 95)
Говорећи о „дизајн-техникама“ којима се персуаз ивно и де
терминистички оплођују идеје како би могле делатно да мотивишу
одређени тип политичког понашања, Тома Ђорђевић сматра, „да
једна те иста идеја као ментална организација sui generis, чак и
кад се симболички посредована комуникативно размењује, пре не
го што се дизајн-естетиком естетизује, не досеже ниво сопствене
функционализације: остаје неделатна. Тек уколико се у ту претход
но обликовану симболичку структуру уграде и симболички анекси
са естетским импликацијама, она се преображава у прагматички
функционалан садржај свести.“ (Ђорђевић, Т., 1990: 26)
На основу изнетих теоријских ставова, оправдано је разгра
ничити појмове политичке беседе и политичког говора, и устано
вити разврставање политичког беседништва (говорништва) према
следећим критеријумима. Према говорнику на: 1) беседништво ли
дера и државника, 2) скупштинско (парламентарно) беседништво
и 3) беседништво интелектуалаца и других ванстраначких лично
сти. Према аудиторијуму на: 1) политичко беседништво намење
но класичном аудиторијуму (јединство „места, времена и радње“)
и 2) политичко беседништво намењено дифузном аудиторијуму
(посредовано медијима масовног комуницирања – штампа, радио,
телевизија, интернет). Према месту дешавања на: 1) институцио
нално и 2) беседништво на јавним местима (тргови, арене, амфи
театри, остали јавни простори).
Под појмом политички говори, разумели бисмо све остале
видове реторичког (говорног) иступања које срећемо у свакоднев
ном (дневно-политичком) животу и којима најчешће, мада не и
увек, не претходи посебна припрема. Ту бисмо сврстали: 1) скуп
штинске говоре и дебате, 2) предизборне говоре на митинзима, 3)
страначке говорe и 4) дипломатске говоре. Поред условног одсу
ства категорије општости (окренутости ка великим државним ин
тересима), политичке говоре (већину парламентарних политичких
говора и дебата, па и страначких и дипломатских говора) одређује
и категорија коју је Морис Угарди (Moris Hougardy) доводио у везу
са актуелношћу и тренутношћу догађаја на које говорник реагује.
(Угарди: 1966: 170) Стога он, слично Браниславу Нушићу, сматра
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да се овакво политичко говорно иступање углавном заснива на ка
рактеру нације и општем степену културе једног народа.

НОВА ПОЛИТИЧКА БЕСЕДА
Говорити о стилско - реторичким димензијама новијег поли
тичког говорништва у Србији у периоду од 1988 – 2003, подразуме
ва утврђивање релативно постојаних, диференцирајућих својстава
и специфичности које се могу уочити у вербалној и невербалној
комуникацијској пракси, сфери функционалне употребе језика и
јавном беседничком иступању најзначајнијих актера ондашњег по
литичког живота.
Полазећи од класификација функционалних стилова у ру
ској функционалној стилистици која разликује пет функционалних
стилова: научни, публицистички, књижевноуметнички, админи
стративни и разговорни, преко чешке и пољске које ту класифи
кацију проширују, све до новијих које су предложили Бранко То
шовић (2002) и Марина Катнић – Бакаршић (1999), уочава се да
је ораторски (беседнички) тј. реторички стил у оквиру ових кла
сификација посебно позициониран и издвојен. Наиме, Тошовић
ораторски стил сматра међустилом (начином изражавања) који
у себи садржи елементе двају или више функционалних стилова
и сврстава га у исту групу са сценаристичким, есејистичким, ре
кламним, мемоарским, и епистоларним (Тошовић, 2002: 97), док је
у класификацији Катнић – Бакаршићеве, која разликује примарне
и секундарне функционалне стилове и њихове подстилове, рето
рички стил сврстан у секундарне функционалне стилове заједно
са есејистичким, сценаристичким, рекламним и стриповним, уз
наглашавање његове уже специјализоване сфере функционисања
и разуђености на два подстила: ораторски и дебатни. (Катнић –
Бакаршић, 1999: 23)
За разлику од наведених, у класификацији функционалних
стилова према начелу да „специфичност сваког стила происти
че из особености функција језика у датој сфери општења“, коју
је предложила Ирина Владимировна Арнолд (I.V.Arnold, 2002:56),
ораторски функционални стил је постављен у надређен положај
у односу на остале стилове (разговорни, поетски, публицистички
и новинарски, пословни и научни), будући да је у потпуности у
сагласности са интелектуално – комуникативном, волунтативном,
емотивном, контактном и естетском функцијом комуникације.
384

Марко М. Ђорђевић

Ка дефиницији политичког беседништва ...

Промишљањем наведених класификација функционалних
стилова и посебне позиционираности ораторског (беседничког)
стила чија је комуникативна функција, претежно персуаз ивна, ма
да не искључује поетско-естетску функционалност, могли бисмо
да у оквиру даље жанровске диференцијације, политичко говорни
штво сагледамо као претежно усмену реализацију ораторског сти
ла. У њој долази до изражаја начело „ефицијентности као скупа
вредносних обележја знака и стилски релевантног уобличења ис
каза који доприносе посебном комуникативном учинку“ (Симић,
1991: 228). Овакво теоријско становиште у коме је фигуративност
политичког дискурса у сагласности са аргументативном (рацио
нално – логичком и афективном) и убеђивачком функцијом, могло
би се, донекле, довести у везу и са прагматичким односом знакова
према интерпетаторима, о којем је у оквиру опште теорије знака,
говорећи о три типа односа, семантичким, прагматичким и синтак
тичким, писао Чарлс Морис. (1975: 22)
Претпостављајући да је опозиција фигуративности/нефи
гуративности дискурса један од значајних критеријума којим се
успостављају разлике између функционалних стилова и функци
оналностилског раслојавања језика, Марина Катнић – Бакаршић
сматра, да је, иако, књижевноуметнички стил најближи полу фи
гуративности и дистрибуцији свих типова фигура и њихових ва
ријетета, заступљеност различитих типова фигура (фигуративност
дискурса) незаобилазан сегмент рекламног и реторичког стила и
њихове аргументативне и убеђивачке функционалне усмерености.
(Катнић – Бакаршић, 1999: 119) Као аргумент више, ова ауторка
наводи да је „на ораторском стилу античка реторика заправо мо
делирала своје типологије и класификације фигура, што свједочи
о његовој пријемчивости за све фигуре (осим, наравно, за мета
графе, будући да је ораторски стил доминантно везан за усмену
реализацију), и то у функцији дјеловања на адресате, дакле, у убје
ђивачкој функцији“. (Ibid., 121)
Ако бисмо у анализи општих реторичких и стилских обележ
ја новијег политичког беседништва, покушали да откријемо неке
од заједничких садржајних и формалних специфичности, без обзи
ра на то о којим говорницима и комуникацијским парадигмама да
је реч, онда би, свакако, једна од домининантних била скраћивање,
тј. губљење опширности већине говора из овог периода. Наиме, у
односу на класично говорништво, али и реторичку праксу соција
листичког и самоуправног дискурса, новија политичка беседа је
знатно краћа и отворенија, налик облику ex tempore или намерној
импровизацији, а карактерише је и језгровитост мисли и губље
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ње места неодређености која би могла да политичку комуникацију
учине неделотворном и нефункционалном.
Значењска згуснутост, једноставност и разумљивост, особи
не су новијег политичког беседништва, које се могу довести у ве
зу са утилитарним, а неретко и манипулативним, тежњама којима
се руководе говорници и њихови политички саветници, са циљем
прилагођавања и делотворног утицаја на различите нивое поли
тичког аудиторијума. Говорећи о облицима и техникама манипу
лативног деловања Филип Бретон својства губљења опширности
и једноставности, доводи у везу са поступком манипулације, сма
трајући да у данашње време говор мора бити јасан и отворен и да
нејасноће нису дозвољене, јер је јасноћа већ сама по себи довољно
заводљива. (Бретон, 2000: 79)
Могло би се устврдити да су наведена теоријска запажања,
донекле у вези и са оним противуречностима савремене реторике
које је Умберто Еко, говорећи о осцилацији између редунтантно
сти и информације, доводио у везу са њеним различитим значе
њима („реторика као проучавање општих услова излагања чији је
циљ да убеди, реторика као генеративна техника, тј. као овлада
вање аргументативним механизмима који омогућавају стварање
убедљивих аргументација, и реторика као депозит већ доказаних
аргументативних техника које је друштвено тело већ прихватило)
и механизмима енкодирања и декодирања порука. (Еко, 1973: 96)
Овде првенствено мислимо на однос између јасноће (отворености)
и скривених (манипулативних) слојева политичке комуникације,
који се, када је реч о новијем политичком беседништву, огледа у
израженом комбиновању познатих (информативних) и неочекива
них форми и исказа, и на тај начин делотворније обликује и придо
бија политички аудиторијум за пласирање одређених идеја.
Говорећи на који начин говорништво засновано на функцио
налној употреби реторских фигура енкодира форме неочекиваног,
Еко сматра да данашња „реторика не енкодира оне односе неочеки
ваног који би се супротставили свим системима очекиваног у коду
или психологији слушалаца: она енкодира само оне односе који
се, иако уобичајени, могу уклопити у слушаочев систем очекива
ног“. Она, дакле, енкодира „једну регулисану неочекиваност, тако
да неочекивано и информативно не изазивају и не доводе у питање
све оно што се зна, већ уверавају, односно делимично структури
шу, оно што се већ зна“. (Еко, 1973: 98)
Поступак сажимања у беседничком преиначењу стварних
чињеница доприноси, не само губљењу опширности, значењској
згуснутости, језгровитости, једноставности и отворености као до
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минантним комуникацијским својствима модерног политичког го
ворништва, већ у себи као иманентна обележја садржи и манипу
лативност и заводљивост. Могли бисмо на овом месту, руковођени
латинском изреком Contrahit orator variant in carmine vates2), да по
ставимо питање, у којој мери је политичко беседништво, посебно
када је реч о естетској функцији језика и карактеристикама говор
ничког стила, заправо слично поезији и уметности?
Један од могућих одговора можемо потражити ослањају
ћи се на већ навођене теоријске ставове Умберта Ека. Он сматра
да „за разлику од поетског говора који се ослања на минималну
редундантност (минимално поштује очекивања примаоца) и на
меће консументу извесно напрезање приликом интерпретације,
преис питивање кодова, које (у савременој уметности) може да до
стигне крајњу тачку подношљивости, реторика енкодира разумни
тип информације.“ (Еко, 1973: 98) Реципијенти приликом пријема
поетских порука имају, дакле, мноштво могућности њиховог де
шифровања, док однос беседника и аудиторијума када је реч о ре
цепцији политичких порука, рачуна на одређену униформност и
једнообразност у њиховом тумачењу и декодирању, при чему стил
ска цизелираност доприноси убеђивању аудиторијума и унифика
цији друштвене свести.
Сажетост и згуснутост израза је, изгледа, заједничко обележ
је поетског и политичког дискурса, са битном разликом што савре
мени беседник сажима (преиначава) стварносне чињенице да би
понудио једнозначан, неупитан модел интерпретације политичких
идеја, који је, уз то, у великој мери комуникацијски лишен семан
тичких шумова, док декодирање поетских идеја, подразумева нео
граничено мноштво нових значења које реципијенти у зависности
од сопственог искуства различито дешифрују, ослањајући се и на
личне кодове независно од кодова емитената.
У композиционом погледу већина политичких беседа и го
вора из овог периода, грађено је у складу са релативизовањем тра
диционалних схватања о постојању посебних целина које би по
одређеном редоследу они требало да садрже. Уопштено говорећи,
принципи савремене реторике и publing speaking-a (јавног говора)
сугеришу, како то наводе Сима Аврамовић и Обрад Станојевић
(2002), да се за припрему краћих говора примењује схема пример
– поента – аргументи, коју је Дејл Карнеги (Carnegie), иначе, сма
трао најделотворнијом формулом успешне политичке комуникаци
је. У композиционом уређивању дужих политичких беседа, важно
2)

Беседник сажима, песници у песми мењају.
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је да се аргументација излаже у складу са развијеном логиком и
оквирном поделом говора на увод (premium, introduction), главни
део (narration, body of the speech) и закључак (conclusio, conclusion)
тј. завршетак говора. (Аврамовић, С.; Обрадовић, С, 2002: 212 –
226)
Чини се да су ондашњи политички говорници у Србији,
углавном своје беседе и политичке говоре градили у складу са на
веденим принципима, док је релативизовање начела традиционал
не реторике, мање видљиво када је реч о општим карактеристи
кама говорничког стила. Он се, иако опуштенији и непосреднији
у односу на класичан, у великој мери може уклопити у троделну
поделу говорничког стила на једноставан, умерен и узвишен, која
датира још из римског периода.
Поред наведених општих особина новијег политичког бесед
ништва, могло би се рећи да се принципи нове реторике, тј. основ
не разлике између класичне и модерне реторике о којима говоре
Обрад Станојевић и Сима Аврамовић (2002), могу препознати у
политичком говорништву настајалом у Србији од 1988. до 2003.
Чињеница је да су политичке беседе и говори у овом периоду кра
ћи и сажетији, да се њима у мањој мери утиче на емоције, а више
на разум. Они су мање драматични у саопштавању основних иде
ја, а њихов стил је опуштенији и непосреднији. Неоспорно је да
класична правила о композицији говора бивају релативизована и
остају да важе само у општим назнакама, као и то да су императи
ви савременог политичког беседништва садржани у занимљиво
сти, анегдотском карактеру, стварању утиска о импровизованости
изговореног и примени нових сазнања о политичком аудиторијуму.

МОДЕРНА ПОЛИТИЧКА БЕСЕДА
У СРБИЈИ У СВЕТЛУ АКТУЕЛНИХ
ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКИХ ПРОМЕНА
Модерна политичка беседа представља једно од важнијих
(темељно иновираних) персуазивних средстава у политичком ко
муницирању, којим се пласирају политичке идеје, у извесној мери
(покретањем – лат. movere) утиче на ставове грађана и формирање
јавног мишљења, у тежњи политичких субјеката да освоје власт,
учествују у власти, допринесу промоцији одређених идеја и успо
стављању другачијег или очувању постојећег државног поретка. У
односу на раније политичко беседништво, нова политичка беседа
представља разнолико иновирани жанр.
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Крајем осамдесетих и почетком деведесетих година XX ве
ка, Србија се, као и остале републике тадашње СФРЈ, суочава са
економским и политичким изазовима и неопходношћу спровође
ња крупних друштвених промена које су у ширем геополитичком
контексту, поред осталог, биле мотивисане сменом власти комуни
стичких партија и распадом социјалистички уређених држава на
простору Источне и Централне Европе.
Ако бисмо покушали да опишемо позадину настанка, распон
тема, садржину и форму политичког беседништва у првим година
ма обнове вишепартизма у Србији, у односу на говорништво из пе
риода самоуправног социјализма, онда би уз увиђање могућности
преливања глобалних политичких промена на наш регион, свакако
требало сагледати политичке прилике после вишестраначких из
бора у Србији 1990.
Упркос томе што су поједине политичке странке окупља
ле интелектуалце и истакнуте личности из света науке, културе и
уметности који су доносили нове идеје и другачији политички го
вор, на првим вишестраначким изборима за председника и парла
мент у децембру 1990, победили су Слободан Милошевић и Соци
јалистичка партија Србије.
Како су ови догађаји утицали на политичко комуницира
ње, настајање доминантних реторичких комуникацијских модела
и развој модерног политичког беседништва? Новоизабрана поли
тичка елита и њен најистакнутији представник и говорник Сло
бодан Милошевић, сачињавали су првостепени (надређени) модел
политичког комуницирања, насупрот коме су се, у зависности од
расподеле реалне политичке моћи, формирали другостепени (под
ређени) комуникацијски модели и политичко беседништво и поли
тички говори који су настајали под окриљем појединих опозицио
них политичких странака и њихових лидера и идеолога (Драгољуб
Мићуновић, Вук Драшковић, Зоран Ђинђић, Коста Чавошки, Во
јислав Коштуница, Војислав Шешељ, Слободан Гавриловић и др.).
Трећестепену (алтернативну) парадигму политичког кому
ницирања сачињавале су политичке беседе и говори интелектуала
ца, културних радника и осталих истакнутих појединаца (Борислав
Михајловић – Михиз, Добрица Ћосић, Драгослав Михаиловић,
Матија Бећковић, Александар Деспић, Љубомир Симовић и др.),
који су својим јавним деловањем и пласирањем одређених поли
тичких идеја и ставова, углавном подржавали тежње опозиционих
странака или су заузимали неутралну улогу, залажући се за расве
тљавање сложених државних и националних питања и тумачење
„духа времена“. (Морен, 1979)
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Овакво разврставање модела политичког комуницирања до
некле је мотивисано теоријским претпоставкама које је Франце
Врег изнео у својој књизи Демократично комуницирање (1990).
Говорећи о парадигмама демократског комуницирања, он у исто
ријској пракси друштвених система препознаје две комуникациј
ске парадигме које се међусобно преплићу: парадигму аутори
тарног и парадигму демократског комуницирања. „Дистрибуција
политичке моћи у сваком друштву зависи од сразмере снага међу
класама или групама. Очито је да је моћ у свим друштвеним систе
мима подељена неједнакомерно и да је концентрисана у владајућој
социоекономској и политичкој елити или државно – партијској по
литократији. Зато готово у свакоме друштву постоји доминантни
комуникацијски систем политичке странке на власти или коалици
је, односно хегемонистичке партије са „савезничким“ партијама.
Уједно постоји (манифестни или латентни) алтернативни кому
никацијски систем „невладајућих“ класа или група, политичких
опозиција, етничких мањина и субкултура.“ (Врег, 1990: 266-275)
Ако бисмо првостепени (надређени) модел политичког ко
муницирања изједначили са парадигмом ауторитарног комуни
цирања, тј. ауторитарног политичког беседништва, а остала два
комуникацијска модела, условно (у смислу демократске легити
мисаности политике), сврстали под парадигмом демократског по
литичког говорништва, онда бисмо компаративним сагледавањем
ових теоријских модела, добили јаснију слику о природи политич
ког беседништва у Србији у време вишепартијског система. На
равно, све време треба бити свестан чињенице да у оквирима ових
доминантних парадигми политичког беседништва, може доћи до
изражаја начело амбивалентности, тј. да је могућ уплив појединих
идеја из једне комуникацијске парадигме у другу и обратно.
Такође се не сме занемарити ни чињеница на коју указују по
једини теоретичари, да успостављање страначког плурализма то
ком деведесетих година у бившим југословенским републикама и
осталим посткомунистичким државама, и покушај трансформаци
је и преласка из ауторитарног у демократски друштвени поредак,
није било довољно социјално утемељено, већ је реч о привидном,
симулираном процесу који је од стране владајућих политичких
елита дошао „као једна врста политичке одлуке да се промијени
начин на који се игра политичка игра, да се уведе оно што је, ко
лико је политички могуће, различито од старог модела који је, на
челно гледано, био модел у којему је монолитност била заштићена
вриједност.“ (Пуховски, 2005: 16)
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Стога када говоримо о ауторитарној и демократској (демо
кратски легитимисаној) парадигми политичког комуницирања, а
самим тим и политичког беседништва настајалог у Србији од 1988.
до 2000. године, као периоду у ком се јасно уочава дихотомија из
међу ових комуникацијских парадигми, насупрот говорништву
настајалом после 2000. године у ком је та дихотомија привидно
укинута, а ауторитарни концепт замаскиран експанзијом либерал
но–демократске реторике (Борис Тадић, Чедомир Јовановић), мо
рамо бити свесни свих наведених друштвених противуречности.

АУТОРИТАРНА И ДЕМОКРАТСКА
ПАРАДИГМА ПОЛИТИЧКОГ КОМУНИЦИРАЊА
Парадигма ауторитарног политичког беседништва, у сагла
сности је са говором владајуће политичке партије и њених наиј
стакнутијих говорника који су у периоду од 1988. до 2000. године,
непосредно, или посредством контролисаних медија, изражавали
своја политичка уверења и ставове о најважнијм државним и наци
оналним питањима. Будући да је Социјалистичка партија Србије
од 1990. била владајућа политичка партија, уз повремене коалиције
са појединим политичким партијама (Српска радикална странка),
политичко говорништво њених наистакнутијих чланова и најви
ших државних функционера, било је у формалном, али и у садр
жинском погледу, иако иновирано и освежено националном тема
тиком и употребом историјских реминисценција из далеке српске
прошлости, у великој мери засновано на говорништву из периода
самоуправног социјализма.
Очување државне заједнице, тзв. „крње Југославије“, после
отцепљења и проглашавања независности свих осталих републи
ка, сем, у то време, Црне Горе, била је основна идеја којом су се
руководили говорници ауторитарне парадигме политичког бесед
ништва. Око ове стожерне идеје, која је после 2000. године почела
да слаби и резултовала, најпре, променом назива државе Савезна
Република Југославија у Србија и Црна Гора, а потом и настајању
две независне државе, окупљале су се све остале важније идеје та
дашњег политичког беседништва.
Наслеђе социјалистичког, монолитног, говора, уочава се у
затворености оваквог политичког говорништва у догму и тотали
тарне обрасце политичког промишљања, и неспремности њених
говорника да досегну идеје компромиса и консензуса. За овакво
говорништво, могло би се рећи, да почива на крајностима и искљу
чивостима, као и на дефицитарности политичке културе говора. У
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формалном погледу оно је потпомогнуто бирократским језиком и
монолитним језичким обрасцима, а једним делом и речником со
цијалистичког, самоуправног, говора.
Ауторитарна парадигма политичког беседништва, у првим
годинама обнове вишепартизма, све до свргавања са власти Слобо
дана Милошевића и Социјалистичке партије Србије 2000. године,
израста у свом идејно– политичком и реторичком становишту на
двострукој супротности. У супротности је са демократском пара
дигмом политичког беседништва и њеним говорницима у Србији,
али и са глобалним идејама европске и светске демократије. Руко
вођена је на унутардржавном политичком плану идејом завади и
владај (divide et impera), што многи међусобни сукоби тадашњих
опозиционих партија и лидера доказују, а на спољнополитичком
плану монологизмом и неспремношћу за реални политички дија
лог и постизање консензуса.
У најопштијем смислу говорнике ауторитарне парадигме
политичког беседништва, изузимањем говорника из редова Срп
ске радикалне странке који су унутар овог комуникацијског моде
ла развили посебан облик демагошко-милитантног беседништва
(Војислав Шешељ, Томислав Николић, Александар Вучић), карак
терише окренутост ка прошлости и успостављеним вредностима
самоуправног социјализма, привидно заогрнутог обландом демо
кратизма, и неспремност за успешно суочавање са проблемима са
дашњице и исправно предвиђање будућности (политичка визија).
Њена доминација у Србији, најизраженија је у периоду од
1988-2000, после чега доживљава промене и заокрет на идеоло
шко- политичком плану. Смена државне власти после 5. октобра
2000. године и успостављање власти новоизабраних политичких
елита, преузимање највиших функција у Социјалистичкој парти
ји Србије од стране новоизабраног руководства и прегруписавање
политичких снага, довели су, донекле, до постепеног слабљења на
петости између доминантних комуникацијских модела политичког
беседништва, и укидања „оштрих граница“ између њих. Процеси
демократизације политичког комуницирања, и условљеност локал
них политичких дешавања, глобалним идејама и политичким про
цесима, створили су другачији друштвену и геополитичку основу
за настанак новог политичког беседништва.
Говорници демократскe парадигме политичког беседништва,
своје говорништво углавном граде на негацији ауторитарног рето
ричког наслеђа и говорништва владајуће политичке елите, залажу
ћи се за процесе демократизације и европске модернизације, али и
умерено, националистичко приступање решавању српског држав
392

Марко М. Ђорђевић

Ка дефиницији политичког беседништва ...

ног питања. Поред реторичког залагања за отклањањем раскола
између идеја националног и грађанског, традиционалног и модер
ног, цивилизацијског и назадног, у овом политичком беседништву,
иако различито схваћене, изражене су тежње за редефинисањем
колективног идентитета друштва и успостављање демократских
вредности. Иако полиморфна и у одређеној мери заснована на
противуречностима, ова комуникацијска парадигма, изнедрила је
неке од темељних вредности вишепартизма – спремност на јавно
изражавање различитих политичких гледишта, слободу мисли и
говора, право на другачије мишљење и политичко опредељење и
делање.
Између двeју доминантних парадигми политичког бесед
ништва, ауторитарне и демократске, појављује се још од почетка
деведесетих година оштра подељеност и успостављају различити
идејни и реторички критеријуми у односу на начине освајања и
очувања власти, вођења државне политике и промовисања главних
националних интереса и циљева. Будући да је припадницима ауто
ритарне парадигме политичког беседништва, примарни циљ био
очување освојене власти у нестабилним политичким приликама,
економској кризи, ратовима и годинама сукобљавања са полити
ком водећих светских сила, њени говорници су прилично нипода
штавалачки, а неретко и коришћењем „говора мржње“, изражавали
своје ставове према политичком деловању противника и опозицио
них политичких лидера у Србији.
Најчешће су политичке беседе у оквиру ауторитарне пара
дигме политичког беседништва, идејно - реторички биле конци
пиране тако, да су поред основних политичких порука и експли
цитних идеја које су се могле уочити у спољашњој, композиционој
равни беседа, садржале и оне, мање опште, догматске и демагошке
слојеве, који су, заправо, имали за циљ „наговор“ аудиторијума за
остваривање конкретних политичких циљева појединаца или гру
па које су се бориле за власт.
Политички језик, иако разумљивији и једноставнији, у равни
своје практичне употребе, ипак повремено поприма особине би
рократског језика, као што су општост, неодређеност, вишак речи,
употреба речи страног порекла, фразирање. Тиме је остављено до
вољно простора за поље деловања традиционалних образаца, ауто
ритарног, социјалистичког говора и вербално замагљене истине.
Политички лидери опозиционих странака, интелектуалци
и остале личности изван политичког живота, у покушају одбране
лоше репутације раније праксе политичког говорења, као говор
ници у оквиру демократске парадигме политичког беседништва,
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понекад интуитивно, „по слуху“, усвајају нове реторичке идеје под
утицајем западних реторских школа и посредством својих говора
покушавају да успоставе нов однос према једном делу политичког
аудиторијума који престаје да буде монолитан, постајући све ви
ше активан и критички настројен. У исто време, у оквиру, влада
јуће, ауторитарне парадигме политичког беседништва, у односу на
већински аудиторијум, непосредно и посредством контролисаних
државних медија, делује значајан број политичара и говорника ко
ји су још увек у водама догматског социјалистичког говорништва
ослоњеног на бирократски језик.
Политичко беседиштво настајало насупрот доминантне ко
муникацијске парадигме и реторички легитимисано и засновано
на идејама правде, демократског компромиса, слободе и права по
јединаца на политичко опредељење, као и на вредностима парла
ментарне и уставне демократије, изнедрили су у првим годинама
вишепартизма говорници, вође и лидери, углавном из неколико во
дећих опозиционих партија Драгољуб Мићуновић, Никола Мило
шевић, Вук Драшковић, Зоран Ђинђић, а потом и Војислав Кошту
ница, Весна Пешић, Слободан Гавриловић и др.

БЕСЕДНИК – БЕСЕДА – МЕДИЈИ – ПУБЛИКА
Од античког времена до савременог политичког говорни
штва, у односу према аудиторијуму, променио се начин али не и
смисао политичког комуницирања. Придобијање, уверавање и убе
ђивање слушалаца (грађана- бирача) „у функцији освајања, одржа
ња или промене власти“ (Славујевић, 2007: 9) и даље су примарни
циљеви ове делатности.
Класични аудиторијум, његову просторну и временску ло
цираност, заменио је дифузни (расути), а комуницирање у групама
„већим од примарних, а извесно мањим од онога што се назива ма
совном публиком“ (Милетић, М., Радојковић, М., 2005:80), у којима
се комуникација одвија између говорника и публике састављене од
појединаца које повезује заједнички интерес и која „има за дубљу
претпоставку заједничку склоност већег броја људи, истоветност
њихових укуса и доживљаја“ (Ђорђевић, Т., 1989:90), замењено је
масовним комуницирањем и, сходно томе, масовном публиком.
У складу са овим променама и развојем различитих обли
ка комуникационе праксе, променили су се и начини утицања на
аудиторијум и формирања јавног мњења. Све већу улогу коју у
процесу политичке комуникације у Србији преузимају медији, а
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посебно убрзани развој Интернета од средине деведестих, релати
визују традиционална схватања улоге беседника и публике. Изме
ђу беседника, беседе и публике, као неизоставна карика, појављују
се медији масовног комуницирања. Могло би се рећи, да без медиј
ског посредовања не би било ни беседника чији би се глас могао
чути. Посебно не оног који у процесу уверавања и убеђивања слу
шалаца не познаје границе.
Медији постају беседников лавиринт огледала, умножава
јући слику и речи до несагледивог мноштва оних који се у том
лавиринту затичу као публика. Питање које заокупља савремене
политичке беседнике зато више није, и не може бити, „коме се
обраћају“, јер они теже да се обрате „свима“, чинећи то без пре
станка, свесни чињенице да у „виртуелној агори“ увек постоји не
ко ко ће их видети и чути.
Овај процес, међутим, ако се изузме мултимедијалност, це
ловитост и свеобухватност комуникације посредством Интернета,
садржи и извесна ограничења. Наиме, паралелно са све наглаше
нијом улогом телевизије као најмоћнијег средства у политичкој
комуникацији, директни преноси и снимци јавних наступа поли
тичких беседника, остају у сенци мноштва политичких говора и
делова говора просечног и испод просечног квалитета. Они чине
саставни део телевизијских дуела, изјава, интервјуа, рекламних
спотова и осталих телевизијских жанрова који разбијају целови
тост и перформативност политичког беседништва, представљајући
га у медијским фрагментима.
Утицај мас-медија одразиће се и на квалитет политичког бе
седништва, узимајући у обзир свест беседника и сазнање да ће њи
хов говор бити „прослеђен“ масовној публици. Неизоставно, они
ће садржај и форму политичких беседа, као и остале појединости
јавног наступа, прилагођавати захтевима новог времена и „новог
аудиторијума“. Истовремено, мас-медији би развијеним техникама
манипулативног завођења могли допринети вредносном изокрета
њу, реинтерпретацији и „очекивано-једнозначном“ енкодирању из
говорених речи у зависности од владајуће идеологије, уређивачке
политике и интереса власника медијских корпорација.
Овде треба указати да су центри политичке моћи управо то
ком деведесетих посредством беседништва разматраног у оквиру
ауторитарне парадигме политичког комуницирања, организова
њем масовних митинга („догађања народа“) и њиховим дуплици
рањем у форми телевизијских спектакла (Милошевићева беседа
на Газиместану 1989), тежили ка успостављању модела јавности
који неупитно репрезентује власт. У таквом моделу слушаоци се
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изједначавају са масом, умањује се значај индивидуалних разлика
и негира критички потенцијал публике. Они су у функцији власти,
уколико не подражавају њене тежње, проглашавају се „шачицом
окупљених“ чије се мишљење не уважава и не чује. Говорник се
обраћа маси која је „он сам“, а сви остали елементи (иконографија
јавног наступа, транспаренти, песме), прилагођени су таквој кому
никацији и том „ритуалу“.
Насупрот томе, говорништво у оквиру демократске парадиг
ме политичког бесдништва, одржавано на протестним окупљањи
ма и митинзима, страначким скупштинама и трибинама, будући да
је већина медија током деведесетих била под контролом власти, у
већој мери је окренуто „мислећим персонама“ и „присутној“ пу
блици.
Чини се, ипак, да будућност политичког беседништва, ако
се узму у обзир појединости о аудиторијуму и доминацији поједи
них телевизијских жанрова у односу на друге, није неизвесна, али
ни светла. Оно ће наставити да постоји и у свом класичном, али и
медијски посредованом облику, док год његов примарни циљ буде
било „освајање аудиторијума“, односно, док год постоји тежња по
литичких субјеката да освоје власт и утичу на формирање ставова
грађана-бирача и јавног мњења.
Веродостојност изговорених речи, њихова истинитост и це
ловитост, вероватно ће посредством медијске манипулације сазнај
ним садржајем порука и њиховом естетизацијом, у чему, свакако,
предњачи телевизија, допринети развоју некритичности и све ве
ћем ослањању аудиторијума на визуелну димензију интерпретаци
је политичких беседа и говора.
Наравно, док год је политичке борбе, постојаће потреба и
за осталим персуазивним средствима политичке комуникације и
облицима промоције. Док ће политичко беседништво посредовано
штампом, радијом и телевизијом, за разлику од оног које се изво
ди на јавним просторима и у институцијама пред окупљеним слу
шаоцима, до медијске публике долазити, најчешће у фрагментима,
могло би се очекивати да ће Интернет и „виртуелне агоре“, промо
вишући га пред мноштвом умрежених слушалаца, допринети ње
говој реафирмацији и поновном процвату.
*
* *
Дефинишући политичко беседништво и истражујући општа
реторичка и стилска обележја новијег политичког говорништва у
Србији од 1988. до 2003, покушали смо да докажемо да је модерна
политичка беседа представљала једно од најзначајнијих комуника
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цијских средстава политичке борбе, средство за пласирање поли
тичких идеја, али и манипулације, као и формирања јавног мњења
и освајања власти.
У уводном делу рада, приступили смо дефиницији појма и
функције политичког беседништва, бавећи се његовим жанров
ским специфичностима, при чему смо указали на неопходност ус
постављања прецизне појмовне дистинкције између политичких
беседа и политичких говора.
Уочавањем најзначајнијих политичких идеја и сагледавањем
ширег геополитичког значења политичких промена, историјских,
културних и социјалних околности, у централном делу рада истра
живали смо видове њиховог реторичког представљања. На осно
ву теоријског модела о постојању доминантних комуникацијских
парадигми, ауторитарне, демократске и либерално– демократске,
покушали смо да применом компаративног и аналитичко-синте
тичког метода, истражимо општа реторичка и стилска обележја
новијег политичког беседништва.
Посматрајући политичко беседништво као претежно усмену
реализацију ораторског (беседничког) стила, истицањем његових
прагматичких, релационих, обликотворних и перформативних ди
мензија, анализирали смо садржајне и формално-естетске инова
ције и моделе функционалне употребе језика у синхронијској пер
спективи у оквиру доминантних комуникацијских парадигми од
1988. до 2003.
У завршном делу рада указали смо на специфичности груп
ног и масовног коминицирања и разлике између публике као су
бјекта комуницирања у већим друштвеним групама и масовне
публике, са намером да докажемо да су развој медија масовног ко
муницирања и различитих облика комуникационе праксе, утицали
и на политичко беседништво.
Истраживање стилско - реторичких особености политичког
беседништва од 1988. до 2003, уз незаобилазно сагледавање социоисторијског контекста, унапредило је разумевање значајних рето
ричких и политичких дилема, али допринело и отварању нових пи
тања из граничних научних области.
Стварање јасније слике о жанровском и реторичко-стилском
профилу нове политичке беседе, могло би бити подстицај другим
проучаваоцима да се надовежу на истраживану област и наставе
проучавања политичког беседништва, али и других говорних и
мултимедијалних средстава политичке комуникације (скупштин
ских говора и дебата, предизборних говора на митинзима, стра
начких говора, дипломатских говора, изјава и интервјуа, предиз
борних слогана и парола, рекламних спотова), која су настајала у
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овом, али и у временском периоду после 2003, који није обухваћен
овим радом.

Marko M. Djordjevic
TOWARD A DEFINITION OF POLITICAL
ORATORY – AUTHORITARIAN AND
DEMOCRATIC POLITICAL COMMUNICATION
Summary
This paper explores the political (deliberative) oratory, placing
an emphasis on general rhetorical and stylistic features of recent politi
cal rhetoric in Serbia since 1988. to 2003.
Looking at it as one of the most significant communication in
struments of political struggle, an instrument for the launching of poli
tical ideas, but also an instrument of political manipulation, we started
defining the concept and functions of political rhetoric and discuss the
specifics of its genre and modality.
On the basis of a theoretic model on the existence of dominant
communication paradigms, the authoritarian, the democratic and the li
beral one, general and specific rhetorical and stylistic traits in the speec
hes of most prominent participants of the then political life.
The manners in which spoken word, via massmedia, both di
rectly and indirectly, influenced the auditorium and shaped the public
opinion were particularly observed. The stress was on political oratory
as „a skill of persuasion“, as well as on the relationship speaker –spe
ech – the media- listeners.
Key words: political oratory, political speech, political communication, politi
cal speakers, rhetoric, oratory, political ideas, skill of persuasion,
listeners, mass audience.
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Resume

Defin ing the political oratory and exploring general rhetorical
and stylistic features of recent political oratory in Serbia, from 1988 to
2003, we tried to prove that modern political speeches represented one
of the most important communication tools of political struggle, a me
ans for placing political ideas, and manipulation, as well as the forma
tion of public opinion and ascending to power.
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In the introduction, we have approached the definition of the fun
ctions of political oratory, dealing with the specifics of its genre, in
which we pointed out the necessity of establishing a precise conceptual
distinctions between political oration and political speech.
Apart from defin ing the most important political ideas and di
scussing the wider meaning of political change within current geopoli
tical, historical, cultural and social circumstances, in the central part of
the paper we have investigated the rhetorical aspects of their presenta
tion. Based on the theoretical model of the existence of the dominant
paradigms of communication, authoritarian, democratic and LiberalDemocrat one, we tried using a comparative synthetic and analytical
methods, to examine general rhetorical and stylistic features of recent
political oratory.
Looking at the political oratory as primarily a verbal realization
of rhetoric style, emphasizing its pragmatic, relational, and performa
tive dimension, we have analyzed the content and formal aesthetic in
novation as well as functional models of languag e use in a synchronic
perspective within the dominant paradigm of communication between
1988 and 2003.
In the final part, we have pointed out the specificities of group
and mass communication and the differences between the audience, as
the subject of communication in large social groups, and the mass audi
ence, in order to prove that the development of mass media and various
forms of communication practices has influenced the political oratory.
The study of style - the rhetorical features of the political oratory
from 1988 to 2003, with the inevitable perception of socio-historical
context, has improved the understanding of important rhetorical and
political dilemmas, but also contributed to the creation of new issues in
the border areas of science.
Creating a clearer picture of the genre and rhetorical-style profile
of a new political orations, might be the incentive for other scholars to
build on researched area of study and teaching of political oratory, and
other voice and multimedia means of political communication (speech
and parliamentary debates, election speeches on rallies, party speeches,
diplomatic speeches, statements and interviews, election slogans and
slogans, commercials), which were created in the manetioned period
and in the period after 2003, which is not covered in this paper.

*

Овај рад је примљен 11. маја 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
5. јуна 2012. године.

400

АКТУЕЛНА ПОЛИТИЧКА
ПИТАЊА СРПСКОГ
НАРОДА

УДК: 32+342.2(497.6)

Српска политичка мисао
број 2/2012.
год. 19. vol. 36.
стр. 401-420.

Прегледни
рад

Ненад Кецмановић

Факултет политичких наука – Универзитет у Београду

БОСНА У ТРЕЋОЈ ДЕЦЕНИЈИ  
ОВОГ ВИЈЕКА*
- петнаест сценарија расплета Сажетак
Потписи највиших представника три конститутивна народа
нису се били ни осушили на Дејтонском споразуму, а почело је
његово оспоравање и изнутра и споља и до дан-данас представља
извор перманентне нестабилности. Нестабилност генерира неиз
вјесност која опет инспирише како свакодневна кафанска нагађа
ња тзв. обичних људи, тако и медијске анализе и научне прогнозе
о томе каква ће Босна бити у догледној перспективи и да ли ће је
уопште бити. Аутор је изложио петнаест алтернативних сценарија
о будућности БиХ до краја наредне деценије.
Кључне речи: будућност БиХ, Бошњаци, Срби, Хрвати, Република Срп
ска, Херцег-Босна, интеграција, пузећи распад, центра
лизација, САД, Русија, Турска, ЕУ, НАТО, КиМ, актери,
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лидери, прогнозе, исходи, сукоби, консоцијација, демо
кратија

Босна и Херцеговина и 17 година након рата живи под ме
ђународним протекторатом, а високи представник УН/ЕУ са дик
таторским “бонским овлаштењима” све до данас није дао шансу
локалној демократији. А питање је и да ли би домаће националне
снаге без иностраног туторства биле спремне да изграде консензус
о будућности земље. Насупрот оцјенама о БиХ као “пропалој др
жави”, “недовршеној држави”, “неодрживој држави” ”дејтонској
кон струкцији”, “промашеној конструкцији”, постоје и оне које у
њој виде “оличење европских вриједности”, “вјерске и етничке то
леранције”, “традиције мултикултурализма и суживота”, “коегзи
стенције и прожимања различитих народа, религија и култура.”1) И
једне и друге оцјене позивају се на доказе из далеке прошлости и
савремене историје и на томе граде про јекције за будућност. По
литичка атмосфера дугогодишње хроничне неизвјесности предста
вља елдо радо за прогнозе о томе шта ће се са Босном и њена три
несложна државотворна народа десити у наредној деценији. Мно
ге од њих су пука пројекција лијепих жеља или мрач них слутњи,
страхова и нада, али ако пођемо од актуелних политичких чиње
ница и доминант них политичких трендова, можемо препознати и
неколико релативно реалних сценарија. На наредним страницама
изложићемо садржај тринаест сценарија расплета босанске дра
ме, са критчким коментарима на мане и предности сваког од њих,
те улогом унутрашњих (Репуб лика Српска, “Хрватска Република
Херцег-Босна”, “Бошњачка БиХ”) и спољних актера - како регио
налних (Србија и Хрватска), тако и глобалних (САД, ЕУ, Русија и
Турска).

1. НОВИ ГРАЂАНСКИ РАТ
Почећемо са најгорим али мање вјероватним сценаријем,
а то су нови међунационални су коби. Као ни први пут, неће их
изазвати Срби, него опет Бошњаци, са поново истом намје ром да
комшијама наметну своје пројекцију будуће Босне као “грађанске
државе” у ко јој ће они као већина бити политички доминантни.
Док су 92. то учинили, извана легализова ном, мајоризацијом у за
1) Френсис Фукујама пише о БиХ као “слабој и пропалој држави” и пореди је са Сомали
јом, Руандом, Сиера Леонеом, Источним Тимором и сл. Сличне оцјене дају и Придам,
Галагер, Крамптон, МекМахон и др. Видјети: Френсис Фукујама, Изградња државе,
Заг реб 2005. Одговарајуће оцјене дају и Придам, Галагер, Крамптон, МекМахон и др.
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једничким органима у Сарајеву2) и тако натјерали Србе да оружјем
бране уставну равноправност, наредних година би то могли изве
сти као “легитимни ору жани отпор сецесији РС”. Али овога пута
Срби га неће ни започети, него ће то бити Бошњаци. Пропаганд
на припрема сукоба обавља се политичким и медијским распири
вањем мржња према Србима и Српској, преувеличавањем ратних
злочина над Муслиманима, подстица њем реван шистичких емо
ција, етикетирањем Дејтонског споразум као “легализације гено
цида”, стигма тизовањем српских лидера и сл. При томе се и даље
рачуна на америчку војну подршку, која би овога пута била бр
жа и робустнија, а на реакцију Србије се и не рачуна јер је војно
ослаб љена и блокирана европским амбицијама. Била је довољна
једна подстицајна изјава Стипе Месића да ће “хрватске трупе ако
устреба пресјећи коридор код Брчког”, па да неки бошња чки пр
ваци шокирају Јосиповића понудом да инсценирају повод за такву
акцију. Ратне димо ве из Сарајева не пушта само реису-ул-улема
Церић када пријети појавом “неких нових муслимана” који нису
доброћудни и нагодни као “стари”, него, ваљда, искључиви и ми
литант ни исламисти. Чини то и Лагумџија, који је у постизбор
ном интервјуу “Гардијану” најавио да ће, уколико Запад не подржи
муслиманске социјалдемо крате, власт у БиХ преузети “неки лу
ди радикали”3), а то су, ваљда, Муслиманска браћа или Ал Каида.
Озлојеђен доласком Ешто нове код Додика и крахом Инцкове ини
цијативе против РС у СБ УН, Данијел Сервер, аме рички експерт
за Балкан близак Стејт департменту, изјавио је: “Ако дође до рата
у БиХ, ни ко неће моћи да каже да није било упозорења.” Пошто
знамо да је Цимерман кумовао рату у БиХ 92., ова изјава може да
дјелује као самоиспуњавајућа прогноза.

2. ПУЗЕЋИ РАСПАД БиХ
Други и много реалнији сценарио полази од тога да БиХ уна
зад пола миленијума никада није била држава. Социјалистичка ре
публика БиХ, са неким државним атрибутима и међуна ционалном
идилом не може се узети као контрааргумент. Прво, зато што није
била самостална, него само федерални дио југословенске државе
2) У литертури о БиХ почетком 90-их, обично се помиње само засједање парламента на ко
ме је одлучено о референдуму о државном осамостаљењу против воље српских посла
ника. Криза је започела још раније, систематском националном мајоризацијом у другим
републичким органима због чега су се српски представници повукли из предсједништва
и владе БиХ.
3) Лидер СДП је овај интервју британском дневнику дао у новембру 2010.
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и, друго, зато што није била демок ратска па народи и грађани нису
могли да слободно изразе своја индивидуалана и колективна опре
дјељења. БиХ под протекторатом није држава ни данас, нити има
видних изгледа да то ускоро постане, па запараво нема богзна шта
ни да се распадне. Ту констатацију, мада са различитим емоцијама,
дијеле не само Срби и Хрвати и многи Европљани, него и Бошња
ци и Американци. У прољеће 92. распала се зато што је Срби нису
хтјели, а сада не може да се састави зато што овакву каква је неће,
из различитих разлога, ни Бошњаци ни Хрвати. Први је данас неће
зато што по њиховом укусу није довољно централизована, други
зато што у њој немају ентитет са својом националном већином,
тако је, парадоксално, овакву каква је бране једино Срби. БиХ је
данас неодржива држава јер нико изнутра до ње не држи, а одржа
ва се јер нико споља не зна шта са њом да уради. Бошњаци би хтје
ли да је странци силом интегришу, а пошто у иностранству ником
не пада на памет да то учини, сарајевски аналитичари нагађају да
се свијет заправо већ помирио са распадом, само што и САД и ЕУ
желе да распад буде контролисан, односно миран и постепен. Ако
то 1992. због “шаре леопардове коже” није било оствариво без
рата, ратна и поратна етничка чишћења на све три зараћене стра
не створила су национално хомогене територије.4) У том смислу
БиХ би у наредних десетак година напросто слиједила пут свих
посткомунистичких федерација које су се распале по територијал
но-етничким границама, као што су СССР, ЧССР и СФРЈ. И са
мо је питање времена када ће неко морати да позове међународни
конзилијум да констатује њену клиничку смрт. А позив чак и не би
морао да буде упућен са телефонског броја 0038751 јер и Бошњаци
потајно прижељкују свој ентитет само не смију то да кажу. При
сутне су и оцје не да је постојање какве-такве БиХ геополитичка
нужност, како би се босански муслима ни задржали у мјешавини
са хришћанима. Американци то бране начелом мултикултурализма
и интеркултурализма (идеалистички аргумент) и страхом да би за
себна муслиманска држава могла постати мостобран за џихадски
тероризам (реалистички аргумент),5) а Европљани да би државно
издвајање муслимана у БиХ било обесхрабрујуће за интеграцију
4) Етнички хомогене или етнички чисте територије у дословном смислу данас нигдје не
постоје. Арент Лајпхарт узима као конвенцију да у једнонационалним државама живи
најмање 80 одсто припадника матичног народа. Упоредити: Аренд Лајпхарт, Модели
демократије, ЦИД, Подгорица 2003.
5) Данијел Сервер: “БиХ – нови круг пакла или шанса за функционалну државу”, Дани,
18.02.2011.
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бројних муслиманских мањина у њемачко, француско, британско
или холандско друштво.6)

3. ФЕДЕРАЦИЈА У КОНФЕДЕРАЦИЈИ
Вашингтонским споразумом Муслимана и Хрвата, под па
тронатом САД и Њемачке, није само прекинут међусобни рат који
је избио у јесен 1993. и формиран заједнички ентитет назван Бо
шњачко-хрватска федерација него је пројектована и накнадна кон
федерација Федерације са Хрватском. Управо перспектива посли
јератног државног повезивања са матицом била је за херцеговачке
Хрвате компензација за одустајање од већ формираног засебног
ентитета (“Херцег-Босна”). Иако је интегрални дио једног међу
народног споразу ма “федерација у конфедерацији” касније “забо
рављена”, никада није формално оспорена. Није тешко претпоста
вити да ни туђмановска ни посттуђмановска Хрватска никада није
била искрено расположена да чак у конфедерално окриље прими
Бошњаке-муслимане и то нетом пошто се ријешила хрватских Ср
ба. Као што ни Бошњаци, као бројчано доминантни у Федераци ји
нису били вољни да постану бројчано слабији партнер у конфеде
рацији са државом Хрватс ком. Поготово не да одустану од сно
ва о својој националној држави Муслиманији или Бош њакистану
јер ће све дотле себе доживљавати као “балканске Палестинце”.
Прећутни спора зум Сарајева и Загреба да се тај дио Вашингтон
ског споразума “гурне под тепих” створен је на рачун херцеговач
ких Хрвата, али је формално остао на снази, те би у даљим игра
ма и разигравањима око судбине Босне могао бити активиран као
форма њихове заштите од све израженије бошњачке доминације у
већем ентитету. Реактивирање цјеловите верзије Вашинг тонског
споразума подржала би Бањалука јер је истим међународним до
кументом било предвиђено да се РС слободно опредијели да ли
ће да се придружи комшијама, да буде само стална или да уђе у
одговарајући кон/федерални аранжман са Србијом. Специјалне и
реципроч не везе између Српске и Србије, дефинисане у Дејтону
1995, представљају варијацију ових комбинација из 1993. и треба
ло би да релативизују државну границу на Дрини, са којом се Срби
у БиХ тешко мире.
6) Лео Тинденмас и др., Недовршени мир – извјештај Међународне комисије за Балкан,
Б92, Београд 1998.
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4. СРПСКА СА СРБИЈОМ
Фактичка сецесија Косова од Србије, без обзира на спорно
међународно признање, одмах је и неизбјежно ставила на дневни
ред безмало идентичну позицију Републике Српске у БиХ. Не са
мо по аналогији него и као компензацију територијално оштећеној
Србији. Истина, Срби ја се фокусирала на то да до неких бољих
времена у својим државним границама бар формално-правно за
држи колијевку српске државности и православне духовности, а
политичка елита Српске преферира државно осамостаљење. Али,
истовремено, код српског народа на обје обале Дрине постоји сна
жна и природна традиционална тежња за уједињењем. Била би то,
у крајњој линији, само логична фаза у подомаклом процесу пре
композиције државних граница на Балкану у складу са територи
јално-етничким промјенама на терену. Признањем нових држава
које су настале распадом Југославије међународна заједница је
отворила пандорину кутију коју је тешко затворити реаф
 ирмаци
јом постулата о непромјенљивости гра ница у региону. Ширење
Албаније на подручја КиМ, западне Македоније, па и југоисточне
Црне Горе биће једнако тешко зауставити, као и промјене границе
на Дрини. Идеја “трампе” КиМ за РС, коју је отворено заступао Зо
ран Ђинђић, прагматични и на Западу најомиље нији постмилоше
вићевски лидер Србије, није наишла на позитиван одјек у Вашинг
тону, а насље дници убијеног премијера у Београду нису је много
помињали. Неки аналитичари са десне обале Дрине сматрају да је
то зато што би размјена територијама у народу била лоше примље
на као “трговина светом српском земљом”. А неки опет да би на
ционално радикални преко дрински Срби удесно помјерили однос
политичких снага у Србији и да је зато “друга Србија” резервисана
према идеји уједињења. Српска политичка елита на лијевој обали
Дрине пак, наводно, стрепи да би утапањем у јединствену нацио
налну државу РС изгубила свој суб јективитет, односно била све
дена тек на једну од провинција унутар централизоване Србије.

5. УНИЈА ТРИ НАЦИОН
 АЛНЕ РЕПУБЛИКЕ
Државна заједница три националне републике представља
не само најреалнији сценарио за БиХ у наредној деценији него је то
њена реалност безмало већ ове 2012. и сви међуна родни мировни
споразуми за БиХ, од Лисабонског до Дејтонског, подразумијевали
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су територијално-етничка разграничења.7) Затечена “шара леоп
дове коже” ратом и етничким чишћењима са све три стране непо
вратно је претворена у три једнобојна поља. Поред РС, постоји де
фацто и непризната ХР Херцег Босна, а самим тим и Бошњачка
република, али је ријеч “подјела” посљедњих година постала оди
озна, иако, наравно, подразумијева унутра шњу подјелу, а не рас
пад БиХ. Напротив, цијеле 1991, односно у години између избора
и рата, о подјели се говорило као о потпуно легитимном рјешењу
о коме су без зазора јавно расправљале све три националне стран
ке. Политичари су по сарајевским састанцима под мишком носали
уставе Швајцарске и Белгије, а територијално-етничка регионали
зација била је садржана и у програму реформиста Анте Маркови
ћа. Картограф Дарвин био је међу новинарима најтраженији саго
ворник из Кутиљеровог тима, а подјелу су подразумијевали и сви
међународни мировни споразуми. Чак и прије тога, Изетбеговић
је још на предизборном митингу у Фочи говорио да се “СДА бори
да Муслимани добију само онолико Босне колико могу проспери
тетно контролисати”, а његови сљедбеници су током рата писали
графите “потпиши, Алија, нек је наша па макар ко авлија”. По
сљедњи пут муслманско вођство враћа се на подјелу у јесен 1993.
послије отварања хрватско-муслиманског фронта у средњој Босни
и муслиманско-муслиманског у Цазинској крајини против АПЗБ
Фикрета Абдића, када је са говорнице Бошњачког сабора пред
сједник СДА и на Радио-Сарајеву саопштио: “Ово више није рат
за БиХ негао рат за опстанак муслиманског народа!” Фанатични
вјерник и лидер националне странке почео је да се грсти подјеле
тек од судбоносног сусрета са Цимерманом, а причу о јединстве
ној Босни као једином рјешењу прича и СДП, са нешто више само
формалног легитимитета. Партија са 0,1 одсто Срба и 0,25 одсто
Хрвата у структури чланства, са Комшићем и платформашком по
литиком дефинитивно је увјерила западне Херце говце да се једина
гаранција равноправ ности крије у “трећем ентитету”. Без тога би
“беи ха” троножац могао сваки час да се преврне. Главна препрека
да и трећа страна прихвати унију три националне републике јесте
увјерење Бошњака да имају право на већу територију.

7) Територијално-етничка разграничења унутар БиХ, као рјешење, предложена су и у
Венс-Овеновом и у Овен-Столтенберговом и у плану Контакт-групе.
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6. БОШЊАКИСТАН ПЛУС САНЏАК
Сљедећи сценарио полази од наизглед легитимног бошњач
ког услова да се евентуална унутра шња подјела на три ентитета
веже и за одговарајуће територијалне компензације. Народ који је
у рат ушао са безмало 45 одсто популације БиХ и који сада по не
ким процјенама броји чак око 50 одсто, контролише само око 25
одсто територије. У неформал ним разговорима о подјели са друга
два национална партнера бошњачки лидери и постављају одгова
рајуће захтјеве. Садржајна анализа територијално-етничке подје
ле, која је потписана у Дејтону, показу је, међутим, да је бошњач
ка страна добила квалитет за квантитет. Са изузет ком Бањалуке,
сви највећи градови, као што су Сарајево, Тузла, Мостар, Зеница,
припали су њима, а то значи и фабрике, трговине, банке, универ
зитети, институти, медијске куће, школе, болнице, библиотеке, му
зеји, инфраструктура, репрезентативни објекти и сл. Илустрације
ради, неколико сарајевских општина (Нови град, Вогошћа, Хаџи
ћи, Храсница), појединачно, нала зиле су се изнад Бањалуке на
ранг-листи развијености у БиХ. Бошњаци су пропустили да узму
већу територију понуђену у готово свим међународним спора
зумима прије Дејтонског, а данас на територијалне уступке нису
спремни ни Република Српска ни Херцег-Босна, нити је то сада
практично оствариво с обзиром на то да су се током минуле двије
деценије сви кантони и ентитети територијално-етнички заокру
жили. Бошњаци можда и због тога јавно не помињу тројну подјелу,
али зато интензивно раде на повезивању са Рашком у Србији, коју
називају Санџак. Невелик териториј од три општине са малоброј
ном муслиманском попула цијом од свега 120 хиљада душа ставио
се под национално и вјерско, али и политичко покрови тељство
Сарајева. Опредијелили су се да буду Бошњаци, мада никад ни
су живјели у Босни, и као свог вјерског поглавара признали сара
јевског реису-ул-улему умјесто оног у Београ ду. Већ уочи првих
слободних избора 91, из Санџака су стигле колоне аутобуса као
појачање бирачком тијелу СДА, а од ратне 92. Санџаклије су ма
совно прелазиле Дрину да би се као добровољци прикључили тзв.
Армији БиХ. Уз подршку реиса Мустафе Церића и лидера СДА
Бакира Изетбеговића, муфтија Зукорлић у Новом Пазару увелико
ради на аутономији Санџака, а то би могло да буде компензација
за мањак бошњачке територије у БиХ. Са једне стране, то дјелује
као корак ближе прекомпоновању државних граница у складу са
територијално-етничком картом Балкана. Са друге пак отварањем
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ове дионице била би пробијена Зелена трансферзала која повезује
муслимане од Сарајева у Европи до Истамбу ла у Малој Азији и
даље на Блиски исток, а у томе Запад са зебњом препозна је мосто
бран за продор исламског тероризма. Такво намиривање у другој
држави сасвим сигурно не би прихватила Србија, а ни Република
Српска јер би била пресјечена на босански и херцеговачки дио. И
поред тога Бошњаци истрајно раде на што тјешњем политичком
повезива њу Пазара са Сарајевом и у томе виде јаку карту за завр
шно поспремање у региону.

7. БиХ БЕЗ ХЕРЦЕГ-БОСНЕ
Овај сценарио се вјероватно најмање помиње у савременој
политиколошкој литератури о БиХ, али то нипошто не мора значи
ти да је и мање реалан од свих претходних и наредних.
Изненадан и муњевит спољнополитички десант Турске на
Балкан уназад двије-три године, наишао је на подијељене и зани
мљиве реакције у Србији и БиХ. У Србији су не само санџач ки
Бошњаци, као потомци исламизованих хришћана заосталих по
влачењем пропалог Османс ког царства него и званична власт у
Београду све иницијативе Гула, Ердогана и Давутог луа дочекали
раширених руку. Анкара се препоручила и као помиритељ посва
ђаних санџаких политичких лидера у влади Србије8) и као ката
лизатор односа између двије исламске вјерске заједнице у једној
држави и као инвеститор у заосталу рашку област и као посредник
на релаци ји Београд – Сарајево, и још све то уз високо покрови
тељство САД. У БиХ опет, као и било којим другим поводом, и
турска дипломатска офанзива је наишла на три различита одговора
три локална народа: у Бошњака – позитиван, код Срба – негати
ван и Хрвата – незаинтересо ван. Док су се Сарајево и Бањалука
отворено и жестоко спорили поводом бројних и учеста лих не/
дипломатских акција агилног турског министра спољних посло
ва, западни Мостар се увијек упадљиво држао по страни. У исто
вријеме и Иво Јосиповић је почео дискретно да опструише турску
координацију редовних годишњих самита шефова држава Србије,
Хрватске, БиХ и Црне Горе. Иначе врло активан и конструктиван
у регионалној нормализацији односа, Јосиповић се без објашњења
није појавио у Карађорђеву, а Гула није позвао на Бријуне. Из тога,
али и из чињенице да турски дипломатски, политички, привредни,
културни и сл. мисионари систематски заобилазе западну Херце
8) Ријеч је о Расиму Љајићу и Сулејману Угљанину, министрима у влади Србије.
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говину, родила се претпоставка да су им Американци повјерили
нови план за БиХ. По том сценарију би Хрвати, све малобројнији
и све концентриса нији на невеликом простору на југозападу БиХ,
добили високу аутономију и де фацто били прикључени европској
Хрватској, док би преостали териториј био препуштен бошњачкосрпс ком, а то у крајњој консеквенци значи руско-турском надме
тању. У исту ваневропску схему била би укључена и Србија са Ра
шком, за коју ће врата ЕУ, упркос свим њеним настојањима, остати
затворена барем током наредне деценије.

8. АСИМЕТРИЧНА КОНФЕДЕРАЦИЈА
Варијанту претходног сценарија представља федерирање
Федерације, односно институционал но рјешења по коме би се “ве
ћи ентитет” подијелио на два територијално-етничка полуентитета.
Бошњачко-хрватски сукоб из 1993. Вашингтон и Берлин су ријеши
ли удруженом ватрогасном интервенцијом преко Загреба. Јелави
ћев покушај обнове Херцег-Босне ОХР је 2001. угу шио оружаним
препадом на Мостарску банку као финансијску подлогу “трећег
ентитета”. Из борни инжењеринг којим су Бошњаци изабрали Хр
вата Жељка Комшића у Предсједништво БиХ као и постизборни
којим су Лагумџија и Тихић искључили из власти двије побједнич
ке стран ке у Хрвата (ХДЗ –“слова” и ХДЗ –“бројке”), поново је до
усијања заоштрио односе у двонационалној Федерацији. Данас се
неприродна заједница хрватских и бошњачких национа листа у ве
ћем ентитету обнавља постепеним исправљањем платформашких
манипулација (реконструкција федералне владе) под дискретним
притиском Ватикана, Берлина, Беча и Заг реба. Хрвати ће ипак с
правом тражити неку врсту институционалне гаранције равно
правности пред хегемонистичким аспирацијама бошњачке већине.
Проблем се не може ријешити без минимално заједнице кантона са
хрватском већином, а преостала заједница кантона са бошњачком
већином била би можда максимум муслиманске аутономије коју
би исламо фобични Запад мо гао да прогута, а Башчаршија такав
исход потајно и прижељкује. Срби би то са задовољством могли да
привате. јер подјела Федерације на два национална полуентитета
била би искључиво ствар бошњачко-хрватског разграничења, док
би формирање још једног (трећег) ентитета вјероватно отворило
питање територијалних компемзацијана рачун РС. Иако би ово рје
шење било компромис на пола пута између бошњачких тежњи за
унитаризацијом већег ентитета и хрватских за увођење “трећег ен
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титета”, вјероватно да би га Хрвати прихва тили само као прелазно
рјешење ка обнови “Херцег-Босне”, а Бошњаци га баш због тога
априори одбили.

9. ЕX-ЈУ КАО ЗНД
Иако је Запад, плански или несмотрено, активно допринио
растурању СФРЈ, на рушевинама ове државе се испоставило да је
та федерална држава ипак била заправо једино функционално рје
шење за велики дио Балкана, које се, што у монархистичкој што
у социјалистичкој верзији, историјски потврдило у континуитету
од више од пола вијека. Најприје је Милошевић оптужен зато што
је није прихватио као конфедерацију. Касније су га амнестирали
сами конфедералисти Кучан и Туђман признањем да је то за њих
требало да буде само прелазно рјешење и лак ши пут ка сецеси
ји. Да би на крају из Брисела и Вашингтона били лансирани или
бар подржани про јекти као што су Балканска федерација, Пакт
за стабилност југоистичне Европе, Заједница не зависних држава
и сл. Неки пут се иза тих магловитих замисли крила еx Југослави
ја без Словеније која је већ била отишла у ЕУ, други пут троугао
који затварају Загреб, Београд и Сарајево због прије свега језичке
и културне сродности народа у ове три државе, трећи пут се иста
идеја ширила и на Црну Гору, а четврти пут чак и на Албанију с
обзиром на Косово. У сва ком случају, показало се да БиХ тешко
може да опстане без тјешње и чвршће везе са Срби јом и Хрват
ском због подијељене лојалности два од три њена народа и њихове
историј ске чежње за уједињењем са матицама. Сигурно да би у
оквиру веће и снажније државе било лакше ако не и једино могуће
савладати центрифугалне притиске Албанаца на Косову и Македо
нији, а сутра и у Црној Гори, али и Срба и Хрвата у БиХ, али идеја
о васкрсавању Еx-Ју као ЗНД или је јако преурањена или дефини
тивно закашњела. Од момента када се Хрватс ка де фацто већ при
кључила ЕУ, а Србија послије три пропала југословенска пројекта
брани свој државни интегритет на Косову, у Војводини и Санџаку,
поставља се питање ко би у догледној перспективи уопше могао
да буде пијемонт новог окупљања у ЗНД. Нове ЈУ државе, послије
крвавих сукоба, у које једино нису били укључени Македонци, још
уви јек траже формулу добросусједских односа.
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10. ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ДРЖАВА
Коауторство овог сценарија припада Американцима и Бо
шњацима, али је у новије вријеме режију преузела Турска. Што
из моралних (мултикултурализам као домаћа традиција и прак
са), што из прагматичних (превенција исламског тероризма) што
из разлога неразумијевања евро пске политичке културе и исто
рије, САД са више или мање концентрације и енергије упорно гу
рају институционалну интеграцију БиХ. Чиниле су то преко ви
соког представника УН и њего вих бонских овлашћења, односно
систематским преношењем ентитетских надлежности на сарајев
ски државни центар. Када је насиље ОХР-а над Српском и Србима
(суспендовање зако на донесених у парламенту, смјењивање демо
кратски изабраних лидера, кршење дејтонског споразума) прешло
мјеру европског укуса и БиХ стекла репутацију посљедње диката
туре у Европи, прешло се на суптилније методе (пријетње, прити
сци, условљавања) и неутралније формулације (Дејтон 2, уставне
реформе, функционалнија држава, усмјерени договори локалних
политичара). Дуго најављивано враћање БиХ у надлежност Евро
пљана, најприје је формално изведено тако што је високи представ
ник УН постао УН/ЕУ, затим је уз њега доведен и други паралелни
представник ЕУ Соренсен, који у непознатом року треба да поста
не и једини. Као тобожњи доказ да се ипак примиче дан када ће Ва
шингтон заиста Бриселу пре пустити европско двориште, ОХР ће,
наводно, у прелазној фази преселити сједиште из Сарајева у Беч
и биће укинута изравна америчка супервизија над Брчким. Рачу
најући да ће САД наметнути Србима и Хрватима централизовану
БиХ и тако обезби једити доминацију најбројнијег народа, Бошња
ци опструишу било какав договор са комшија ма, алармирају ме
ђународну јавност да РС и ХБ руше заједничку државу, као и своју
немоћ да зауставе милитантне исламисте. Да америчка спољна по
литика неће напустити Босну и Бошњаке, изјавио је ономад Филип
Рикер, помоћник замјеника државне секретарке (Аваз, 23. мај), а
нешто раније гласноговорник Стејт департмента је објавио да ће се
ОХР повући из БиХ тек онда када администрација САД процијени
да су за то задовољени сви неопходни услови. Све у свему, Аме
риканци не одустају од тога да до даљнег “предво де у Босни” и да
су “недовршене послове” само привремено одложили да би побра
ли љетину Арапског прољећа у Либи ји, Египту, Сирији и другим
земљама Блиског истока. Другим рјечима, централизација под већ
познатима или новим псеудонимима биће поново на днев ном реду,
домаћи заговорници и противници такође су познати, али ће спољ
на подршка овим потоњим бити нешто ојачана већим ангажовањем
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Москве и Брисела, па и Хрватске, која је сада чланица ЕУ. Али ће се
и на другој страни наћи агресивна турска дипломатија, која се, уз
подршку једине суперсиле, у већој половини БиХ већ понаша као
код куће. Истовремено, централизација БиХ је у неку руку немогу
ћа мисија не само због новог самопоуздања РС и новог отпора ХБ.
И у политичкој теорији и у политичкој пракси територијализоване
или транс територијалне демократске консоцијације третирају се
као једино одрживо рјешење за национал но сложене заједнице, а
поготово дубоко подијељења друштва као што је БиХ.9)

11. УЛАЗАК У ЕУ КАО РЈЕШЕЊЕ ЗА БиХ
Ма шта под тим конкретно мислили, многи аутори улазак
БиХ у ЕУ сматрају и за најизвјесни ји и најбољи сценарио за њену
будућност и једини проблем виде у томе што ће можда ипак бити
“на дугу штапу”. Неки од њих, као ЖаркоПуховски, сматрају да ће
постојати континуи тет из међу ОХР у Босни и Босне у ЕУ: “Ка
сно увече пред поноћ високи представник ће напустити Сарајево,
а раном зором из Брисела ће стићи вијест о пријему у чланству.” У
сара јевском мандату (про)америчког британаца Педија Ешдауна
лансирана је конструкција да је дејтонска структура БиХ, са енти
тетима и кантонима, препрека за њено прикључење ЕУ. То наравно
није тачно јер постоји више западноевропских или старих чланица
Уније које имају исту или сличну унутрашњу структуру попут Бел
гије, Шпаније, Британије или Њемачке, па се према простој ана
логији централизована држава не може постављати као услов за
пријем БиХ. Поријекло обмане открива сам Ешдаун у сјећањима
на своју мисију у Босни, гдје пише како се једног дана досјетио на
који начин да парира српском отпору интеграцији државе. Позвао
је Солану у Брисел и замолио га да то унесе као услов на мапи пута
у ЕУ, а овај је то спремно прихватио. Бошњачки лидери су томе до
дали још једну конструкцију: да се евроинтеграцијама релативизу
ју и обесмишљавају националне подјеле у БиХ. Међутим, захтјев
ЕУ да БиХ говори “у један глас” не значи централизацију, уни
таризацију и доминаци ју бошњачке већине, него само развијену
консоцијацију или уходану федерацију у којој ће три конститутив
на народа бржим и ефикаснијим усаглашавањем долазити до ком
промиса и консензуса. Порука из ЕУ заправо гласи: “Најприје се о
свему договорите код куће, па тек онда дођите у Брисел, јер нисмо
спремни да овдје слушамо ваше несугласице и да арбит рирамо ко
9)

Види радове Роберта Дала, Аренда Лајпхарта и други савремених теор етирчара демо
кратије.
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је у праву”. Европска унија није заједница држава које се одричу
свог сувере нитета и народа који занемарују свој идентитет. А да
није тако, Нијемци се не би борили за државно уједињење, Фран
цузи - да не изгубе оснивачки примат, Пољаци - да се валоризује
њихова бројност и величина земље итд. Они не кажу: “Није важно,
јер у ЕУ више нема државних граница, а нема ни нација јер смо
сви Европљани …” Да нису тачне чак ни проц јене да ће чланство
у ЕУ учврстиити Дејтонски или неки другачији тројни договор у
БиХ о БиХ такође свједоче примјери већ поменутих старих члани
ца. Док се током минулих децени ја ЕУ све више интегрисала, Сје
верни Ирци, Фламанци, Баскијци и др. су напредовали ка сецесији
и на њихово осамостаљење се већ рачуна као на извјестан исход.
Напокон, иако не треба искључити могућност да БиХ као изузе
тан случај буде и раније примљена по убрзаној процедури, према
планираној динамици ЕУ се неће ширити у наредној деценији, а за
“дејтонску тво ревину” је предвиђен и знатно дужи рок.10)

12. ПРИЈЕ У НАТО НЕГО У ЕУ
Учлањење у НАТО, који није само војна него и политичка
организација под командом САД, могло би значајно да утиче на
будућност БиХ и буде темељ једног посебног сцена рија до краја
наредне деценије. Перспектива “атланстких интеграција” не само
да је процеду рално и временски ближа него представља и незва
нични претходни услов за кандидате за члан ство у ЕУ, па се због
тога често говори о јединственом процесу “евроатлантских инте
граци ја”. Ипак, постоје земље чланице ЕУ које нису у НАТО-у као
и обратно, а на половини БиХ, то јесте у РС, постоји изражено рас
положење да се тај процес одвоји и ограничи на ЕУ. Резерве срп
ског народа према оној другој интеграцији засноване су дијелом на
свјежем сјећању на бомбардовању српских положаја око Сарајева
и Србије. Али не мање и на у народу раширеној бојазни да би сепа
ратан пријем БиХ у односу Србију могао довести инос тране трупе
на границу на Дрини. Напокон, то би РС директно супротстави
ло савезничкој, словенској и православној Русији, и то не само на
емоционално-психолошком него и на реалном војно-политичком
плану, о чему се званична Москва директно и недвосмислено огла
сила. Ближу перспективу БиХ у НАТО-у сузило је и отворено и
нападно лобирање Турске уочи недавног самита Алијансе у Чика
10) У новијим иступима званичника ЕУ помиње се 2025. година као најскорији термин ка
да би Србија могла да постане чланица, а БиХ заостаје за барем још неколико година.
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гу јер није имало овлашћења из РС. Због тога, наиме, Србима није
тешко да замисле да Турска, која и не крије пробошњачку прист ра
сност по вјерској и културној основи, као чланица НАТО-а и аме
рички регионални фаворит, под савезничком заставом ушета своје
војнике у Српску. Чланство у НАТО-у, без обзира на расположење
у политичком руководству и команди овог одбраменог савеза, по
стало је још један камен спотицања три народа у БиХ. Бошњаци су
еуфорично “за” јер рачунају да би то била подлога за већи утицаја
САД и Турске у прилог њихових националних интереса. Хрвати,
такође, јер је њихова “матица” већ увелико унутра. Срби, одно
сно парламентарне странке у РС, недавно су постигли консензус да
учлањење БиХ вежу за референдум и прет ходно прикључење “ма
тице”. А пошто је новоизабрани предсједник Србије приликом по
сјете Москви изјавио да његова земља неће у НАТО, испада је про
цес, бар привремено, блоки ран. Не треба, међутим, занемарити
недавну изјаву турског амбасадора Ахмета Јилдиза у сарајевском
Авазу да двије трећине популације БиХ жели у НАТО, без обзира
на то што се његова статистика заправо односи само на располо
жење народа у јед ној половини земље, тј. у Федерацији. По истом
принципу тзв. грађанског референдума (“један човјек - један глас”)
који је игнорисао равноправност српског народа, БиХ је 1992. из
вела сецесију и, уз подршку САД и ЕУ, добила међународно при
знање од УН.11)

13. ПРОДУЖЕЊЕ STATUS QУО-а
Овај сцеанриј не мора да значи вјечно враћање истог одно
сно бесконачно продужавање лошег стања. И поред демократске
транзиције и грађанског рата на национално-вјерској основи, и
поред танког унутрашњег и све слабијег вањског легитимитета,
и поред туторства међународног протектора са бонским овлашће
њима, и поред често драматичних унутраш њих проблема и вањ
ских притисака, БиХ ипак траје већ двадесетак година барем као
своје врстан државни провизориј. Дејтонски споразум су макар и
под надзором великих сила ипак пихватили и потписали највиши
представници сва три конститутивна народа. Такође, привремени
и оквирни уставни аранжман, садржан у анексима мировног спо
разума, имплементирао је у консоцијативни политички систем ко
ји омогућује да БиХ истовремено буде и демократија и држава. Из
морена покушајима и фрустрирана неуспјесима да учини нешто
11) Дневни аваз, 15. мај/свибањ 2012.
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више, међународна заједница је препустила домаћим актерима
да се сами равноправно договоре. А они, опет, и сами исцрпљени
међусобним надмудривањима, притисцима и контрапритисцима,
препустили су да вријеме учини своје, па су се Срби помирили са
постојањем државне заједнице БиХ, а Бошњаци и Хрвати са посто
јањем Републике Српске.12) Укратко, status qуо ће постепе но сви
прихватити као нормално, односно природно стање. А што се тиче
функционисања кон социјативног политичког система, и у литера
тури и у пракси стоји да је не само компликован, скуп и спор, него
и да је често блокиран наизмјеничним потезањем вета од стране
свих учесника због стварног или умишљеног угрожавања витал
ног националног интереса. Из так вог стања се наводно излази са
мо стицањем одговарајућих политичких вјештина, навика, иску
става, обичаја, образаца мишљења и понашања, што опет захтијева
много времена и стрпљења и у крајњој линији значи промјену по
литичке културе. Вјероватно би се у том сложе ном и тешком про
цесу већ одмакло да је међународна заједница Дејтонски споразум
већ 1995. закова ла као дугорочно неоспориво и непромјенљиво
рјешење, умјесто што је и са ма прва започе ла његову слободну
интерпретацију и реинтерпретацију, проблематизацију и ревизију.
Оног момента када је отворила кобну пукотину између “слова и
духа Дејтонс ког споразума” БиХ је остала без уставне арматуре на
коју се једино могла чврсто осло нити, и ова шанса је дугорочно,
ако не и дефинитивно, пропуштена.

14. ГРАЂАНСКА ДРЖАВА БЕЗ ГРАЂАНА
Ради се о сценарију по коме у БиХ, прије свега Сарајеву као
главном граду, постоји сво јеврсна језгра грађанског друштва, а чи
ни је урбана интелектуална елита окупљена у невла дином сектору,
која себе види као светионик просвећености, модермизације, ин
дивидуализ ма и космополитизма „у мору примитивизма, шовини
зма, вјерског фанатизма и културне зату цаности“. Они себи задају
мисионарску улогу да проповиједањем љуских права и пар тици
пације, национално вјерски подијељену БиХ интегришу у једин
ствено грађанско друштво. А при томе заборављају да је формира
ње нација историјски коинцидирало са грађанским револуцијама
и да је потпуно промашено супротстављање грађанског друштва и
12) У, додуше, ријетким приликама бошњачки политичари и политички интелектуалци да
ју изјаве о томе да се Република Српска мора прихватити као реалност.. На српској
страни опет БиХ се подразумијева, макар и као нежељени, државни оквир.
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националне државе. Ово је и на дужу стазу један од најмање вјеро
ватних сценарија јер полази од пог решне претпоставке да се БиХ
политичком интервенцијом одозго може преко ноћи претвори ти
у изнутра јединствено грађанско друштво какво је у западним зе
мљама настајало стоље ћима. Ниједна од бивших југословенских
република и народа нису у том погледу имали зна чајнију предко
мунистичку традицију, а БиХ је и међу њима била на зачељу. Про
цес индустри јализације и модерниације био је мање-више једва
започео па је и грађанска класа била тек у повоју. А пошто је током
рата 1941-1945 и одмах након ослобођења уништена односно раз
влашћена и декласирана, посткомунистичка транзиција није имала
на шта да се наслони и успостави накнад и континуитет. Тржишна
економија, демократска партиципација, владавина права и друге
претпоставке грађанског друштва још увијек представљају више
дугорочан пројекат него непосредну реалност. Концепт изградње
националне државе (state national building) као транзиционог гене
ратора друштвених промјена има ограничен домет уколико посто
ји сувише велики јаз између нових структура и затечених култура.
Посткомунистичка демократизација је већ на првим слободним из
борима 90-те показала снагу тих потиснутих подкултура у БиХ,
када су три националне странке добиле подршку 80 одсто бирачког
тијела. А сваки од народа исказао жељу за државним самооргани
зовањем и самоуправом по својој мјери и са својим сународницима
и истовјерницима. Покушај међународне заједнице да грађанским
референдумом (један човјек – један глас) обезбједи демократску
легити мацију осамос таљењу БиХ произвео је грађански рат на
национално-вјерској основи те наслијеђене раздоре додатно је
проширио и продубио и уништио социјалноек ономске основе ре
интеграције. Ни двије деценије од међународног признања БиХ
код два народа и већине становништва не постоји лојалност пре
ма заједничкој држави нити уставни патриотизам (Хабермас), па
су поменути политички и економски циљеви транзиције и вријед
ности грађанског друштва реално оствариви једино у дијеловима,
звали се они ентитети, кантони, републике или сл.

15. БиХ КАО ЗАМРЗНУТИ КОНФЛИКТ
Претходно наведена грешка међународне заједнице у БиХ,
са преурањеним признањем која је 1992. изазвала грађански рат,
можда и није настала трагичном омашком него као пројектовани
“замрзнути конфликт”. Једном је послужила као оправдање за пр
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во борбено ангажовање НАТО-а и останак америчких војних ба
за у Европи, други пут као коридор за пенетрацију Турске у пре
дворје ЕУ, а трећи пут можда као улог у стратешким надметањи
ма и нагодбама са Русијом. По овом сценарију, који би био најго
ри јер би значио дуго рочно мрцварење, БиХ би могла постати и
експериментални полигон за тестирање различитих ограничених
оружаних интервенција, тактичких политичких рјешења, ненасил
них субверзивних акција рушења и промоција режима и лидера,
манипулација странкама и масама. Познато је да “слабе државе и
дубоко подијељена и конфликтна друштва” представљају идеалан
помоћни терен за симулирање и тренинг операција које се припре
мају за глобалну арену, а Босна је у овом дијелу свијета без премца.
Није тешко претпоставити да “велики брат” толерише формира ње
вехабијских комуна у Маочи, Бочињи и другим селима по БиХ ка
ко би као на длану изблиза посматрао како се одгајају, васпитавају,
припремају, али и дјелу ју исламски теро ристи умјесто да се истим послом ломата по сњежним врлетима на граници између Авга
нистана и Пакистана. Као што ни они клинци који су ономад у
неколико провинцијских ос новних школа у РС са фластером пре
ко уста тражили већу слободу медија сигурно инспирацију нису
нашли у “веселој свесци” и цртаним филмовима. Вјероватно је то
само најмлађа гене рација отпораша који се обучавају да сутра сво
је суграђане убиједе да су за њихово сиро маштво и незапосленост
криви локални корумпирани политичари, а не глобални гангстери
са Вол Стрита. Најбоље касније чекају интернационалне карије
ре, баш као и оне из претходне генера ције наших отпораша, који
сада у Тунису, Либији, Египту, Јемену, Сирију и тако даље и буде
арапска прољећа. Иако радних мјеста мањка на све стране, једино
тај нови профитабилни сек тор цвијета и Џим Шарп је већ објавио
нови приручник.13) Овај сценарио је можда и најцрњи по БиХ јер
значи дугорочно инострано менаџирање наших унутрашњих кон
фликата и дугоро чно мрцварење народа, из кога се тешко извући
без нових великих унутрашњих или вањских ломова, а које такође
није лако преживјети.
*
*     *
У закључку се наведени сценарији по степену вјероватноће
могу сврстати у три кате горије као врло вјероватни (5, 8, 13), вје
13) “Од диктаторских режима до демократије” је најпознатије Шарпово дјело, а иза теоријски
интонираног наслова крије се приручник за ненасилно рушење режима у иностранству
чија ефикасност је премијерно тестирана управо у Србији. Новија искуства и поуке, овај
аутор је сажео и књизи: Self-Liberation - A Guide to Strategic Planning for Action to End a
Dictatorship or Other Oppression, The Albert Einstein Institution, 2009.
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роватни (2, 3, 4 , 5, 11, 12, 14) и мање вјероватни (1, 6, 7, 10, 15).
Прогностичка слабост понуђених сценарија за будућност БиХ у
наредној деценији, као уосталом и свих футуролошких истражи
вања, произилази отуд што се заснивају искључиво на актуелним
стањима и трендовима на локалном терену и у ужем и ширем окру
жењу. А измичу им увијек могући глобални потреси, које је тешко
предвидјети и могу све преко ноћи промијенити. Познато је, реци
мо, да и поред армије западних експерата окупље них у бројним
америчким институтима за Совјетски савез и источну Европу, баш
нико није предвидио пад Берлинског зида, као што ни у овом тре
нутку нико не може да сагледа пос љедице евентуалног краха евро
зоне, или предвиди како ће се понашати у догледној будућно сти
понашати кинески џин или земље БРИК-а у пуном саставу.

Nenad Kecmanovic
BOSNIA IN THE THIRD DECADE OF THIS CENTURY 
– Fifteen Scenarios of Outcome –
Summary
Signatures of the highest representatives of the three constituent
peoples on the Dayton Treaty were challenged internally and externally,
and they are the main source of permanent instability even today. The
instability generates uncertainty, which inspires speculation of so called
ordinary people and scientific analyzes and prognoses of what would
Bosnia and Herzegovina looks like in recent future or whether it will
exist at all. The author in his paper analyzes fifteen alternative scenarios
about the future of Bosnia and Herzegovina in the end of next decade.
Keywords: the future of Bosnia and Herzegovina, Bosnians, Serbs, Croats,
Republika Srpska, integrations, crawling decay, centralization,
USA, Russia, Turkey, EU, NATO, Kosovo and Metohija, actors,
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Resume
This paper represents fifteen different alternative scenarios abo
ut the future of Bosnia and Herzegovina in the end of next decade. He
starts with the worst and the less likely scenario, and that is the scena
rio of ‘’new civil war’’. The next scenario is the scenario of crawling
collapse, which means peaceful separation, and this scenario is also
bad solution. The third scenario ‘’Federation in Confederation’’ refers
to the importance of signific ant clause of Washington Treaty which it
was neglected and it could be activated again. The forth is ‘’Srpska
with Srbia’’ is defoted to the possible integrations of Republika Srp
ska and Serbia, as some kind of compensation for losing of Kosovo.
The fifth scenario is the tripartite union or con/federation whose three
national republics are integrated into the two entities rather than the
asymmetric configuration of tree people. The sixth and the seventh sce
nario analyzes rarely mentioned possibilities that Bosnians ‘’release’’
Srpsku and to take Sandzak instead, or to leave Herzeg-Bosnia, which
is reduced to Western Herzegovina, to Croatia (‘’Bosnia and Herzego
vina without Herzegovina’’). The eight scenario predicts ‘’asymmetric
federation’’ or division of a larger entity into two semi-entities to pro
tect ‘’the Croatian minority’’. The ninth scenario is the achiev ement of
Yugo-nostalgia in which the former Yugoslav republics will be loosely
connected as independent states. Under tenth scenario is considered the
centralization as the institutional integration of Bosnia and Herzegovi
na. Eleventh and twelfth scenario analyzes integration of Bosnia and
Herzegovina into the EU and NATO. Thirteen scenario opens the pos
sibility that nothing spectacularly happens in Bosnia and Herzegovina
and that the Dayton Treaty stabilize in time, and the fourteenth is the
utopia of creating of civil society through the NGO network. According
to the last scenario Bosnia and Herzegovina is only ‘’frozen conflict’’.
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Сажетак
Аутор у раду разматра најновији период у политичком жи
воту Републике Српске. Он, при томе, сагледава изворне одредбе
Дејтонског споразума, на који се у одбрани свог ентитета позива
ју челници РС, као и „креативну“ примену, тј. безобзирно прекра
јање и кршење „Дејтона“ од стране међународних представника,
с позивом да праве „функционалну“ државу БиХ, што подгрејава
нереалне тежње Бошњака (донекле и Хрвата) за успостављањем
„грађанске“ и „целовите“ Босне и Херцеговине. Аутор посебну
пажњу посвећује чињеници да је РС настала пре Дејтона, да је
у Дејтону само потврђен њен међународно - правни субјективи
тет, да је, дакле, РС субјект међународног права, део међународног
уговора, што њени противници непрестано игноришу и превиђају.
Због тога је у тексту обрађена проблематика „слова“ и „духа“ Деј
тона, затим Бутмирски договори, проблем трећег - хрватског енти
тета, специјалне везе РС и Србије, затим феномен муслиманског/
бошњачког идентификовања са Босном и Херцеговином и, најзад,
стање и перспективе Републике Српске.
Кључне речи: Република Српска, Дејтонски споразум, високи представ
ници, прекрајање „Дејтона“, Бутмирски договори, трећи
ентитет, Србија
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ЗА И ПРОТИВ „ДЕЈТОНА“
Република Српска је ове 2012. године обележила 20 година
свога постојања. Било је то 20 година борбе за аутономност и др
жавност Срба западно о Дрине. Имајући у виду природу, узроке
и циљеве грађанског, верског и етничког рата у Босни и Херцего
вини, као и на простору читаве СФРЈ, само стварање и очување
Републике Српске представља највећу тековину српског народа
у борби за југословенско наслеђе.1) Штавише, Република Српска
има својство једног етно-политичког и државотворног феномена,
имајући у виду моћно савезништво њених унутрашњих и спољних
непријатеља који су се немилосрдно обрушавали на ову српску др
жаву, која је готово све ово време, поготову у рату, била без иједног
моћног савезника. Изуз ев Србије, и Русије у доцнијем Путино
вом периоду. Отуда је њен геополитички положај и даље рањив и
нестабилан.
У бошњачким политичким круговима данас, као и почетком
деведесетих година, одапињу се ратнохушкачке стреле према Ср
бима и Републици Српској. Као да се ништа у међувремену није
променило ; остале се старе визије „целовите“, „грађанске“, „мул
тиетничке“ Босне, познате политичке мантре из Изетбеговићевог
„демократског“ репертоара. 2)
Водећи муслимански политичари, попут Хариса Силајџића,
упорно Републику Српску приказују као „геноцидну творевину“ и
отворено захтевају да се она уништи. То је кључна политичка пре
миса свих бошњачких странака - укидање ентитета, тј. Републике
Српске, и успостављање унитарне Босне и Херцеговине у којој би
Бошњаци имали доминацију.
Што тиче хрватских политичара у БиХ, они, све ове годи
не од „Дејтона“, упорно указују на неравноправан статус Хрвата
у БиХ, траже да се изврши тзв. докантонизација БиХ, тј. укине
1)

Од око 100 хиљада страдалих у рату у БиХ, погинуло је око 30 хиљада Срба.

2) Како је Алија Изетбеговић, који се до седамдесетих година прошлог века опредељивао
као Србин муслиманске вероисповести, замишљао БиХ и њену мултиетничност, пока
зује интервју који је дао сарајевском Ослобођењу октобра 1990, под насловом „Грађан
ска република или грађански рат“, у којем на питање да ли би стварање друштва бази
раног на религији, у овом случају ислама – сматрао друштвеним напретком, рекао „Да.
Сматрам! Свакако, под увјетом да је то друштво заиста муслиманско. Истина, ислам ни
је идеологија, већ увјерење, те би зато у систему и друштву у којем би људи прихватали
ислам као увјерење, као вјеру, успостављање исламских норми и стандарда живота за
мене представљали напредак“. Према: Милорад Додик, „О Суду и Тужилаштву Босне и
Херцеговине, или како је БиХ настала и како (не) може да опстане“, Нова српска поли
тичка мисао, бр. 3-4, 2010, 119; Расим Делић, командант тзв. армије БиХ, испраћајући
муџахедине 1995, рекао је: „Ово је само прва рунда, не знамо када ће доћи до сљедеће.
Ваша помоћ биће потребна док ислам не побиједи на цијелом свијету“, исто, 118.
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Република Српска, и БиХ у складу са законом о конститутивно
сти три народа на целом њеном простору подели на више региона,
или да се уведе и трећи-хрватски ентитет. За први захтев углав
ном се залаже ХДЗ БиХ (Драган Човић), а за други ХДЗ 1990. (Бо
жо Љубић). Ни једне ни друге не задовољава постојећи концепт
муслиманско-хрватске федерације успостављен америчким улти
матумом, тзв. Вашингтонским споразумом 1994. године. У време
свог настанка, био је то модел којим је војнополитичка коалиција
муслимана и Хрвата требало да уништи српски ентитет, и они су
га својски прихватили. Данас Вашингтонски споразум није по во
љи ни једнима ни другима; Бошњаци би да наметну доминацију, а
Хрвати, сматрајући се угроженима, теже да успоставе самостални
статус, и развргну савез са Бошњацима.
Западни креатори „Дејтона“, на челу са САД, за све недаће
недовршене државе БиХ, оптужују власти Републике Српске. Бли
жи им је концепт који заговара муслиманско Сарајево о унитарној
БиХ, него хрватски концепт са трећим ентитетом. Стога су њихови
„гаулајтери“ у Босни, сви одреда, неки више неки мање, од Ве
стендорпа, Петрича, Ешдауна до Лајчака, откидали парче по пар
че суверености српског ентитета и преносили га на БиХ. Више од
седамдесет надлежности РС пренето је на БиХ све под изговором
имплементације Дејтонског споразума. Само Ешдаун сменио је на
стотине српских политичара, који су стварали Републику Српску.
Али, и поред низа напада на њене основне постулате, који су зага
рантовани Дејтонским споразумом, ту пре свега мислимо на пре
ношење војних и полицијских надлежности на БиХ, РС је успела
да се очува као препознатљив српски ентитет. Разуме се, ту није
крај, следе нова искушења, јер предстоје „битке“ око уставних
промена.
Своје намере око преуређења БиХ, на штету РС, западни
креатори „Дејтона“ изнели су најпре кроз текст Педи Ешдауна и
Ричарда Холбрука у заједничком чланку у Гардијану. Ова двоји
ца србомрзаца јадикују над својом творевином – дејтонском БиХ,
упозоравајући да је Додик дошао на власт после националистич
ке СДС, али да је и њему крајњи циљ „довести свој српски енти
тет - РС у позицију да се отцепи чим се укажу такве могућности“.
Критикујући Додика и Републику Српску, за коју је Холбрук после
„Дејтона“ рекао да је она „грешка у прорачуну“, двојица диплома
та, у ствари, откривају англосаксонске геополитичке аспирације.
Они се, наиме, супротно прокламованом опредељењу за де
мократизацију б/х простора, залажу за додатно јачање ОХР и вој
ног присуства Еуфора; за јачање овлашћења садашњег високог
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представника, што омогућава опстанак БиХ „као државе“, под
условом да се изврше жељене уставне реформе које успостављају
„функционалну државу“.3)
Наиме, Додик је позивањем на изворни „Дејтон“ постао трн
у оку западним „цивилизаторима“ у БиХ. У тексту „БиХ је дефект
на“ Милорад Додик је оценио да је Босна и Херцеговина „трајно
дефектна, подељена држава, последица системске грешке“, од
носно „различитих концепција унутрашњег уређења земље“, за
лажући се за стриктно поштовање Дејтонског споразума, какав
је потписан 1995. године, а то значи поштовање слова а не духа
„Дејтона“, како противници овог споразума често истичу. Претећи
референдумом, Додик је рекао да страни и бошњачки званични
ци „нису разумели или намерно неће да схвате“, да могући рефе
рендум о самосталности РС није „акција срачуната за растурање
БиХ“, него „реаг овање ако било ко покуша да једнострано укине
Српску или уруши статус који она има према Дејтону“.4) Референ
дум је постао омиљена тема Милорада Додика, и он је њиме на
стојао да осигура дејтонску позицију Републике Српске, али га је и
политички дискредитовао тиме што је обећао, па од њега одустао,
када су водеће западне силе признале независност Косова. Поред
свега, претрпео је и критике дојучерашњих западних патрона.
Реаг овала је Дорис Пак, шеф делегације Европског парла
мента за југоисточну Европу, још један осведочени непријатељ
Срба. Говорећи о „упозорењу“, поводом ситуације у БиХ, Холбру
ка и Ешдауна, Пак истиче да Унија чини оно што може и да нема
опасности од распада БиХ, тј. да Додикове претње нису реалне.
Сецесију БиХ, према њеним речима, не треба очекивати и због то
га што се „Додик веома добро осјећа као премијер Републике Срп
ске и не би имао сличну позицију ако би се прикључио Србији.
Међутим, пријетње референдумом нису добре за политичку климу
у БиХ. Неповјерење расте, умјесто да се смањује. Политичари не
смију радити један против другог, јер онда штете грађанима. Они
требају испуњавати услове из Споразума о стабилизацији и при
друживању и требају схватити да држава мора бити ојачана“. Пак
даље указује на слабљење овлашћења високог представника, којег
би у догледно време могао заменити специјални представник ЕУ.
Мирослав Лајчак, високи представник УН у БиХ, у интер
вјуу за чешки Радиожурнал истиче да БиХ не може да се распадне
мирно, и да је једини могући концепт заједничка држава. У вре
3) Види: Стефан Каргановић, „Ко подмеће барут“, исто, 4-5.
4) „БиХ је дефектна“, Глас, 7. новембра 2008, 3.
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ме проглашења једностране независности Косова Лајчак је упорно
истицао да нема сличности између Републике Српске и Косова, ко
је Запад произвољно представља као преседан. Он се, попут својих
претходника, залаже за суверену БиХ и један устав, и истиче да
„атмосферу у БиХ трују непрестани покушаји Републике Српске
да оспори и ослаби заједничку државу, док истовремено из Сара
јева стижу нереална обећања да ће Република Српска бити укину
та“. Лајчак сматра да би распад, који не би имао сагласност сва три
народа, значио да би пропала и цела међународна концепција мул
тиетничке БиХ, те да међународна заједница има јасну представу
шта је коначни циљ за БиХ. То је јединствена, политички стабил
на и економски просперитетна земља, која је на путу у Европску
унију. Лајчак је, притом, уверен да међу главним проблемима није
проблем територијалног интегритета БиХ, већ различито тумаче
ње њене ентитетске надлежности.
Медијској кампањи урушавања дејтонске БиХ и уништења
РС прикључила се и Хилари Клинтон ставом о „незавршеном по
слу у Босни“, да би Сервер и Абрамович, серијом интервјуа по бал
канским медијима, наставили да шире глобалну политичку климу
погрома над Републиком Српском и њеним лидером. Након тога
на сцену ступају познате, споља спонзорисане НВО у Београду са
аутошовинистичким тирадама о томе да „Американци и Евро
пљани боље знају шта је добро за Србе него они сами“. 5)
У босанскохерцеговачком геополитичком троуглу, дакле,
ништа ново. Док се муслиманска страна залаже за унитарну и
централизовану БиХ, хрватска за докантонизацију или формира
ње трећег, хрватског кантона, Срби настоје да очувају Републику
Српску, односно оно што је остало од њених државних атрибута,
наговештавајући и референдум о отцепљењу од БиХ и прикључе
ње Србији.6)
5) Ненад Кецмановић, „Будућност Републике Српске у маказама Сједињених Држава и
Европске уније“, Нова српска политичка мисао, бр. 3-4, 2010, 52.
6) Бојазан Срба за укидање Републике Српске поткрепљују и документи до којих је дошао
београдски лист Глас. „На састанку западних обавештајних служби у Бриселу, одржа
ном у јуну 2003. године, на којем је било речи о процесу уништења Републике Српске,
учесници су се сагласили да је апсолутни приоритет прекинути било какву везу Срба
западно од Дрине са својом матицом. У плану `дробљења Србије`, уништење Републи
ке Српске заузима значајно место. Поред сецесије Косова, Војводине, Рашке области и
кројења граница Србије по моделу Београдског пашалука, кључни аспект овог плана је
уништење српске државе која је настала на територији БиХ. Овладавање економским
системом и уништењем институција и елемената државности Републике Српске, само
су почетне фазе овог плана. За њима би уследио класични егзодус и етничко чишћење
које би Србе избрисало из Босне и Херцеговине. У самом почетку су усвојени принципи
да Србија мора бити мала и нестабилна да би Балкан био стабилан и под контролом.“
Види: „Република Српска без Срба“, Глас, 6. новембар 2008, стр. 18.

425

СПМ број 2/2012, година XIX, свеска 36

стр. 421-441.

Власт у Републици Српској на челу са Додиком, а понајвише
сам Додик, често истиче да „Дејтон“ није био српска жеља него
обавеза, да је Србима ближа идеја уједињења са Србијом, или са
мостална држава, од било какве везе са Сарајевом. А оно што
Додик говори, народ мисли и осећа, а исти је став и других поли
тичких странака у Републици Српској.
Ни покушај неких међународних и сарајевских кругова да
социјално-економским мерама докину Републику Српску није ус
пео. Показало се да је српски ентитет економски виталнији и поли
тички одрживији и функционалнији него што је то Федерација. 7)
Остаје да се види шта ће донети уставне промене у БиХ.
Према договору водећих босанскохерцеговачких политичара
из сва три конститутивна народа8), Устав БиХ, који ће се мења
ти амандманима, треба ускладити са Европском конвенцијом о
основним људским правима и слободама, и он треба да реши над
лежност државе, функционисање институција БиХ, територијалну
организацију. Након уставних промена, уследио би попис станов
ништва о етничкој, верској и језичкој припадности, 2011. године.
Договорено је да попис становништва из 1991. буде и даље основа
за националну заступљеност у свим државним, ентитетским, кан
тоналним и општинским институцијама, до 2014. године. Попис
становништва до данас (2012) није извршен, јер би се на тај начин
распршиле лажи бошњачких првака и њихових спољних ментора о
наводној српској агресији.

РС  ЈЕ СТВОРЕНА ПРЕ „ ДЕЈТОНА“,  
У ДЕЈТОНУ ЈЕ САМО ПОТВРЂЕНА
Оно што превиђају противници РС, намерно или случајно
свеједно, јесте чињеница да је РС настала пре Дејтона, да је у
Дејтону само потврђена воља српског народа на свој политички и
државни енитет у оквиру Босне и Херцеговине. Као што је познато
Српска Република Босна и Херцеговина проглашена је 9. јануар а
1992. године, а 12. августа 1992. добила је данашње име - Репу
блика Српска. У политичком и етничком смислу РС представља
право Срба у БиХ на самоопредељење, које се заснива на консти
тутивном својству српског народа у овој федералној јединици. То
7) Види: I. Lovrenović, M. Jergović, BiH – budućnost nezavršenog  rata, „Novi liber“, Zagreb,
2010, 152.
8) Договору су присуствовали лидери СНСД-а Милорад Додик, ХДЗ-а Драган Човић и
СДА Сулејман Тихић. Недостајали су лидери ПДС-а Младен Иванић, СзБиХ Харис Си
лајџић и ХДЗ-а 1990. Божо Љубић.

426

Момчило Суботић

Република Српска: двадесет година борбе за ...

би била правна и политичка компонента српске државотворности
у БиХ. Војна компонента подразумевала је упорну одбрану РС
у четворогодишњем наметнутом рату, и та њена одбрана је по
тврђена у Дејтону. Срби су у Дејтон отишли са субјективитетом
који се зове- Република Српска и тамо су потврдили свој међуна
родни субјективитет. Позивајући се на право Срба на референдум
Додик тачно наводи, да Република Српска након Дејтона има већи
међународни субјективитет него што су имале републике бивше
Југославије које су касније промовисане као државе, а нису имале
никакав међународни субјективитет. 9)
Република Српска је актер међународног споразума – и Деј
тонски споразум у међународном правном смислу једнако је ва
жан и за опстанак БиХ и за опстанак РС као њеног конститутивног
чиниоца. Уколико се он не примењује, или се прекраја на штету
једне од страна тог споразума, она своју политичку судбину има
право да се заштити референдумом, као изворним и непосредним
обликом демократског народног одлучивања.
Република Српска је, дакле, страна у споразуму која је уче
ствовала у конституисању БиХ. Устав БиХ је кључни правни до
кумент Дејтонског споразума на којем почива ова државна тво
ревина. По свом уставу БиХ је најсличнија државном уређењу
федерације/конфедерације, али су међународни чиниоци - високи
представници УН - настојали да је учине „функционалном“ држа
вом, тако што су „креативно“ тумачили „Дејтон“. Држећи се духа
а не слова Дејтонског споразума, међународни посредници чинили
су његово безобзирно кршење и прекрајање.

ПРЕКРАЈАЊЕ  „ДЕЈТОНА“
Према Уставу БиХ има следеће институције:
–– Парламентарна скупштина са два дома: Дом народа и
Представнички дом
–– Председништво БиХ од три члана, које грађани бирају не
посредно, и то једног Србина из РС, а једног Бошњака и
једног Хрвата из Федерације БиХ
–– Савет министара БиХ, који има три члана: председавају
ћег, затим министра спољних послова и министра спољ
не трговине
9) Види: Милорад Додик, „Надлежности Републике Српске и покушаји прекрајања Деј
тонског споразума“, у: Петнаест година Дејтонског споразума и будућност Републике
Српске, Нова српска политичка мисао, 1/2011, 25.

427

СПМ број 2/2012, година XIX, свеска 36

стр. 421-441.

–– Уставни суд БиХ, који има девет чланова, од којих четири
бира Представнички дом Федерације, два члана НС РС,
а три члана странца бира Европски суд за људска права
–– Централна банка БиХ састоји се од гувернера којег име
нује ММФ, а три члана именује европска развојна банка.
Од свега шест институција интервенционистичком полити
ком и актима високих представника дошло се до више од седамде
сет институција БиХ.
Суд БиХ је такође конструкција високог представника (ОХР).
Јер не може да постоји Суд БиХ ако га нема у самом Уставу БиХ. И
Тужилаштво БиХ наметнуо је високи представник, из политичких
разлога криминализовања РС ради њеног гашења и централизо
вања и унитаризације БиХ. То потврђује чињеница да су преко 90
одсто оптужених и осуђених за ратне злочине Срби. 10)
Довољно је само летимично погледати Устав БиХ, па видети
које надлежности имају ентитети, све оно што не припада инсти
туцијама БиХ, а које су у свом креативном тумачењу „Дејтона“ ви
соки представници одузели Републици Српској. Једно време непо
средно након Дејтонског споразума руководство Српске одбијало
је све што је било против Дејтонског споразума, а онда је дошло
руководство које се определило за сарадњу, с уверењем да ће тако
приволети међународне чиниоце да не излазе из оквира „Дејто
на“. Међутим, велики број надлежности је вероватно бесповратно
пренесено на Сарајево. Од војске, правосуђа, царине. Стало се на
полицији, када је српска власт пружила отпор. 11)
Очигледно је да су међународни медијатори Дејтонски спо
разум замислили као својеврстан предах у игнорисању права Срба
и њихове Републике Српске. Било им је важно да се заустави рат,
успостави мир и потпише споразум. Али не и да озбиљно присту
пе његовој примени. Како истиче председник РС, Милорад Додик,
„Сва решења наметнута су силом међународне заједнице, прити
ском, прогањањем и затварањем људи и на многе друге начине...
Рецимо, у расправи око војске можда се може наћи нека логика – да
као међународно призната држава, БиХ треба да има једну војну
10) Види: Милорад Додик, “О Суду и Тужилаштву БиХ, или како је настала и како (не)може
да опстане”, Нова српска политичка мисао, бр. 3-4/2010, 129. Као доказ за ову тезу може
послужити чињеница, да још ништа није урађено у предмету Атифа Дудаковића, једног
од команданата босанских муслимана, против кога је РС поднела тужбу за ратни злочин
над цивилима још 2006. године.
11) Види шире: Алекса Буха, „Република Српска и спољни притисци“, у: Петнаест година
Дејтонског споразума и будућност Републике Српске, Нова српска политичка мисао,
1/2011, 211-214.
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структуру. Но она је и даље непомирљиво подељена, без обзира
на то што видите манифестације неког заједничког деловања. У
суштини, та војска има три сегмента и под управом је НАТО-а, а
не под управом БиХ“.12) Додик се својевремено залагао за потпуну
демилитаризацију БиХ, а сад истиче да војска кошта више него ка
да су биле две војске у ентитетима. Исто тако одузете су надлежно
сти РС у фискалном систему. Наиме, РС била је фискални фактор
по Дејтону, били смо власници свих пореза, царина, акциза и оста
лог... 13) Како истиче Додик, наметнуто је 320 нежељених закона, у
намери високих представника да креирају нови политички систем
и нове политичке односе. Педи Ешдаун је само илустрација колико
је међународна заједница експериментисала у БиХ. У својој књизи
Плугови и мачеви Ешдаун саопштава: „Идем у Босну са задатком
да разградим Дејтонски споразум и успоставим нови систем“.
Уставна криза у БиХ интензивирана је половином 2009,14) и
траје до данас. Предвиђања узимају у обзир и крајње опције од
укидања ентитета до распада државе. Наиме, ЕУ је као услов у
њено чланство навела промену устава БиХ, што челници РС од
лучно одбијају, јер би промена устава довела до укидања српског
ентитета и доминације Бошњака у држави. Бутмирски преговори
(лето 2009) између представника три конститутивна народа у БиХ
су пропали, јер су ЕУ и САД покушали да наметну решења која су
захтевала још значајнија смањења ентитетских овлашћења. Срп
ски челници одлучно су одбили такве предлоге.
Бошњаци се отворено супротстављају уставним променама
које не задовољавају њихове максималистичке захтеве: првенстве
но укидање ентитетског гласања, претварање Савета министа
ра БиХ у владу са „јаким премијером“, одузимање законодавне
надлежности Дому народа. Сва позивања бошњачких лидера на
евроатлантске интеграције за основу имају један једини преду
слов, а то је – укидање Републике Српске. Стога се и процес при
дружиавања НАТО пакту претворио у политичко питање. 15)При
друживање НАТО алијанси заговара, нажалост, и Милорад Додик,
12) Милорад Додик, „Надлежности Републике Српске и покушај прекрајања Дејтонског
споразума“, у: Петнаест година Дејтонског споразума и будућност Републике Српске,
Нова српска политичка мисао, 1/2011, 19.
13) Исто, 20.
14) Многи аналитичари сматрају да је фактички банкрот Федерације БиХ настао након ис
плата јунских (2008) доходака тамошњим функционерима, при чему је констатовано да
је на буџетским рачунима преостало свега 434 конвертибилне марке. То је био узрок
каснијих политичких превирања.
15) Види шире: Милорад Додик, „Изворни принципи Дејтонског споразума и њихова реви
зија“, исто.
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с варљивом надом да је НАТО гарант опстанка Републике Српске.
Овај свој, несмотрен и у најмању руку проблематичан, став Додик
је касније заменио ставом о народном референдуму о овом страте
шком националном и државном питању.

ТРЕЋИ ЕНТИТЕТ
У Бутмиру су Хрвати, по ко зна који пут, захтевали ствара
ње свог ентитета на подручју на којем представљају већину ста
новништва. Председник ХДЗ БиХ Драган Човић је истицао да је
„стварање хрватске федералне јединице за њега минимум, као и да
ће то захтевати у преговорима“. Прилично исхитрено подржали су
га представници Републике Српске, док су међународни чиниоци
остали неми. Јер, Босна је ипак међународни протекторат! Када
би се о њеном преуређењу равноправно и без уплитања са стране
договарали њени народи, што би можда било могуће, али тада ни
је потребан протекторат. А протекторат је, ипак, некоме потребан!
Како споља, тако изнутра. Јер, тако се одржава и живи илузија о
каквој-таквој босанској држави.
Под горким укусом бутмирског „компромиса“ челници РС
су током 2010. настојали да путем два референдума ојачају пози
цију своје аутономије/државе. То је референдум о статусу високог
представника и референдум о статусу РС, и њеном евентуалном
одвајању од БиХ. Један од захтева српске стране на преговорима
у Бутмиру био је укидање ОХР-а – Овлашћеног високог представ
ника ЕУ, који од 2003. руководи мировним процесом у БиХ. Подр
жани од Русије, челници РС изнели су низ доказа да високи пред
ставник крши Дејтонски споразум, и да је његова улога крајње
штетна по мировне преговоре и политички живот у БиХ.16) Био је
то својеврстан „блицкриг“ Запада, на челу са САД, да путем устав
них реформи докину српски ентитет.
Тиме би се прича око босанског геополитичког троугла вра
тила на почетак, у предратни период деведесетих, и то је жеља
Бошњака, а делимично и Хрвата. Бивши хрватски председник,
Стјепан Месић, више пута је изјављивао да не подржава ствара
ње трећег ентитета у БиХ, али исто тако ни отцепљење Републике
Српске, јер би то значило распад БиХ и настанак исламске др
16) Валентин Инцко, с друге стране, користи сваку прилику да оптужи РС и њене челнике,
понајвише председника Додика, за наводно кршење Дејтонског споразума. Није ника
ква тајна да су плате међународних чиновника у БиХ, па и Валентина Инцка, басно
словне, те да је то један од разлога, вероватно и најважнији, што се они тако жестоко
упињу да оправдају своју политичку мисију. Плата високог представника је око 40 хи
љада евра, а његових помоћника и заменика 15-20 хиљада евра.
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жаве у срцу Европе. Месић овако није говорио током рата када је
стварао савез са муслиманима, са стратешким циљем уништења
Срба и њиховог ентитета западно од Дрине. По тој концепцији му
слимане је, након уништења Срба, требало превести у католике и
Хрвате. То би била Хрватска до Дрине. И то је био Туђманов, али
и Месићев план, све док није постало јасно да се Срби војно не мо
гу поразити. Тада је дошло до Вашингтонског споразума, којим је
створена хрватско-муслиманска федерација, са истоветним циљем,
само другим- политичким средствима- против Републике Српске.
И Месић је подржао, и данас подржава Вашингтонски споразум
и Дејтонски аранжман у БиХ, и сва његова прекрајања од стране
међународних представника. Стога не чуди Месићева изјава од
јануара 2010, да би у случају отцепљења Републике Српске послао
војску у дистрикт Брчко и пресекао коридор, чиме би српски енти
тет у БиХ престао да постоји. Његов наследник на челу Хрватске,
Иво Јосиповић, рекао је да слање војске није опција, а председник
Србије, Борис Тадић, је критиковао Месићеву изјаву пред СБ ОУН.
Месић је на све одговорио да је причао у кондиционалу.
Да се Република Српска снажно опире спољним и унутра
шњим притисцима, који упорно раде на централизацији и унита
ризацији БиХ, сведочe и акције организовања плебисцита у којем
грађани РС исказују жељу за независношћу од БиХ. У тој акцији
посебно се истиче „СНП – Избор је наш“, који је у више наврата,
од 2007. године наовамо, прикупио више хиљада потписа грађана
РС са захтевом за референдумом. Потписи су скупљани и у Ср
бији, САД и друго. У томе их је подржавао и председник Додик
честим изјавама да ће, ако власти БиХ наставе притисак на Репу
блику Српску, грађани тражити независност. Додик је том прили
ком поменуо да грађани Републике Српске желе да живе у БиХ по
штујући Дејтонски споразум, али им то није дозвољено јер власти
не поштују исти, и народ Српске изложен је сталним притисцима
(укидање химне, укидање грба, прегласавање, отимање територије
РС итд). Мимо своје воље, РС остала је без обавештајне службе,
војске, царине, пореске управе...Из Федерације БиХ непрестано
позивају на укидање њених симбола, грба, химне, заставе, траже
промену назива градова, општина, на крају и саме РС.

ОСЛОНАЦ НА СРБИЈУ
У Бањалуци, половином јуна 2006. године одржан је протест,
на којем су окупљени грађани предали захтев Народној скупшти
ни Републике Српске за доношење декларације којом се Република
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Српска обавезује да ће, у случају независности Косова и Метохије,
расписати референдум за издвајање из БиХ. У захтеву се полази
од ноторне историјско- правне чињенице да је Република Српска
државотворни ентитет, а Косово и Метохија историјска територија
српског народа.
Ипак, Косово је прогласио независност а челници Републи
ке Српске, вероватно саветовани из Србије, нису расписали обећа
ни референдум о отцепљењу од БиХ.
Србија, као један од гараната Дејтонског споразума и држава
која са Републиком Српском има Споразум о паралелним и специ
јалним везама, успоставила је блиску сарадњу са својим сународ
ницима западно од Дрине. 17)Та сарадња била је посебно интензи
вирана у време владе Војислава Коштунице. Србија се Уставом
2006. определила за јачање сарадње са Србима ван Србије, у првом
реду за јачање дејтонских позиција Републике Српске. Република
Српска од новембра 2008. има у Беог раду своје званично представ
ништво и постоје редовни сусрети. Бројни су примери привредне
сарадње, почевши од „Дунав осигурања“, „Новокабела“, Комерци
јалне банке, „Телеком Србија“ и тако даље. „Телеком Србија“ уло
жио је у РС преко 600 милиона евра. Република Српска се осла
ња на образовни план, програме и уџбенике Републике Србије у
основном и средњошколском образовању, а сарадња у области ви
соког школства заснива се на петогодишњем уговору о сарадњи
Београдског и Бањалучког универзитета. Од 2007. године Акаде
мија наука Републике Српске и Завод за уџбенике из Београда раде
на заједничком пројекту израде енциклопедије Републике Српске.
Плодна је и сарадња између подрињских општина из Републике
Српске и Србије итд.18)
Куповином Телекома Српске Србија је - како истиче Додик
- помогла РС да политички преживи, јер би у супротном РС била
суочена са социјалним немирима или њиховим подстрекавањем,
што би политички дестабилизовало српски ентитет.

СРБИЈА ТРЕБА ДА СЕ УГЛЕДА
НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
У време Тадићеве власти, чију је странку на парламентарним
и Тадића на председничким изборима у Србији, маја 2012, Додик
отворено подржавао, позиције Републике Српске, нажалост, још
17) Први споразум о специјалним паралелним везама потписан је 5. марта, а други 26. сеп
тембра 2006. године
18) Види шире: Триво Инђић, „Односи Републике Српске и Србије“, исто, 127 -131.
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више су уздрмане. Додуше, РС је у кудикамо повољнијој економ
ској позицији од Федерације БиХ, али се званични Београд, ако не
солидарисао са унутрашњим и спољним притисцима на РС, а оно
заузео прилично неутралну позицију, својеврсну позицију екви
дистанце према странама у Б/Х преговорима. Као да Србија није
гарант Дејтонског споразума и као да није потписала Споразум о
специјалним везама са Републиком Српском. Председник Србије,
Борис Тадић, више пута је напоменуо да се Србија неће мешати у
унутрашња питања БиХ, као и да неће подржати дељење земље.
За илустрацију равнодушности Београда према РС може
послужити Тадићев апел Турској да посредује у преговорима око
уставних реформи у БиХ, као да је Турска потписник Дејтонског
споразума, као да Турска има споразум о специјалним везама са
Републиком Српском. Несхватљиво!
„Србија – односно Београд – подржава сваки договор три
конститутивна народа у Босни и Херцеговини у оба ентитета“ де
лују прилично бледо, а понекад чак и лицемерно. Поготово ако по
гледамо и упоредимо шта у исто време говоре и како се понашају
други спољни актери БЕ – ХА приче.
Република Српска добро балансира између рационалности
и здравог патриотизма, управо оно што Србији недостаје. Наиме,
власт у Србији, и већи део опозиције, склона је да се олако опходе
према националним темама или да подлежу причама типа „мани
мо се прошлости“, „ово је 21 век“, „кога то још занима“, „идемо у
Европу и онда ће тамо сви наши проблеми бити решени“. Додик
не води никакву екстремистичку политику, већ је њихова позиција
управо минималистичка и врло умерена. РС на срећу нема ЛДП
– нема Чеду Јовановића, Соњу Бисерко и сл., па нема попут друге
Србије - другу Републику Српску. Кад би је имала Републике Срп
ске сигурно више не би ни било.19)
Србија је маргинализована са становишта своје улоге га
ранта и потписника Дејтонског споразума у једном важном реги
оналном питању. Власт у Београду се користи само за притиске
на руководство Републике Српске јер „они не знају шта раде“, то
су „авантуристи“, „лудаци“ и тако даље. Таквој маргинализацији
допринела је и сама власт у Београду. Сетимо се само Декларације
о Сребреници, која је била и непотребна и крајње штетна како за
ментално здравље српске нације, тако и за геополитички положај
Срба уопште. Сетимо се, да је Чедомир Јовановић, који у Србији
19) Види: Ђорђе Вукадиновић, „Србија ће морати мало да се угледа на Српску“, у: Петна
ест година Дејтонског споразума и будућност Републике Српске, Нова српска политич
ка мисао, 1/2011, 116, 119.
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спроводи политику својих западних ментора, инсистирао да се у
декларацији наведе да се у Сребреници десио геноцид, иначе неће
гласати за декларацију. Он је у више наврата, као и у тв дуелу са
Додиком, тврдио да је РС настала на геноциду, што је неподно
шљива лаж и срамота . И док се РС успешно супротставља евро
америчком државном инжењерингу, водећи превасходно рачуна
о сопственом интересу, Србија на свом евроатлантском путу „без
алтернативе“, на известан начин игнорише и подрива ту нацио
налну борбу Републике Српске. Разлог је сасвим једноставан: Ср
бија се беспоговорно предаје Европској унији, запостављајући и
сопствене политичко-територијалне интересе, а камоли интересе
РС. С друге стране ЕУ једнако третира Србију и БиХ - као др
жаве које стреме чланству у ЕУ. Србија се понаша као да је у рату
за југословенско наслеђе остварила своје државне и националне
интересе, а није, и само је још остало учлањење у породицу рав
ноправних европских народа. То је једна наопака логика!

О ИДЕНТИФИКАЦИЈИ БОШЊАКА СА БИХ
Од кад су се отуђили од православне вере и српске нације, у
време турске окупације српских земаља, босански муслимани, као
и муслимани Рашке области, трагају за својим идентитетом. По
влачењем „болесника са Босфора“ из Европе будио је наде, да ће
се муслимани вратити у крило српске нације, а онда је један други
освајач, Аустроугарска, учинио све да их потпуно отуђи од српске
идентификације, и то првенствено на два начина: конструкцијом
„босанске нације“, као вештачке, политичке нације, и задржава
њем турског, феудалног аграрног система, који је дестимулативно
деловао на евентуално српско опредељивање босанских муслима
на. Осим национализовања босанских муслимана аустроугарска
окупациона управа подстицала је и босанске католике (Србе като
личке вере) да се изјашњавају као Хрвати, те је тако у Босни и Хер
цеговини, након Берлинског конгреса, успостављен историјски
пројекат босанског геополитичког троугла, који је и данас актуе
лан. Везани за турску државну, мање националну, идеју босански
муслимани су припадали вишем социјалном и друштвеном реду од
својих православних српских сународника, те стога није чудо што
су Босну и Херцеговину сматрали као своју државу, у којој су они
господари (преко турске власти), али су, занемаривши сопствено
српско порекло, одрицали право Србима на БиХ. Такође, превиђа
ли су, као што и данас превиђају бошњачки интелектуалци, нотор
ну историјску чињеницу да су Босна и Херцеговина етнојезички
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и историјски српски простор, о чему сведочи целокупна европска
наука20).
Након Другог светског рата у политичком вођству било је
оних који су заговарали да се Босна и Херцеговина уреди као ауто
номна покрајина у оквиру Србије, али су такви предлози елими
нисани Титовом одлуком да БиХ постане самостална република
– својеврсни српско – хрватски хинтерланд, у прављењу државе
равнотеже, засноване на платформи „Слаба Србија, јака Југосла
вија“. 21)
С „федерирањем“ федерације (Бакарић) долази до јачања
муслиманства (пошто су признати за нацију), али и до већег ути
цаја Хрватске, до својеврсног коалирања руководстава двеју репу
блика наспрам Србије и српских ставова у југословенској држави.
Долази до појачане идентификације Муслимана са БиХ, коју по
литиколог Ненад Кецмановић овако објашњава: „Њихова матица
могла је да буде једино Турска, и то само у вјерском, историјском
и културном, а не у националном смислу. Али Турска је у то врије
ме била кемалистички секуларна, историјски и географски далека
и говорила је непознатим језиком, те није могла да буде пандан
Србији и Хрватској. Зато   су се босански муслимани, као ново
формирана нација, једини без остатка идентификовали с Босном
и Херцеговином“.. . Та хегемонистичка амбиција све до данас ин
спирише њихово политичко понашање и онемогућује рационалан
споразум с друга два народа“.22) Колико је БиХ у то време била  у
рукама моћних, идеолошки правоверних, појединаца говори и чи
њеница да је њен акроним СР БиХ дешифрован као „самостална
радња Бранка и Хамдије“.
По угледу на неке своје историјске претходнике (Сафвет бег
Башагић, Хамдија Крешевљаковић и други), и данашња босанска
политичка и интелектуална елита тврди да су једино Бошњаци (као
потомци босанских богумила, што је историјска подвала) вековни
становници Босне и Херцеговине, а да су Срби (и Хрвати) „до
шљачке и агресорске националан е мањине“.23)
20) Види шире у зборнику : О Србима муслиманске вероисповести, приредио др Момчило
Суботић, Институт за политичке студије, Београд Матица српска у Дубровнику - Бео
град, Београд, 2012.
21) „На чело шесте федералне јединице у Сарајево долази Ђуро Пуцар Стари и остали
пројугословенски кадрови из српског, муслиманског и хрватског народа. Поред њега
ту су били Родољуб Чолаковић, Авдо Хумо, Осман Карабеговић, Угљеша Даниловић,
Руди Колак и други“. Види шире: Ненад Кецмановић, „Дејтонска будућност и социјали
стичка прошлост“, у: Петнаест година Дејтонског споразума и будућност Републике
Српске, Нова српска политичка мисао, 1/2011, 42.
22) Ненад Кецмановић, исто, 44.
23) Исто, 49.
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Историјско искуство је показало, да је БиХ могла да буде
унитарна и централизована само под спољним окупацијама и као
корпус сепаратум или аутономна република унутар ширих држав
них оквира. Данас БиХ може да опстане само као конфедерација
три националне републике. То би био компромис који колико - то
лико задовољава три супротстављене политичке и националне оп
ције: муслиманске, која тежи очувању целовите БиХ, те српске и
хрватске, које би се радије прикључиле Србији, односно Хрватској.
Буду ли Бошњаци и даље истрајавали на централизацији и унита
ризацији, „Република Српска и „Херцег Босна“ ће уз бошњачко
негодовање, корак по корак, отклизати из БиХ... Бошњаци ће и Ср
бе и Хрвате дефинитивно одбити од било каквог модела заједничке
државе“. 24)

РЕПУБЛИКА СРПСКА – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
Република Српска данас је у најбољој позицији од потписи
вања Дејтонског споразума. Притисци и даље постоје, како споља
тако изнутра, али све је мање простора да се демократија намеће
недемократским средствима. Исто тако, бошњачка битка за иден
титет кроз централизацију и унитаризацију доживела је потпуни
крах. Политика која се данас води у Републици Српској представља
модел реалистичне и национално одговорне политике . 25) Имајући
у виду да се ова политика изграђује на бази јачања демократских и
националних институција, уз свестрану културну, просветну, науч
ну, економску, политичку и другу сарадњу са Србијом26), и кроз ви
сок степен међустраначке националне солидарности и консензуса
о стратешким питањима одбране националног идентитета, права и
слободе грађана и социјалне стабилности друштва, можемо са пу
но поверења прихватити тезу по којој : „ Будућност националчног
идентитета почиње и ствара се у Републици Српској“.27)
У Републици Српској постоји један веома важан фактор, ко
ји не постоји у Србији, а то је онај неопходан консензус између
власти и опозиције о статусу и геополитичким изазовима, као и
24) Исто
25) Види о томе: Добрица Ћосић, „Република Српска – парадигма реалистичне политике“,
исто, 155.
26) У Србији живи готово два милиона Срба пореклом из РС и других западних српских
крајева.
27) Богдана Кољевић, „Република Српска – будућност националног идентитета“, исто, 5758.
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националној и државној стратегији да се одбрани и сачува Репу
блика Српска. Постоји јасна визија о томе да РС као и БиХ почива
на Дејтонском споразуму, и то на слову а не духу Дејтона, који се
заснива на децентрализацији БиХ и стварања неког типа федера
лизма/конфедерализма. Постоји опредељење да се чува „извор
ни“ Дејтон, јер се њиме чува и Република Српска. То значи да се
Српска може консолидовати, једино уколико јој се врате насилно и
илегално отете надлежности, макар оне кључне, и са тих позиција
да се преговара о будућности БиХ, наравно, ако је то могуће.
Власт у Београду, ако већ не може да се угледа на вођење
националне политике западних Срба, требало би да се одлучно
супротстави западним притисцима који од Београда траже да па
цификује руководство РС и натера их на неприхватљиве уступке.
Уосталом, све што се дешава у суседству, тиче се непосредно и
Србије. На то упозорава и Обрад Кесић, политиколог из САД: „
На крају бих само рекао да се све што се дешава у РС и БиХ веома
битно и за Србију. Многи људи, поготово у влади у Београду, нису
свесни да је битка за РС и битка око БиХ и Дејтонског споразума у
суштини битка против политике условљавања Запада, а то значи да
је то и битка за Србију. ...Није тачно да се не може казати „не“. Није
тачно да се не може изградити једна позиција која би била прихва
ћена од стране САД и ЕУ, иако им није пријатна нити пожељна, а
поготово није тачно да је немогуће да се дође до ситуације где они
више не прете, већ више уважавају ставове које представници срп
ског народа износе. Потврда да је другачија и успешнија српска
политика могућа и да та политика чак може да доведе до бољих
односа са Америком и са Европском унијом јесте политика РС коју
предводи Милорад Додик“28)

Momcilo Subotic
REPUBLIC OF SRPSKA: TWENTY YEARS
OF STRUGGLE FOR SURVIVAL
Summary
In this work author deals with the newest period in political life
of Republic of Srpska. At the same time, he considers original provisi
ons of the Dayton treaty, which officials of RS in defense of their en
tity refer to, as well as “creative” application, i.e. ruthless violation of
the “Dayton” by international representatives, with invitation to make
“functional” state of Bosnian, which heats up unrealistic aspirations of
Bosniaks (and partly Croats) to establish a “civil” and “comprehensive”
28) Обрад Кесић, „САД, Европа и Дејтонски мировни споразум“, исто, 168-169.
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Bosnia and Herzegovina. The author pays special attention to the fact
that the RS was created before the Dayton, and that in Dayton her inter
national - legal personality was only confirmed, therefore, the RS is a
subject of international law, part of a treaty, which its opponents repea
tedly ignored and overlooked. For that reason, text deals with problems
between “words” and “spirit” of Dayton, then Butmir negotiation, pro
blem of the third Croatian entity, special connections between RS and
Serbia, then phenomenon of Muslim/Bosniak identification with Bo
snia and Herzegovina and finally state and perspectives of Republic of
Srpska.
Key words: Republic of Srpska, Dayton treaty, high representatives, altering
of “Dayton”, Butmir negotiation, third entity, Serbia

ЛИТЕРАТУРА
Буха Алекса, „Република Српска и спољни притисци“, у: Петнаест година
Дејтонског споразума и будућност Републике Српске, Нова српска поли
тичка мисао, 1/2011.
Вукадиновић Ђорђе, „Србија ће морати мало да се угледа на Српску, у: Пет
наест година Дејтонског споразума и будућност Републике Српске, Нова
српска политичка мисао, 1/2011.
Додик Милорад, „О Суду и Тужилаштву Босне и Херцеговине, или како је
настала и како (не)може да опстане“, Нова српска политичка мисао, бр.
3-4/2010.
Додик Милорад, „Надлежности Републике Српске и покушај прекрајања Деј
тонског споразума“, у: Петнаест година Дејтонског споразума и будућ
ност Републике Српске, Нова српска политичка мисао, 1/2011.
Додик Милорад, „Изворни принципи Дејтонског споразума и њихова реви
зија“, у: Петнаест година Дејтонског споразума и будућност Републике
Српске, Нова српска политичка мисао, 1/2011.
Инђић Триво, „Односи Републике Српске и Србије“, у: Петнаест година Деј
тонског споразума и будућност Републике Српске, Нова српска политич
ка мисао, 1/2011.
Каргановић Стефан, „Ко подмеће барут“, Нова српска политичка мисао, бр.
3-4/2010.
Кецмановић Ненад, „Будућност Републике Српске у маказама Сједињених
држава и Европске уније, Нова српска политичка мисао, бр. 3-4/2010.
Кецмановић Ненад, „Дејтонска будућност и социјалистичка прошлост“, у:
Петнаест година Дејтонског споразума и будућност Републике Српске,
Нова српска политичка мисао, 1/2011.
Кесић Обрад, „САД, Европа и Дејтонски споразум“, у: Петнаест година
Дејтонског споразума и будућност Републике Српске, Нова српска поли
тичка мисао, 1/2011.
Кољевић Никола, Стварање Републике Српске: дневник 1993-1995, 1,2, при
редила Милица Кољевић, Службени гласник, Београд, 2008.

438

Момчило Суботић

Република Српска: двадесет година борбе за ...

Кољевић Богдана, „Република Српска- будућност националног идентитета“,
у: Петнаест година Дејтонског споразума и будућност Републике Срп
ске, Нова српска политичка мисао, 1/2011.
Крајишник Момчило, Како се рађала Република Српска: записи из хашког
затвора, Вест, Београд, 2011.
Lovrenović I. – Jergović M., BiH - budućnost nezavršenog rata, „Novi liber“, Za
greb, 2010.
Ћосић Добрица, „Република Српска- парадигма реалистичне политике“, у:
Петнаест година Дејтонског споразума и будућност Републике Српске,
Нова српска политичка мисао, 1/2011.
Суботић Момчило, Хрвати и Босна. Геополитичке замисли у Хрватској пре
ма Босни и Херцеговини, Бели анђео, Шабац, 2002.
Суботић Момчило, „О Калајевом концепту „босанске нације“ и њеним савре
меним промотерима“, у: О Србима муслиманске вероисповести, прире
дио др Момчило Суботић, Институт за политичке студије, Београд, Мати
ца српска у Дубровнику-Беог рад, 2012.
Суботић Момчило, „Проблем етничког идентитета и државноправног енти
тета босанско-херцеговачких муслимана“, Политичка ревија, 3/2008, Ин
ститут за политичке студије, Београд, 2008.

Resume
Republic of Srpska represents the largest, if not the only one ac
hievement in the fight of the Serbian people in the war for “Yugoslav
succession.” Formed in response to the Muslim-Croat violent and un
constitutional act of separation of Bosnia and Herzegovina from the
Yugoslav state, Serbian Republic leads the fight for survival for twenty
years. Enemies of Republic of Srpska ignore the fact that it has been
formed before the “Dayton”, and that it was only confirmed in Dayton
as the international legal entity, as a party to an international agreem
 ent
that constitutes the BiH. In political and ethnic sense RS represents
the right of Serbian people in Bosnia and Herzegovina to self-deter
mination, which is based on constitutional capacity of Serbian people
in this federal unit. That would be a legal and political component of
Serbian statehood in BiH. Stubborn defense in the imposed four-year
war to maintain the RS was then confirmed in Dayton. So, Serbs went
to Dayton with subjectivity in the name of Republic of Srpska. As such
RS took part in international agreement by which it was Bosnia and
Herzegovina was constituted. BH constitution is the key legal docu
ment of the Dayton Agreem
 ent upon which the state entity rests itself.
According to its constitution BH is the most similar to organization of
the federation / confederation, but international actors - senior repre
sentatives of the UN tried to turn it in a “functional” state, by “creati
vely” interpreted “Dayton”, by its ruthless violation. It is obvious that
international mediators envisioned the Dayton agreement as a sort of
pause in the ignorance of rights of Serbs and Republic of Srpska. It was
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important to them to stop war, make peace and sign the agreement. But
not to approached seriously to its implementation. Paddy Ashdown is
just an illustration of how much the international community has expe
rimented in BiH. In his book, Plows and Swords Ashdown says: “I go
to Bosnia with a mission to break the Dayton agreement and establish
a new system.”
Bosniaks are openly opposed to the constitutional changes which
do not meet their maximalist demands: primarily abolition of the entity
voting, conversion of the Council of Ministers in the government with
“strong prime minister”, subtract the legislative competence of the Ho
use of Nations. All references of Bosniak lead ers to the Euro-Atlantic
integration are based on a single condition, which is - the abolition of
the Republic of Srpska. For that reason, the process of joining NATO
pact turn into the political issue. Unfortunately, joining NATO alliance
advocates Milorad Dodik with the delusive hope that NATO will gu
arantee survival of Republik of Srpska. This reckless and at the least
problematic attitude Dodik later changed with an idea of people’s re
ferendum on this strategic national and state issue. In Butmir, for the
umpteenth time Croats demanded the creation of its entity in the area
where they had the majority of the population. HDZ President Dragan
Covic stressed that “the creation of the Croatian federal unit is the mini
mum for him, and that this he will require during negotiations.” A rather
hasty the representatives of the Serbian Republic supported him, while
international actors were quite silent. However, Bosnia is an interna
tion al protectorate! If its people had agreed on an it’s rearrangement
without interference and on the principle of equality would be possible,
but then protectorate would not be needed. Someone, however, needs
protectorate! As outside, so inside. So it keeps alive the illusion of some
kind of Bosnian state.
The Republic of Srpska balances well between rationality and
common patriotism, exactly what Serbia is missing. The authorities
in Serbia, and most of the opposition, is prone to treat national issues
lightly, or that are subjected to the stories like “leave the past”, “this is
the 21st century”, “to whom is interested,” “let’s go to Europe and then
there will be all our problems would be solved”. Serbia has been margi
nalized from the standpoint of its role as a guarantor and the signatories
of the Dayton Agreement in an important regional issue. The Belgrade
authorities is used only for the pressures on the lead ership of the Repu
blic of Srpska because “they do not know what they are doing,” they are
“adventurers”, “lunatics” and so on. To such marginalization even the
very government in Belgrade has contributed. Its enough to Remember
the Declaration on Srebrenica, which was unnecessary and extremely
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harmful to the mental health of the Serbian nation, and the geopoliti
cal situation of the Serbs in general. In the Republic of Srpska there is
a very important factor, which does not exist in Serbia, and that is the
necessary consensus between government and opposition on the status
and geopolitical challenges, as well as national and state strategies to
defend and preserve the Republic of Srpska. There is a clear vision of
the RS and BiH based on the Dayton Agreement, on the letter and not
the spirit of Dayton, which is based on decentralization, in the form of
some type of federalism / confederacies. There is a determination to re
tain the “original” Dayton, because it secures existence the Republic of
Srpska. This means that it can consolidate Srpska, only if forcibly and
illegally usurped authority is returned, at least the key once, and from
this position to negotiate the future of Bosnia, of course, if it is possible.
If Bosniaks still persist with the centralization and unification,
“Republic of Srpska” and “Herzeg Bosna” will step by step slide out
from Bosnia… Bosniaks will definitely beat off Serbs and Croats from
any model of the joint state.

*

Овај рад је примљен 26. априла 2012. године а прихваћен за штампу на састанку
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СРБИ ОД КОНСТИТУТИВНОГ НАРОДА
ДО НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ*
Сажетак
У проучавању права и положаја националних мањина веома
је важан мултидисциплинаран приступ, па с тим у вези демограф
ска истраживања имају посебну улогу и значај. У раду је анализи
ран популациони развитак и положај Срба у државама насталим на
простору бивше СФРЈ (Словенија, Хрватска, Македонија и Црна
Гора) у којима су пре геополитичких промена и распада државе
Срби представљали један од шест конститутивних народа, док да
нас чине националну мањину. Основни извор података у раду су
званични пописи становништва имајући у виду да су бројност и
етничка компактност основни демографски фактори који утичу на
остварење права и слобода припадника сваке националне мањи
не. Мада је друштвени и правни положај српске мањине у постју
гословенским државама одређен европским стандардима заштите
права националних мањина, анализа указује на њихов мање или
више неповољан положај на који, поред осталог, утиче и недовољ
но осмишљена политика земље матице.
Кључне речи: Срби, бивше југословенске републике, национална мањи
на, демографски развитак, положај, попис становништва.

СРБИ КАО НОВА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА
Дезинтеграција СФРЈ и формирање нових држава 1990-их
година имали су за резултат појачану националну стратификацију
*

Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете
и науке Републике Србије.
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и етничку нетолеранцију уз конфликте између већинског и мањин
ског становништва. Постјугословенске државе нису биле довољ
но спремне за поштовање права националних мањина, што је од
почетка представљало препреку за њихову бржу и потпунију де
мократизацију. Непризнавање националних, верских, културних и
језичких различитости водило је ка погоршању већинско-мањин
ских односа, па су положај, права и будућност етничких мањина на
овим просторима постали неизвесни. Нове државе, због хетероге
не етничке структуре становништва, морале су наћи одговарајући
модус вивенди који би задовољио права свих етничких заједница
уз истовремено прихватање концепта и уставног одређења као гра
ђанске државе. При томе, било је неопходно, поред индивидуал
них права, поштовати и извесна колективна права која се односе на
националну посебност мањинских заједница. Као основна инди
видуална права треба споменути: право изјашњавања као припад
ника одређене националне мањине, забрана свих облика дискри
минације и равноправност у погледу уживања основних људских
права и слобода, право на употребу свог језика у приватном и јав
ном животу и друго. Колективна права (која припадницима нацио
налних мањина омогућавају опстанак и развој као групе) значе да
ова лица у заједници са другим члановима своје групе имају право
на очување свог етничког, верског и језичког идентитета, право на
неговање своје културе, оснивање и очување просветних, верских
организација или удружења, право на одржавање веза са својом
матичном државом, и друго. Колективна права углавном нису при
хваћена као део данашње међународно-правне заштите мањина,
али та врста заштите је у даљој прошлости имала значајну улогу,
а и данас националне мањине се боре не само за индивидуална,
него и колективна права. Дакле, упркос отпору да се отворено при
хвати идеја колективних права, ипак постоје извесна права (нпр. у
области образовања, културе, политике и сл.) чије делотворно ко
ришћење подразумева да то буде «у заједници са другима» и ради
чијег остварења се успостављају и посебне институције (Станов
чић, 2009).
У случајевима дезинтеграције јединствених мултиетничких
држава, поред поштовања права већ постојећих мањина, отвара се
и питање положаја тзв. нових мањина, односно оних припадни
ка етничких заједница који су након сецесије остали одвојени од
својих матичних народа и у новоформираним државама постали
мањина. То се у Европи потврдило у прошлости приликом распада
Аустроугарског и Османлијског царства и настанка нових нацио
налних држава на тим просторима, а у новијој историји у случа
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јевима дезинтеграције СФРЈ, СССР и ЧССР у којима су поједини
делови «конститутивних народа» постајали «нова мањина». По
ставило се питање како дефинисати статус грађана који не припа
дају већинском народу, а до тада нису имали ни положај национал
не мањине. Ова промена статуса која настаје као резултат изградње
нових држава тешко је прихватљива за лица која су у бившој СФРЈ
представљали један од шест конститутивних народа, да би се гото
во преко ноћи нашли у позицији националне мањине. За одређење
појма «нова мањина», као и сваке мањине, посебно је важан однос
између националности и држављанства. Наиме, још од Версајског
споразума (1919. године) уживање мањинских права везано је за
држављанство, односно постоје одредбе по којима се аутоматски
утврђује држављанство страним држављанима припојеним новој
држави. Дакле, држављанство је услов да једна етничка заједница
стекне право да буде национална мањина, што важи и данас, па је
с тим у вези за припаднике нових мањина веома важно да им буде
признато право на држављанство у земљи у којој живе. Подела на
старе и нове мањине имплицира да старе мањине имају дужу тра
дицију у остваривању мањинских права, док нове мањине та права
остварују тек од успостваљања државне самосталности. Такође,
сматра се да старе мањине боље и ефикасније остварују своја пра
ва, док нове мањине тек изграђују своје институције. У стварно
сти, на једнак начин се третирају обе врсте националних мањина,
па зато разликовање ових мањина има смисла само када се говори
о политичком односу према мањинама.
Територија бивше СФРЈ подељена је под ударом супротста
вљених етнонационалнистичких и територијалних захтева у рат
ним сукобима који су били праћени масовним присилним и добро
вољним миграцијама становништва. Лоши међуетнички односи,
а нарочито заоштравање питања статуса мањина, нужна је после
дица прихватања етнонационализма као владајуће идеологије и
праксе, па проблем мањина произилази из сукоба између идеала о
етничкој хомогености државе, са једне, и реалности њене етничке
хетерогености, са друге стране.
Срби су током дуге историјске прошлости били популацио
но најбројнији народ на југословенском геопростору, присутни у
свим републикама бивше СФРЈ, са најдужом државотворном тра
дицијом, највећом аутохтоном територијом, значајним природним
и економским потенцијалима. Демографско кретање, а пре свега
бројност и просторни размештај, имају значајног утицаја на поло
жај српске мањине и реализацију њихових уставних права и слобо
да у постјугословенским државама. Регулисање положаја старих и
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нових мањина представљало је озбиљан проблем, с обзиром да ове
државе нису биле довољно спремне да спроводе принципе прокла
моване у својим уставима, док су у исто време за решење новона
сталих проблема имале стандарде развијених земаља неприлагође
не сопственим економско-политичким околностима.
Број Срба у државама насталим дезинтеграцијом СФРЈ, на
основу пописа становништва у тим земљама почетком XXI века,
износи готово пола милиона (без Босне и Херцеговине).1) Демо
графска истраживања националних мањина проучавају кванти
тативне односе између етничких група, њихове карактеристике и
специфичности, динамику већинско-мањинских односа у једном
мултикултуралном друштву, при чему су пописни подаци од изу
зетног значаја јер се врло често остваривање права националних
мањина везује за демографске факторе (бројност и етничка ком
пактност), док декларисање о националној припадности је пита
ње националне свести и самоодређења. У овом раду, демографска
анализа о популационом кретању и положају Срба односи се на
све бивше југословенске републике изузев Босне и Херцеговине
будући да Срби у тој држави немају статус националне мањине,
већ конститутивног народа и пуну једнакост са Бошњацима и Хр
ватима према Уставу Босне и Херецеговине на основу Дејтонског
споразума (1995. године).

СРБИ У СЛОВЕНИЈИ
У поређењу са осталим државама које су настале на терито
рији некадашње Југославије, Словенија има најхомогенији етнич
ки састав становништва. Такође, и у бившој Југославији, Словени
ја је била етнички хомогена, али се степен хомогености смањивао
у периоду после Другог светског рата захваљујући имиграцијама
будући да је, као привредно најразвијенија република бивше СФРЈ,
привлачила становништво из осталих република. До Другог свет
ског рата у Словенији је живео мали број Срба и то су били потом
ци оних који су током XVI века бежећи од Турака населили Белу
Крајину,2) као и мањи број новопридошлих Срба (официри, држав
1) По последњем попису који је одржан 1991. године, пре распада СФРЈ, у етничкој струк
тури Босне и Херцеговине, Срби су чинили 31,2%, Муслимани 43,7%, а Хрвати 17,3%.
У међувремену, из политичких разлога није спроведен нови попис становништва, а пла
ниран је 2013. године, када ће се, између осталог, добити и подаци о етничким и мигра
ционим карактеристикама становништва.
2) У етнолошкој литератури се наводи пример Беле Крајине где Срби живе преко 450 го
дина и који су успели у великој мери да одрже свој национални идентитет, језик, веру и
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ници и други). Према попису 1948. године, у Словенији је било 7,0
хиљада Срба, затим 11,2 хиљада или 0,8% укупног становништва
1953. године, да би попис 1961. године регистровао 13,6 хиљада
(0,9%) припадника српске националности (табела 1).
Табела 1. Срби у Републици Словенији, 1948 - 2002
1948
Укупно
становника

1953

1961

1971

1981

1991

2002

1391873 1466425 1591523 1727137 1891864 1965986 1964036

Срби (број)

7048

11225

13609

20521

42182

47911

39963

(%)

0,51

0,77

0,86

1,19

2,23

2,44

2,03

Извор: Књиге пописа становништва за одговарајуће године,
Републички завод за статистику, Београд.

У наредном периоду, а нарочито због интензивних ими
грационих кретања почетком 1970-их година условљених већом
могућношћу за запошљавање, Словенија је имала позитиван ми
грациони салдо, односно посматрано по националности, више
досељених него одсељених Срба. Интензиван раст припадници
српске националности забележили су у периоду 1971-1981, са 20,5
хиљада (1,2%) на 42,2 хиљада (2,2%) услед економских миграција
ка Словенији из других република (а посебно из Босне и Херцего
вине).3) Имиграциони токови су се наставили, да би по последњем
попису у заједничкој држави (1991), Срби забележили максима
лан број и удео (47.9 хиљада или 2,4%), па су после Хрвата (2,8%)
чинили најзначајнију етничку заједницу у Словенији. При томе,
оправдано се претпоставља да је тај број и већи јер међу лицима
која су се у пописима декларисали као Југословени има доста Срба
(најчешће они из мешовитих бракова), као и на основу подударно
сти популационе динамике и територијалног размештаја Срба и
Југословена (Спасовски и др.,1993). Распад СФРЈ, рат и национа
лизам, мање могућности за запошљавање и други фактори узроко
вали су исељавање Срба из Словеније, што је заједно са негатив
ним трендовима у демографском кретању, условило депопулацију
српске националности.
обичаје. Међутим, Срби немају статус аутохтоног, већ алохтоног становништва, па им
из таквог статуса не припадају мањинска права. Због депопулационих трендова српско
становништво у Белој Крајини се смањило у последњих двадесет година скоро за тре
ћину (у шест села на овом подручју остало је само стотинак Срба) (Огњановић, 1997.)
3) Већина Срба у Словенији рођена је у Босни и Херцеговини (37,0%), затим у централној
Србији (20,2%), Косову и Метохији (3,1%), Војводини (3,9%), Хрватској (5,1%), што
упућује на закључак да се ради о класичним економским миграцијама (Комац, 1997).

447

СПМ број 2/2012, година XIX, свеска 36

стр. 443-459.

Попис из 2002. године, спроведен у самосталној држа
ви Словенији, регистровао је 1.964,0 хиљада становника, од чега
83,6% чине Словенци као матични народ, Срби по бројности пред
стављају другу етничку заједницу (40,0 хиљада или 2,0%), затим
Хрвати (1,8%), Бошњаци (1,1%) и остали. Међутим, без обзира на
тај релевантан демографски фактор, у Уставу се наводи да је Сло
венија “држава свих својих грађана заснована на трајном и неоту
ђивом праву словеначког народа на самоопредељење”, и изричито
се наводе само италијанска, мађарска и ромска мањина. Срби не
уживају посебна мањинска права као што је то случај са итали
јанском и мађарском мањином које се третирају као аутохтоне ма
њине, а чији је број припадника знатно мањи (Италијана има око
3 хиљада, Мађара око 8,5 хиљада и Рома око 2,4 хиљада) и зајед
но чине само 0,6% становништва Словеније. Дакле, изван посебне
уставне заштите остају припадници националних заједница који
су у СФРЈ имали статус конститутивних народа. Будући да су на
простору данашње Словеније Срби присутни од средине XVI века,
са правом се могло инсистирати на уважавању релевантних исто
ријских и демографских чињеница, односно на признању устав
ноправног статуса који је признат мађарској и италијанској мањи
ни (Башић, 1997). Срби нису просторно концентрисани на једном
подручју већ су расути у више општина (највише их је у Љубљану,
Марибору, Цељу и Крању). Територијална дисперзија, као важан
демографски фактор, уз остале разлоге, објашњава зашто није до
шло до унутрашње хомогенизације српске популације, односно до
ширег испољавања етничког идентитета.
Настанак самосталне држава Словеније отворио је питање
држављанства за имигрантску популацију, јер се отежавањем или
недобијањем права на држављанство припадници нових мањи
на искључују из мањинске заштите. Као најек латантнији пример
дискриминације представља чињеница да велики број држављана
бивше Југославије (Срби, Хрвати, Бошњаци) који су живели у Сло
венији пре настанка самосталне државе, дуго чека на добијање др
жављанства и због тога не може користити мањинска права. Срби
који су имали статус конститутивног народа, а чији су припадници
на раду у Словенији, готово преко ноћи нашли су се у позицији
припадника имигрантске економске заједнице (Гречић, 1997). Тако
су са формирањем нове државе радикално се променили и услови
очувања националног идентитета Срба. Словеначки језик је звани
чан језик (мађарски и италијански имају статус званичног језика у
етнички мешовитим срединама), док српски језик губи друштвену
вредност и ограничава се само на комуникацију између припадни
448

Нада Радушки

Срби од конститутивног народа до националне...

ка српске етничке заједнице. Срби нису признати као национална
мањина због чега су им ускраћена сва колективна права, што по
тврђују и пописни подаци по којима је број лица који су навели
српски као матерњи језик (31,3 хиљаде) мањи од укупног броја
Срба, што указује на процес асимилације.4)
Словенија је у повољнијем економско-политичком положају
у односу на остале државе бивше федерације с обзиром на чиње
ницу да је и пре дезинтеграције СФРЈ била економски развијени
ја, да је била поштеђена ратних разарања, а да је данас и чланица
Европске уније, па се с пуним правом очекује да после двадесет
година од осамостаљења поштује концепт грађанске државе и пра
ва свих грађана без обзира на њихову националну, верску и језичку
припадност.

СРБИ У ХРВАТСКОЈ
Хрватску одликује хетерогена етничка структура бимодал
ног типа, јер после Хрвата, други по бројности су Срби, док све
остале етничке групе, па чак и оне које се могу сматрати аутох
тоним, имају маргинални удео у укупном становништву (Мађа
ри, Чеси, Италијани и други). Након распада бивше Југославије
и стварања нове самосталне државе, Хрватска је постала знатно
национално хомогенија. Анализа пописних резултата показује да
по првом попису после Другог светског рата (1948.), припадници
српске националности броје 543,8 хиљада (14,5%) (табела 2).
Табела 2. Срби у Републици Хрватској, 1948-2001
1948
Укупно
становника

1953

1961

1971

1981

1991

2001

3756807 3918817 4159696 4426221 4601469 4784265 4437460

Срби (број)

543795

588411

624985

626789

531502

581663

201631

(%)

14,47

15,01

15,02

14,16

11,55

12,16

4,54

Извор: Књиге пописа становништва за одговарајуће године,
Републички завод за статистику, Београд.
4)

Усвајање другог језика најпре као говорног, а затим и као матерњег, указује на деловање
етногенетских и асимилационих процеса. Појава алтерофоније условљена је малоброј
ношћу и просторном дисперзивношћу етничких заједница, као и друштвено-политич
ким околностима. Временом, “спољни” језик постаје све више говорни језик, док се
етнички језик задржава у комуникацији са сународницима и унутар породице. Мада је
познавање званичног, службеног језика државе у којој живе несумњиво у интересу свих
мањинских заједница, истовремено је неопходно, у циљу очувања сопственог нацио
налног идентитета, познавање свог матерњег језика (Радушки, 2005).
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Популациони раст бележе све до 1971. године када је реги
строван максималан број (626,8 хиљада), као резултат позитивног
природног прираштаја који је био чак виши од републичког просе
ка, јер су аутохтоне српске територије у овој републици биле пре
тежно руралне. Отуда је и поред негативног миграционог салда
српско становништво у Хрватској све до 1970-их година апсолутно
расло.5) У периоду 1971-1981, број Срба се смањује на 531,5 хиља
да, а удео на 11,5%, што је резултат демографских варијабли (еми
грације и опадање природног прираштаја), али и етничке мими
крије, тј. изјашњава Срба као Југословена.6) Просторни размештај
показује да је значајнија концентрација Југословена забележена у
насељима српског етничког простора, у деловима источне и запад
не Славоније, Баније и Лике (од 10,0% до 25,0% или чак од 25,1%
до 50,0% укупног становништва), док на просторима на којима
припадници хрватске националности имају висок степен етничке
хомогености евидентни су мањи удели лица декларисаних као Ју
гословени (Спасовски и др, 1993). У попису 1991. године број Срба
је повећан и износи 581,7 хиљада (12,2%), што је последица буђе
ња националне свести и друштвено-политичких околности у који
ма је спроведен тај попис. У међупописном раздобљу 1991-2001,
број Срба смањио се за готово две трећине (за око 380 хиљада) пр
венствено услед избегличких емиграција,7) а затим неповољних де
мографских трендова (негативни природни прираштај), мешовити
бракови, декларисање као Југословени или неопредељени и друго.
Према попису из 2001. године, регистровано је 201,6 хиљада Срба
или 4,5%, док у етничкој структури становништва Хрватске остале
5) У периоду после Другог светског рата, Срби у Хрватској су имали негативни мигра
циони салдо, односно преко два пута више исељених у друге републике (претежно
у Србију), него досељених у Хрватску. С обзиром да је Хрватска била економски раз
вијеније подручје у СФРЈ, овакво одступање Срба од миграционог смера свих других
националности у Хрватској (који су имали позитиван салдо) указује на етноцентричне
миграције и изражене трендове етничке хомогенизације који су се одвијали преко ми
грација (Петровић, 1987.).
6) Број лица која су се декларисала као Југословени повећан је у периоду 1971-1981. годи
не са 84,1 хиљада на 379,1 хиљада, односно са 1,9% на 8,2% у укупном становништву
Хрватске. Поред Срба, категорија Југословена обухватала је и припаднике других ет
ничких заједница, као и лица из национално хетерогених бракова. Такође, треба имати у
виду да је тадашња политика СФРЈ сузбијала свако претерано изражавање националне
припадности, па је било много оних који су се осећали Југословенима, а нарочито међу
млађим и образованијим слојевима становништва.
7) У Србији је 1996.године, регистровано 617,7 хиљада избеглица (преко 92% су Срби),
од чега је највише дошло из Хрватске (330,1 хиљада или 53,4%), а затим из Босне и
Херцеговине (266,3 хиљада или 43,1 %), док релативно мали број из Словеније (6,2 хи
љада или 1%) и Македоније (2,9 хиљада или 0,5%). Према подацима УНХЦР из 2009.
године, Србија са 86,3 хиљада избеглица је једина земља у Европи и пета у свету због
тзв. протрахованог избегличког проблема, односно његовог дугог трајања и спорог раз
решавања (Радушки, 2000).
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мањинске заједнице партиципирају са око 0,5% (Бошњаци 0,5%,
Мађари 0,4%, Италијани 0,4% Јевреји 0,5%), при чему је дошло до
националне хомогенизације, односно повећања удела Хрвата као
већинске нације (са 78,1% на 89,6%). Регионално посматрано, Ср
би су просторно хомогенизовани у Славонији као етнички хетеро
геном подручју, где је њихов број након ратних догађања 1990-их
година преполовљен.8)
У време свог осамостаљивања и ратних сукоба до 1995. го
дине, Република Хрватска је формално-правно имала високо уре
ђену законску регулативу о заштити права националних мањина.
Устав Републике Хрватске (из 2000. године) конституише Хрват
ску као ”националну државу хрватског народа и државу припадни
ка аутохтоних националних мањина: Срба, Чеха, Словака, Талија
на, Мађара, Нијемаца, Жидова и других који су њени држављани,
којима јамчи равноправност с грађанима хрватске национално
сти...”. Регулисање положаја свих, како старих тако и нових мањи
на, а посебно српске мањине чији су припадници до тада имали
статус конститутивног народа, покушало се решити доношењем
Уставног закона о људским правима и слободама и о правима ет
ничких и националних мањина (из 1992.године), али тај закон није
био израз стварне унутрашње политичке воље да се реши мањин
ска проблематика, већ међународних притисака (Таталовић, 2002).
Касније, испуњавајући један од важних услова за улазак у Европ
ску унију, Хрватска је у значајној мери постигла мултикултурал
ну стабилност, регулисање положаја и боље остваривање заштите
мањинских права. Донет је Уставни закон о правима националних
мањина (2003. године), чије се одредбе заснивају на међународ
ним правним стандардима, конвенцијама и законима које је Хр
ватска ратификовала, а у чијим основама су кључне идеје етничке
толеранције и мирољубиве коегзистенције. Дакле, проблем Хрват
ске није у домену постојећих закона него у њиховом недоследном
спровођењу (Вукић, 2010). Српска мањина у Хрватској се објек
тивно налази негде између интеграције и асимилације, с обзиром
да процес повратка Срба и после 17 година избеглиштва није у
потпуности завршен и одвија се отежано због немогућности за
8) Национална структура Славоније је у протеклом периоду битно промењена као резул
тат демографских и недемографских фактора. Пре Другог светског рата (попис 1931. го
дине) у Славонији је било 166,7 хиљада Срба (22,0%), да би први следећи попис (1948.
године) регистровао 156,3 хиљада (20,0%) Срба. Наредни пописи показују следеће:
1953. године, 166,9 хиљада (20,2%), 1961. године, 182,1 хиљада (20,2%), 1971. године
186,7 хиљада (19,6%), 1981. године 149,2 хиљада (15,6%). По резултатима последњег
пописа спроведеног у заједничкој држави СФРЈ (1991. године) пописано је 167,1 хи
љада (17,1%), а 2001. године, 78,1 хиљада (8,8%) припадника српске националности
(Лајић, Бара, 2010).
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пошљавања, нерешеног питања станарских права, неисплаћених
пензија, као и веома отежане интеграције у друштво. Према неким
истраживањима спроведеним последњих година, Срби и Роми су
националне мањине према којима Хрвати имају највећу социјалну
дистанцу (Хрватић, 2004). Садашњи законски прописи формално
не ускраћују Србима извесна колективна права, као што су право
на властиту културу, на исповедање и практиковање властите ре
лигије, на слободну употребу језика и писма, право на образова
ње на властитом језику, и политичко представљање на локалном,
регионалном и државном нивоу. Али, то се у пракси због њихове
територијалне дисперзије ретко остварује будући да за разлику од
предратне ситуације ни у једном делу Хрватске немају апсолут
ну или релативну већину. За Србе као колективитет најповољнија
је ситуација у Вуковарско-Сремском округу, за коју важе посебне
одредбе (на основу Дејтонског и Ердутског споразума), јер Срби
учествују у власти, управи и полицији, али се суживот веома спо
ро обнавља (Вукић, 2010.). Са уласком Хрватске у Европску унију
(Хрватска ће постати пуноправна чланица 1. јула 2013. године) мо
же се очекивати да ће се то позитивно одразити и на етничку ситу
ацију и положај српске мањине у Хрватској.

СРБИ У МАКЕДОНИЈИ
Македонију одликује бимодална етничка структура станов
ништва (најбројнија етничка група су Македонци, а затим Албан
ци). До Другог светског рата српска популација је јачала захва
љујући високом природном прираштају, а нарочито позитивном
миграционом салду. Наиме, између два светска рата извршено је
планско насељавање, колонизација српског становништва из ра
зних делова Југославије, али је током Другог светског рата проте
ран највећи део колониста, као и аутохтоне српске популације. По
сле рата комунистичке власти су забраниле повратак протераних
Срба, што је оставило дугорочне негативне последице на њихов
демографски развитак. Први попис после Другог светског рата из
1948. године, регистровао је само 29,7 хиљада Срба (2,6%), што
је у вези са ратним страдањима и ратним миграцијама (табела 3).
Подаци показују пораст до 1980-их година, да би каснији
трендови демографског развоја Срба у Македонији били знатно не
повољнији у поређењу са укупном српском популацијом у СФРЈ,
што је последица даљих емиграција, смањења стопе природног
прираштаја, као и етничке мимикрије односно изјашњавања јед
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ног дела Срба као Југословени.9) У Македонији је 1981. године жи
вело 44,5 хиљада припадника српске националности (2,3%), и по
бројности су представљали после Македонаца, Албанаца и Турака,
четврту етничку заједницу. Непосредно уочи распада федералне
Југославије, регистровано је 44,2 хиљада Срба (2,2%), а само три
године касније (Македонија је 1994. године имала ванредни попис)
број Срба се смањује на 39,6 хиљада (2%). Са аспекта територијал
не концентрације, око 80% Срба живи у Скопској и Кумановској
котлини, а у долини Вардара још око 13%.
Табела 3. Срби у Републици Македонији, 1948-2002
1948
Укупно
становника
Срби (број)
(%)

1953

1961

1971

1981

1991

2002

1152986 1304514 1406003 1647308 1909136 2033964 2022547
29721

35112

42728

36465

44468

44159

35939

2,58

2,69

3,04

2,21

2,33

2,17

1,78

Извор: Књиге пописа становништва за одговарајуће године,
Републички завод за статистику, Београд.

После дезинтеграције и осамостављивања Македоније отво
рио се проблем положаја Срба и остваривање њихових људских и
мањинских права. У македонском Уставу из 1991. године, који га
рантује права и слободе грађана, постоје одредбе које се односе на
права националности са циљем њихове равноправности и заштите
етничког, културног и верског идентитета, али се не спомињу Ср
би. Наиме, Устав дефинише Македонију као „националну државу
македонског народа у којој се обезбеђује потпуна једнакост њених
грађана и трајна коегзистенција македонског народа са Албанци
ма, Турцима, Власима, Ромима и другим националностима које
живе у Републици Македонији“. Дакле, у уставном тексту Срби се
таксативно не наводе као националност, односно као припадници
неке од споменутих “главних мањина”.
По последњем попису из 2002. године Македонија је имала
2.022,5 хиљада становника, од чега Македонци чине 1,3 милиона
(64,2%), Албанци 509,1 хиљада (25,2%), Турци 77,9 хиљада (3,8%)
Роми 53,9 хиљада (2,7%) и Срби 35,9 хиљада (1,8%), док остале
9) Од укупног броја лица која су се у бившој СФРЈ изјашњавала као Југословени, по по
пису 1981. године 36,2% отпада на Србију, 31,1% на Хрватску, 26,8% на Босну и Херце
говину, док је у Македонији изјашњавање за Југословене било од много мањег значаја
(1,2%). У периоду 1971-1981. године, у Македонији је њихов број ипак повећан са 3,7
хиљада на 14,2 хиљада (са 0,2% на 0,6%), при чему територијални размештај Југослове
на показује да се зоне јаче концентрације ових лица у Македонији поклапају са зонама
у којима су већи удели српске популације.
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националности партиципирају појединачно испод 0,5%. У међу
пописном периоду 1991-2002, број Срба се смањио за око 15%, а
разлози су исељавање (велики број запослених у некада савезној
администрацији) и постепена асимилација. Имајући у виду демо
графске показатеље остаје нејасно зашто је маргинализовано при
суство Срба на територији македонске државе, који су се због тога
објективно нашли у неповољнијем положају у односу на остале
мањине, а што се манифестује у свим областима друштвеног жи
вота (образовање, култура, медији, итд.). Тако, неколико хиљада
Срба нема македонско држављанство, образовање на српском јези
ку похађа само стотинак ученика (до средине 1980-их година би
ло их је преко 6,5 хиљада), а гимназија у Скопљу је укинута још
1986. године, постоји неколико основних школа у већим градовима
(Куманово, Скопље), док у области културе нема ниједна српска
институција, што све упућује на кризу националног идентитета и
просец асимилације Срба (Вељковић, 2004).
Са распадом земље, македонски Срби су се нашли у непо
вољном економском и социјалном положају, а статус националне
мањине стекли су тек уставним променама на основу тзв. Охрид
ског споразума. Наиме, нови Устав Републике Македоније из 2001.
године (донет после потписивања тог споразума), регулише устав
но-правни статус Срба (таксативно су наведени у новом Уставу)
чиме је омогућено да буду заступљени у Савету за међунационал
не односе Собрања Македоније. То чини добру основу за брже ре
шавање српског националног питања у Македонији, али је за то
неопх одно и веће ангажовање Србије као матичне државе.

СРБИ У ЦРНОЈ ГОРИ
Етничка и конфесионална структура Црне Горе, и поред тога
што је реч о релативно малом простору, веома је шаролика и у стал
ним променама. Због сплета историјских околности и политике ко
ја је вођена после Другог светског рата, становништво различитих
религијских припадности у одређеним друштвено-економским и
политичким приликама изјашњавало се по националном питању
различито и поред тога што су им корени исти. Део становништва
православне вере на територији Црне Горе и Србије некада се изја
шњавало као Срби, а некада као Црногорци и поред тога што је реч
о једном народу-српском" (Рудић, 1993). Питање етничке историје
и српског рода Црногораца је у значајној мери исполитизовано,
али обимна литература указује на "континуитет етничког опреде
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љења Црногораца и обликовањем српског етничког бића Црного
раца у простору и времену" (Влаховић, 1993).
Промене у броју Срба у Црној Гори у пописима после Дру
гог светског рата карактеришу знатне осцилације и одређене нело
гичности које нису засноване на демографским трендовима, већ
на променама у начину изјашњавања условљеном одређеним дру
штвено-политичким приликама. Треба истаћи да је у Црној Гори
забележен најбржи популациони раст Срба на тлу бивше СФРЈ,
али флуктуирајући раст, јер су се од једног до другог међупописног
периода наизменично смењивале врло високе и врло ниске стопе
раста, па чак и негативне (табела 4).
Табела 4. Срби у Републици Црној Гори, 1948-2003
1948

1953

1961

1971

1981

1991

2003

Укупно
становника

377189

419873

471894

529604

584311

615035

620145

Срби (број)

6707

13864

14087

39512

19407

57453

198414

(%)

1,78

3,30

2,99

7,46

3,32

9,34

31,99

Извор: Књиге пописа становништва за одговарајуће године,
Републички завод за статистику, Београд.

Попис после Другог светског рата (1948), када су се Црно
горци по први пут могли изјашњавати као посебан народ, реги
стровао је 6,7 хиљада (1,8%) Срба.10) Демографски динамизам Срба
након тога значајно варира у појединим раздобљима, јер је одлу
чујући утицај имала промена националног идентитета, док је де
ловање миграција и природног прираштаја било од мањег значаја.
На пример, током 1960-их година број лица српске националности
је порастао (за више од 25 хиљада), а број Црногораца се смањио
(за око 28 хиљада). У периоду 1971-1981 забележено је драстично
опадање броја Срба (а повећање Црногораца и Југословена),11) што
10) Попис из 1948. је од посебног значаја јер су се национално могли декларисати Македон
ци и Црногорци, што представља прво статистичко утврђивање њиховог броја на тери
торији тадашње државе. По попису пре Другог светског рата (1921.), етничка структура
могла се утврдити само посредно преко питања о матерњем језику и вероисповести,
али ова два обележја нису укрштена тако да је група српскохрватског језика остала
нерашчлањена, док се македонски језик није могао уписивати као одговор на питање
о матерњем језику. Због тога, за Македонце и Црногорце статистички показатељи нису
били расположиви. У попису 1931. године, питање о народности било је само формалне
природе јер су сва лица јужнословенског етничког порекла исказивана као целина, док
су остали наводили своју националну припадност (Радушки, 2007.).
11) У погледу популационе динамике, лица која су се декларисала као Југословени бележе
велико повећење, са 10,9 хиљада (2,0%) у 1971. години, на 31,2 хиљада (5,3%) у 1981.
години.
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се може довести у везу са “етатистичким снажењем југословен
ске републике после Устава из 1974.године, па се већина етничких
конвертита поново одлучује да буде државотворни народ-Црногор
ци” (Спасовски и др,1993). Политичке промене које су претходиле
распаду СФРЈ утицале су на значајни пораст броја Срба у наред
ном међупописном периоду (за готово три пута), а опадање броја
Црногораца и Југословена. Попис из 1991. године региструје 57,5
хиљада Срба што је чинило 9,3% укупног становништва. Нерав
номеран раст и значајне осцилације резултат су специфичног од
носа српске и црногорске нације и самим тим промене приликом
изјашњавања у погледу њихове етничке припадности, што указује
на значај недемографске варијабле која је често имала пресудан
утицај на популационо кретање. Наредни попис, који је одржан
2003. године у Државној заједници Србија и Црна Гора, показао
је да у Црној Гори од укупно 620,1 хиљада, Црногорци броје 267,7
хиљада (43,2%), а Срби 198,4 хиљада (32,0%), док од осталих на
ционалности релевантне уделе бележе Бошњаци (7,8%), Албанци
(5,0%), Муслимани (4,0%) и Хрвати (1,1%). Интересантно је да се
у погледу декларисања о матерњем језику, око 64% становништва
Црне Горе изјаснило да говори српски језик.12) На основу одржаног
референдума из 2006. године, Црна Гора је независна и суверена
држава, а 2007. године Скупштина је донела нови Устав, по коме је
Црна Гора “грађанска, демократска, еколошка и држава социјалне
правде, засноване на владавини права.” У преамбули Устава се на
води да “као слободни и равноправни грађани припадници народа
и националних мањина који живе у Црној Гори су: Црногорци, Ср
би, Бошњаци, Албанци, Муслимани, Хрвати и други, привржени
демократској и грађанској Црној Гори.” Службени језик је црно
горски, док су ћирилично и латинично писмо равноправни, а у
службеној употреби су још и српски, босански, албански и хрват
ски језик.
Након осамостаљења ове републике поставило се и питање
адекватног регулисања права припадницима српске етничке за
једнице. Иако је грађанска, Црна Гора де фацто функционише као
национална држава, а кроз одредбе о црногорском језику и ста
тусу канонски непризнате Црногорске православне цркве, врши
се својеврсна асимилација српског становништва, при чему Срби
још увек немају признат статус националне мањине. “Тежња вла
дајућих политичких елита јесте суштински везана за благу аси
12) Према резултатима последњег пописа из 2011. године, у укупно 620.029 становника
Црногорци партиципирају са 45%, Срби са 28,7%, Бошњаци са 8,7%, Албанци са 5%,
Хрвати са 1%, итд.
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милацију одређеног дела српског корпуса, а са циљем да осигура
надполовично учешће Црногораца у укупном броју становника
ове државе” (Ђукановић, 2007). Очување националне особености
Срба у Црној Гори биће отежано у наредном периоду у условима
када им још увек нису призната основна колективна права и када је
њихов статус правно недефинисан. Истовремено, актуелне власти
покушавају да оспоре добијање двојног држављанства из страха да
ће многи од њих покренути питање добијања српског држављан
ства.
На основу компаративног прегледа демографског развитка и
положаја Срба у државама насталим на простору бивше СФРЈ, мо
же се видети да српска национална мањина у већини тих држава
формално-правно много боље стоји него што је њен стварни поло
жај. Тако, уставни и законски положај српске мањине у Хрватској
и Македонији регулисан је у складу са међународним стандарди
ма, али су у пракси суочени са већом или мањом асимилацијом,
док је њихов статус у Словенији и Црној Гори прилично недефи
нисан. Припадници српског народа који живе у постјугословенким
државама, фактички поставши тзв. нова мањина, још су у фази ор
ганизовања у циљу потпунијег остварења мањинских права и по
бољшања свог положаја.

Nada Raduski
SERBS FROM CONSTITUENT PEOPLE
TO NATIONAL MINORITY
Summary
Multidisciplinary approach is very important in studying rights
and status of national minorities, and related to this demographic studies
also have special significance. This paper analyzes population growth
and the position of Serbs in the states founded on the territory of former Yugoslavia where, before the collapse of that state and geopolitical
changes, they were one of the six constituent peoples but today they are
national minority. The main data sources in this paper are the official
population censuses, considering that the size and ethnic compactness
are the main demographic factors that significantly affect the realization
of the rights and freedoms of each minority. Although the social and legal status of the Serbian minority is determined by European standards
of minority rights, the analysis points to their more or less unfavorable
position which is, among other things, affected by under-designed politics of mother country.
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Resume
The recent political changes in states founded on the territory of
the former Yugoslavia have resulted in the profound changes in relation
to minorities. The influence on the factual status of Serbian minorities
in neighboring countries have and other circumstances - demographic,
poltical, legal, historical, etc. Out of Serbia, in former Yugoslav republics live nearly half a million persons belonging to Serbian nationality
who have status of new national minority. Their social and legal status
is defined according to European standards of minority protection. The
analysis of their status point out unfavorable status of Serbian minorities. Reason for such unfavorable status can also be found in imprudent
and unorganized policy of homeland country.
Based on comparative examination of demographic development
and the position of Serbs in the states founded on the territory of former
Yugoslavia, it can be concluded that in most states Serbian minority in
legal terms is doing much better than their real position is. The constitutional and legal position of the Serbs as national minority in Croatia and
Macedonia is regulated in accordance with international standards, but
in practice they are facing assimilation, more or less, and their status in
Slovenia and Montenegro is rather undefined. Members of Serbian nation living in post-Yugoslav states in fact became so called new minority and they are still in organizing faze in order to achieve full minority
rights and improve their position. In addition to constitutional laws of
those states, ratification of international documents plays an important
role, as well as help from mother country to her people.
Bilateral treaties are the way for efficient protection of compatriots of mother country, as well as efficient mechanism for better integration of minorities in all fields of social life in territorial country. Minorities rights consisted in many bilateral treaties are next: right on ethnic
identity, right to education, media rights, etc. Within the framework of
cooperation between the post-Yugoslav states the question of minorities must be a priority, because the protection of minorities is no longer
discretion but a necessity and obligation of every state.

*

Овај рад је примљен 13. маја 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
5. јуна 2012. године.
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Сажетак
У овом раду аутори су се позабавили анализом уставног по
ложаја Републике Српске спрам централних органа у Сарајеву. Не
прејудицирајући оцену, аутори применом догматско-нормативи
стичког, циљног, упоредног, развојног и метода анализе садржаја
норми које регулишу основне оквире политичке власти у Републи
ци Српској и Босни и Херцеговини, најпре анализирају основне
уставне и политичко-институционалне темеље БиХ и Републике
Српске, потом истражују поступке и акта о преношењу надлежно
сти са Републике Српске на централне органе у Сарајеву, и на крају
дају коначну оцену и суд о карактеру уставног положаја Републи
ке Српске, избегавајући при томе да за предмет свог истражива
ња узму државно уређење РС-а (јер би се тиме промашила намера
истраживања), али и БиХ (јер би се тиме прејудицирао закључак
о карактеру сложене државолике творевине каква је БиХ). Значај
истраживачког подухвата огледа се у давању суда како о уставном
положају ентитета на основу Париско-дејтонског мировног спора
зума (те око уставног карактера и природе дејтонске БиХ) тако и
око тренутних односа политичке власти Републике Српске и БиХ.
*

Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете
и науке Републике Србије.
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Из овога се може пропратити развојни пут Републике Српске и
БиХ, те предвидети тенденције њихових међусобних релација у
будућности, како би се превентивно онемогућили неки нови суко
би, али и угрожавање националног интереса српског народа у овом
делу Балкана.
Кључне речи: Република Српска, Дејтонски споразум, уставни положај,
политичке институције

Овај научни рад ће поћи од општег хипотетичког оквира ко
ји предвиђа неколико уставноправних модела уставног положаја
Републике Српске. Модели који се пред нас постављају од раније
су добро познати у науци уставног права, теорији државе и пра
ва и теорији политичких система. Намера је да уставну позицију
Републике Српске, која је заснована на темељима мировног уго
вора а кроз Устав Босне и Херцеговине, Устав Републике Српске
и бројним законима, те одлукама Високих представника за БиХ,
сместимо на идеалнотипској скали: од савезa држава (конфедера
ције), преко државног савеза, до савезне државе (федерације) или,
можда, унитарне децентрализоване државе. Све ово су отворене
алтернативе на које истраживање треба да упути и пружи одговор.
Устав Републике Српске у члану 1 (амандман XLIV) дефи
нише Српску као државу. (“Република Српска је држава српског
народа и свих њених грађана”). Чланом 3 (амандман LV) наглаша
ва се: “Републици припадају све државне функције и надлежности
осим оних које су уставом Босне и Херцеговине изричито прене
сене на њене институције.” Чланом 6 предвиђено је држављанство
Републике Српске, а чланом 8 и државна обележја: застава, грб и
химна Републике Српске.1) Устав Републике Српске предвиђа да
Народна скупштина Републике Српске у чл.70, став 3, тачка 1 про
глашава ратно стање “у случају оружаног напада на Републику”.
Из свега овога јасно се види да Република Српска има три елемен
та која прописује Конвенција о правима и обавезама држава, а то
су: становништво, територију и власт.
Па ипак, Устав за Босну и Херцеговину (усвојен у Дејтону
новембра 1995. године, потписан у Паризу 14. децембра исте годи
не, а затим усвојен на Скупштини Републике Српске) предвиђа во
ђење спољне политике у надлежности институција БиХ (члан III,
тачка 1, подтачка а), oдносно Председништва БиХ (члан V, тачка
3 подтачка а). Тако је изостало право вођења спољне политике, са
изузетком ако се на то добије овлашћење од Парламентарне скуп
штине БиХ.
1) http://www.ustavnisud.org/upload/4_8_2009_48_ustav_srpski.pdf, стр. 3.
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Следило је усаглашавање Устава Републике Српске са Уста
вом БиХ. Амандманом LXVIII тачком 1 речи: “суверенитет, неза
висност” замењују се речима “интегритет, уставни поредак”. Тач
ком 2. иза речи “економске односе са иностранством” додају се
речи “који нису пренесени на институције Босне и Херцеговине”.
У подтачки 7. речи “монетарни”, “девизни” и “царински” се бри
шу.
Овлашћења су само за нијансу шира од овлашћења кантона
и то са правом закључивања уговора са другим државама или ме
ђународним организацијама по овлашћењу Парламента БиХ. Па
ипак, ентитети имају своју законодавну, извршну и судску власт и
чак установу Председника (Републике Српске, односно Федераци
је БиХ), као инокосног шефа извршне власти. Високи представник
нема oвлашћење да мења Устав БиХ, пошто је реч о међународном
документу, потписанoм од неколико држава, чланица Уједињених
нација, али ни да мења Устав Републике Српске. Сходно члану III,
тачка 3 Високи представник ужива, према законима Босне и Хер
цеговине, она права и овлашћења која су потребна за вршење ње
гове функције, укључујући и овлашћење да склапа уговоре и стиче
и располаже непокретном и покретном имовином. Високи пред
ставник нема право да укине ентитет, јер то ни један закон БиХ
није прописао, па ни Устав. Наиме, чланом X, тачком 1 Устава БиХ
прописано је да се Устав може допуњавати, дакле не и мењати, од
луком Парламентарне скупштине, укључујући двотрећинску већи
ну гласова оних који су присутни и који гласају у Представничком
дому. Устав БиХ могу мењати само оне државе које су га усвојиле
у Дејтону и потписале у Паризу 1995. године као међународни уго
вор. Република Српска поседује и право на ентитетски вето, уко
лико су угрожени витални интереси тог ентитета, баш као и у Фе
дерација БиХ (муслиманско-хрватски ентитет).
Словом Дејтона Република Српска није имала овлашћење
да непосредно потпише Мировни споразум из Дејтона, мада се, у
пракси, мир постиже договором зараћених снага.2) Само овај акт
међународне заједнице даје одговор на статус Републике Српске и
одређује ко су зараћене стране. Република Српска нема овлашћења
да потписује међународне уговоре, јер није предвиђен пун капа
цитет њене државности пошто не може да води спољну политику.
Члан X Општег оквирног споразума о миру у Босни и Херцеговини
2) Први државни савез у Новом веку настао је као последица међудржавног савеза кроз
Утрехтску унију током XVII века. (Више у: Зоран Милосављевић, «Субјекти међуна
родних односа», Политичка ревија, 2/2010: 169-194, Институт за политичке студије,
Београд, 2010, стр.187-188)
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гласи: “Савезна Република Југославија и Република Босна и Хер
цеговина међусобно се признају као суверене и независне државе
у оквиру њихових међународних граница. Други аспекти њиховог
међусобног признања биће предмет даљих дискусија.” Тако про
изилази да је Република Српска део територије државе Босне и
Херцеговине. Међутим, истовремено она има специјални статус
са својом законодавном влашћу и унутрашњом политиком. Може
потписивати међународне уговоре са другим државама и међуна
родним организацијама али тек на основу овлашћења Парламента
БиХ.
Република Српска била је обавезана да део својих овлашћења
пренесе на институције међународних снага, или на Босну и Хер
цеговину у шта спадају: одбрана (војне оружане снаге), стварање
јединственог правосудног крова, избор и опозив судија. Самостал
но вођење унутрашње политике, која је у уској вези са јединстве
ним правосудним простором и сузбијањем криминала, је сужена.
Она је дужна да сарађује у истрази и гоњењу ратних злочина и дру
гих кршења међународног хуманитарног права. Може да одговара
ако одбије такву сарадњу и о томе упозна Високог представника.
Ипак и овде постоји заштита, јер се одговорност не може огледати
у кажњавању Републике Српске кроз смањење овлашћења и обаве
за, односно (до)укидању Републике Српске него само кроз смењи
вање одговорних лица институција које немају довољно активно
сти у реализацији Мировног споразума. Та одговорност не може да
се односи само на институције ентитета или Босне и Херцеговине
него и на све институције учесника у поступку примене обавеза из
Мировног споразума.

ПРИРОДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
– ДРЖАВА ИЛИ ДРЖАВНА ЗАЈЕДНИЦА?3)
Да ли се Босна и Херцеговина може одредити као реална
унија?
Одредбама Устава (члан III) утврђене су њене надлежности:
–– послови спољне политике;
–– спољнотрговинска политика;
–– царинска политика;
–– монетарна политика;
–– финансирање институција и међународних обавеза БиХ;
3) Рајко Кузмановић: Уставно право, Бања Лука, 1997, стр. 85.

464

Владан Станковић, Зоран Милосављевић Уставни положај Републике ...

–– политика и регулатива за усељавање, избеглице и азил;
–– провођење кривичних закона на међународном и међуен
титетском плану укључујући и односе са Интерполом;
–– успостављање и функционисање заједничких и међуна
родних комуникација;
–– регулисање саобраћаја између ентитета;
–– контрола ваздушног саобраћаја.4)
Истовремено је од формирања институција БиХ било пред
виђено да Општи принципи међународног права представљају ин
тегрални део закона како Босне и Херцеговине тако и ентитета.
Надлежност ентитета огледа се и у успостављању специјалнх веза
са суседним државама, али се још тада наглашавло: у складу са
суверенитетом и територијалним интегритетом Босне и Херцего
вине. При томе је предвиђено да су ентитети обавезни да обавезно
пруже сву неопходну помоћ Влади БиХ како би јој се омогућило
испуњавање међународних обавеза. Дејтонски споразум је јасно
нагласио да су све државне функције и овлашћења које нису Уста
вом изричито дата институцијама Босне и Херцеговине припала
ентитетима. Ова одредба касније је тумачена као полазна основа
за сужавање надлежности ентитета. Сужавање се остварује са
гласношћу Владе ентитета Републике Српске на основу предлога
Високог представника (јединствене лиге у спортском такмичењу,
народна одбрана, избор судија од стране јединствене комисије, об
једињавање полиција, односно унутрашњих послова). Многе до
садашње активности влада ентитета ишле су донедавно у правцу
стварања унитарне Босне и Херцеговине, односно њихове сагла
сности о преношењу шире надлежности на институције Босне и
Херцеговине. Ови интегративни процеси најчешће су образлагани
потребама економских интеграција. Чак се у процесу унитариза
ције БиХ наводи да су ти интегративни процеси не само позитив
ни, већ и пожељни, јер су просперитетни – то је био пут стварања
и данашње Европске уније.5)
4) Владимир Лукић, Витомир Поповић: Документи – Дејтон-Париз, Институт за међуна
родно право и међународну пословну сарадњу, Бања Лука, 1996, стр. 69.
5) Прво су њених шест чланица (Француска, Западна Немачка, Италија, Белгија, Луксем
бург и Холандија) потписале Уговор у Риму 1957. године о оснивању Европске еко
номске заједнице (I стуб). Много касније, односно 1992. године потписан је Уговор у
Мастрихту којим се на Европску заједницу преноси надлежности у оквиру II стуба, тј.
спољну политику и безбедност. Министарство иностраних послова оснива се тек Уста
вом Европске уније који је потписан у Риму 2004. године, мада још није ратификован.
Крајњи рок за ратификацију је 1. новембар 2006. године. Уговор у Мастрихту успоста
вља сарадњу између држава чланица, у области правосуђа и унутрашње политике (III
стуб), али тек Уговором у Амстердаму 1999. године то је пренесено у правну регулативу
институција Европске уније, остављајући рок његове реализације од пет година. (Ви

465

СПМ број 2/2012, година XIX, свеска 36

стр. 461-486.

Па ипак ова аналогија сасвим не стоји, јер Европску унију
чине међународно признате државе – чланице Уједињених наци
ја, док БиХ чине ентитети са мањим степеном самосталности, ко
ји нису чланице ни једне међународне организације. Само је БиХ
призната као држава од стране међународне заједнице, па и Уједи
њених нација, у чијем оквиру се налазе два ентитета, који међуна
родно не морају бити од било какве важности.
У БиХ, након потписа Мировног споразума, прво се пошло,
1995. године, са заједничком спољном политиком и безбедности,
како Уставом БиХ тако и у реализацији уставних норми. Разлог
томе је прекид рата и успостављање мира и безбедности. Уставом
је успостављена и јединствена економска и монетарна политика
(јединствена царина, спољна трговина, јединствена монета и цен
трална као емисиона банка), са нешто каснијом применом – вре
бајући повраћај поверења. Правосудна сарадња била је уведена у
области реализације кривичних закона на међународном и међу
ентитетском плану. Касније је надограђиван и правосудни систем,
али остаје нејасно шта се дешава у случају колизије норми наста
лих на основу супростављених пресуда Уставног суда Републике
Српске, и Уставног суда БиХ.6) Унутрашња политика Уставом је
сачувана у надлежности ентитета (сходно члану III тачка 3. Под
тачка а).
Надлежност Уставног суда регулисана је у члану VI (3) Уста
ва Босне и Херцеговине.
–– Уставни суд има искључиву надлежност да одлучује у
споровима који по Уставу Босне и Херцеговине наста
ју између ентитета, или између Босне и Херцеговине и
дети о томе и у: Игор Јанев, «Основе политичког система Европске уније», Политичка
ревија, 4/2008: 1053-1066, Институт за политичке студије, Београд, 2008)
Ваља истаћи и да «неусклађеност у модернизацији политичких институција доводи до
разних поремећаја у друштвеном систему. Али најопаснији настаје када због брзих ин
теграција или диференција дође до несклада између поретка и безпоретка.» (Живојин
Ђурић, «Политичке институције у процесу модернизације», Српска политичка мисао,
1-4/2000-2002, Институт за политичке студије, Београд, 2000-2002, стр. 44)
6)

Ево једне такве уставне позиције: “ГЛАС: Како коментаришете апелацију коју је
Уставном суду БиХ поднио Сулејман Тихић тражећи поништење Закона о државној
имовини РС?
ДОДИК: БиХ има Уставни суд који доноси политички мотивисане одлуке и ми нећемо
прихватити одлуку Уставног суда БиХ. Кредибилитет тог суда је катастрофалан и он се
показао као мјесто за политичке обрачуне у БиХ и моделирање политичког система. То
смо видјели у низу случајева. Како је могуће да се донесе одлука да је Закон о Суду и
Тужилаштву БиХ уставан ако нигдје у Уставу БиХ не пише да БиХ има право на те ин
ституције. Али Уставним судом БиХ управљају ОХР и међународна заједница. Уставни
суд се мора прогласити ненадлежним за Тихићев захтјев, а ако Тихић жели да развија
односе у БиХ онда мора да зна да то не може да чини на овај начин.» (Милорад Додик,
«Мој политички завјет је очување Српске», Глас Српске, од 8. јануара 2011)
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једног или оба ентитета, или између институција Босне
и Херцеговине, укључујући, али се не ограничавајући са
мо на то. Овај суд цени и: да ли је одлука неког ентите
та да успостави специјални паралелни однос са неком од
суседних држава сагласан Уставу, укључујући и одредбе
које се односе на суверенитет и територијални интегритет
Босне и Херцеговине.
–– Да ли је неки члан устава или закона ентитета у сагла
сности са Уставом. Спорове по овим питањима могу по
кретати само чланови Председништва, председавајући
Министарског савета, председавајући или заменик пред
седавајућег било којег већа Парламентарне скупштине
БиХ, једна четвртина чланова било којег већа Парламен
тарне скупштине БиХ или једна четвртина било ког зако
нодавног већа неког ентитета.
–– Уставни суд има и апелациону надлежност над питањима
по Уставу, која проистичу из пресуде сваког суда у Босни
и Херцеговини.
–– Уставни суд има надлежност у питањима која му упути
било који суд у Босни и Херцеговини, а односи се на то
да ли је закон на чијој ваљаности почива његова одлука,
сагласан са Уставом, Европском конвенцијом о људским
правима и основним слободама и њеним протоколима,
или са законима Босне и Херцеговине; или у погледу по
стојања или делокруга неког општег правила међународ
ног јавног права које је од значаја за одлуку тог суда.
Одлуке се у Уставном суду доносе већином гласова свих су
дија, и оне су према члану VI (4) Устава БиХ коначне и обавезују
ће. Уставни суд је једини важнији орган Босне и Херцеговине где
не постоји никакав механизам заштите виталног националног или
ентитетског интереса, због тога је могуће да судије из два консти
тутивна народа буду прегласана и да одлуку донесу стране судије
и судије из једног конститутивног народа, што се десило приликом
доношења одлуке о конститутивности народа.
1. Проблем остваривања усвојеног модела поделе надлежно
сти између институција Босне и Херцеговине и ентитета предста
вља средишње и веома комплексно питање. Асиметрично уређење
се посебно види у:
–– расподели надлежности између институција Босне и Хер
цеговине и ентитета, структури, начину избора, карактеру
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мандата и статусу функцион
 ера, као и у веома комплико
ваном начину одлучивања у заједничким институцијама,
–– нејасноћи тзв. допунских надлежности, неповољној
структури и начину одлучивања у заједничким органима
и институцијама, а посебно у Уставном суду Босне и Хер
цеговине.
–– "из расподеле надлежности нове сложене државе јасно се
види да је нова држава основана на међународном праву
(члан II Устава), а не на државном..."
2. Ентитети су, у ствари, две државне јединице са ограниче
ним суверенитетом, који имају два различита политичка, правна и
економска система, унутрашњу сувереност, границе, територијал
ни интегритет, легализовану полицију и друге институције које су
и атрибут самосталних и суверених држава.
3. Примењена су два сасвим различита и супротна облика
унутрашњег уређења: федеративно и унитарно; прво изузетно де
централизовано, а друго централизовано.
4. Зато је неопходно нагласити да је Устав Босне и Херцего
вине “прихватио решење по коме је претпоставка надлежности у
корист ентитета”.7)

МОГУЋЕ РЕШЕЊЕ
Могуће је посматрати надлежности и у изразитој презумп
цији у корист ентитета (члан III (а));
1. да не постоје Уставом Босне и Херцеговине утврђене
функције, односно права и дужности заједничких ин
ституција;
2. да надлежности заједничких институција нису утврђене
као “искључиве” надлежности (члан III (а) до (ј));
3. да су битне надлежности институција утврђене као “по
литика” у одређеним областима (спољна политика,
спољнотрговински односи, монетарна и царинска по
литика), што значи да у тим областима и ентитети има
7) Ево шта о томе каже Милорад Додик, председник Републике Српске, у интервјуу за
бањалучки часопис Глас Српске: «Ми поштујемо десет уставних надлежности БиХ, а
све остало што је добила је сумњиво и стечено насиљем високих представника који су
доносили законе, а да на то нису имали право.» (Милорад Додик, «Мој политички завјет
је очување Српске», Глас Српске, од 8. јануара 2011)
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ју одређени обим својих надлежности, поготово што су
претежно извршне функције у домену ентитета.

ДВА МОГУЋА ОБЛИКА ДРЖАВНОГ УРЕЂЕЊА
Набројани послови који су у искључивој надлежности Босне
и Херцеговине мање-више, подсећају на послове Европске уније,
која се у најновије време назива конфедерацијом. Све то потврђује
да је Општим оквирним споразумом и Уставом Босне и Херцего
вине, Босна и Херцеговина пројектована као сложена државна за
једница. У том смислу, потребно је децидирано остваривање њеног
Устава и успостављеног типа државног и политичког уређења и
облика државне власти у Босни и Херцеговини, са њена два равно
правна, државотворна ентитета и предвиђеним заједничким инсти
туцијама. Период од ступања на снагу Општег оквирног споразума
показао је да је његова имплементација, уз веће или мање потешко
ће, могућа и једино прихватљива.
Разлог: Опстанак и безбедан живот српског народа и њихове
политичко-територијалне заједнице, на овим просторима, једино
су могући на основу овог мировног документа.8) У целини узев
ши, Босна и Херцеговина као држава још увек се конституише. За
државу БиХ постоје различита тумачења њене правне природе, об
лика државног уређења и облика државне владавине, али је о то
ме, објективно, неопходно постићи политичку сагласност у смислу
утврђивања коначног модела државе Босне и Херцеговине. Нео
пходност да ентитети, у оквиру својих међусобних односа и са
радње, имају обавезу и међусобне хармонизације прописа, који се
прилагођавају на свим нивоима прописима Европске уније. Треба
превазићи постојање више правних система у Републици Српској
због примене преузетих закона и других прописа раније СФРЈ и
бивше Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине (члан 12.
Уставног закона за провођење Устава Републике Српске).

8)

Овај документ је имао за циљ не само да обустави рат, већ да и онемогући ново потен
цијално ратно жариште. (Зоран Милосављевић, «Идеје за успостављање трајног мира»,
Политичка ревија, 2/2009: 205-232, Институт за политичке студије, Београд, 2009.)
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ПРЕНОШЕЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ – УВОД У УНИТАРИЗАЦИЈУ БиХ
Према чл.III Устава Босне и Херцеговине БиХ припадају
следеће надлежности: Спољна политика, Спољнотрговинска поли
тика, Царинска политика, Монетарна политика, Финансирање ин
ституција и међународних обавеза Босне и Херцеговине, Политика
и прописи за усељавање избеглице и азил, Спровођење кривичних
закона на међународном плану и између ентитета укључујући и
односе са Интерполом, Успостављање и функционисање заједнич
ких и међународних комуникација, Регулисање саобраћаја између
ентитета, Контрола ваздушног саоб
 раћаја.
По принципу генералне клаузуле, остале надлежности ко
је нису изричито дате институцијама Босне и Херцеговине, при
падају ентитетима. Међутим, Устав БиХ садржи две специфичне
одредбе које, у зависности од тумачења, могу увелико наруши
ти установљену равнотежу у погледу односа надлежности Босне
и Херцеговине и ентитета. Једна одредба је садржана у чл. III(4)
Устава Босне и Херцеговине (под називом Координација) која омо
гућава Председништву да олакша сарадњу ентитета у стварима ко
је не спадају у надлежност Босне и Херцеговине уколико се један
од ентитета у том не противи и друга – чл.III(5), под називом До
пунске надлежности која предвиђа да Босна и Херцеговина преу
зме надлежности и за друге послове о којима се ентитети сложе.
То су послови које предвиђа Анекс 5-8 и за послове који су нужни
за очување суверенитета, територијалног интегритета, политичке
независности и Међународног статуса Босне и Херцеговине. При
томе, Уставом је предвиђено да се по потреби могу конституисати
додатне установе ради обављања тих послова.
Овакве уставне одредбе, које су по формулацији неуобича
јене, представљају, кључно најсложеније и најделикатније питање
организације и функционисања Босне и Херцеговине, те њених
ентитета. Посебно проблематично и осетљиво питање представља
формулација “додатне надлежности”, јер мењање усвојене поде
ле надлежности може изазвати врло негативан ефекат у погледу
нарушавања уставом утврђене равнотеже између државотворних
субјеката у Босни и Херцеговини. Осим тога, те додатне надлежно
сти могу и додатно подстаћи тенденције централизације и унита
ризације Босне и Херцеговине што посебно потенцирају представ
ници бошњачког народа, као бројчано највећег у односу на друга
два народа – српски и хрватски. У вишенационалним заједницама
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подела надлежности је кључно питање јер се, по правилу, на тај
начин уређује функционисање тих заједница. Тај систем се може
побољшати, чему свакако треба тежити. Али, исхитрени и недо
вољно критички сагледани разлози и дата решења могу искомпли
ковати међунационалне односе што све добија значајну политичку
димензију. Суптилност у решавању овог питања не трпи пристра
сна и необјективна тумачења, импровизације и упрошћавања.
И поред великих нејасноћа у погледу тумачења одредбе “до
датних надлежности”, дошло је до осетног преузимања надлежно
сти од ентитета и њиховог стављања у надлежност органа Босне
и Херцеговине. У одређеним случајевима то је урађено потпуно
непотребно јер пренете надлежности нису дале очекивани ефекат.
Иако је једино легалистички да се пренос постојећих надлежности
са ентитета на заједничке институције може вршити искључиво
променом устава, сам поступак преноса надлежности са Републи
ке Српске на институције Босне и Херцеговине, спровођен је на
различите начине: одлукама Високог представника, законом Пар
ламентарне скупштине Босне и Херцеговине, одлуком Савета ми
нистара или закључком органа и институција Босне и Херцеговине
и Републике Српске на институције Босне и Херцеговине. Пренете
надлежности у најбитнијим сферама огледају се у следећем став
кама.
Према чл. 68. ст. 1. тач. 7. Устава Републике Српске про
писано је да Република Српска уређује и обезбеђује “банкарски
и порески систем”. Међутим, да би се омогућило разматрање и
усвајање Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и
Херцеговини (бр. 01-1005/03 од 30. октобра 2003. године), Скуп
штина Републике Српске је без промене Устава дала сагласност
да се те надлежности из оквира пореске политике српског енти
тета пренесу на Парламетарну скупштину Босне и Херцеговине и
регулишу законом. Доношењем оваквог Закључка9) (на основу чл.
70.ст.1.тач.2. Устава Републике Српске, а у вези са чл.III тачка 5/а и
чл.IV тач.4/е Устава Босне и Херцеговине) чини се да је тиме ипак
прекршена одредба чл. 68. ст. 3. тач. 7 Устава Републике Српске,
који предвиђа да Република Српска уређује и обезбеђује систем
банкарства и пореског система на својој територији. Ако се узме у
обзир и чињеница да се устав мења амандманима, за што је у скуп
штини потребна 2/3 већина, онда Закључак (уз сумњу да је донет
уз 2/3 већину), основано отвара дискусију о валидности његовог
дејства. Прагматизам је очигледно добио приоритет у односу на
начело легалитета.
9)

Сл. гл. РС, бр. 95/03 од 20.11.2003.
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Посебну правно-политичку апсурдност показао је поступак
у погледу доношења Закона о Високом судском и тужилачком са
вету. Измештање из надлежности законодавног органа бирањем
носилаца судијске и тужилачке функције и поверавање тог посла
посебном судском и тужилачком савету, тенденција је у свим са
временим демократским системима. Високи представник за Босну
и Херцеговину је у току 2002. године наметнуо ентитетима доно
шење Закона о Високом судском и тужилачком савету. Сходно
127-130.10) Устава, Република Српска је донела Закон о Високом
судском и тужилачком савету11) где је предвиђено да је то само
стални орган са својством правног лица. На даљи притисак Ви
соког представника, Скупштина Републике Српске је, под одређе
ним условима, донела Закључак12), који је препоручила Влади да
потпише Споразум о преносу надлежности са Републике Српске
на Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине за доношење
Закона о установљењу Високог судског и тужилачког савета Бо
сне и Херцеговине. Закључком, који није у сагласности са Уставом
Републике Српске, дати су и услови који се односе на формирање
подсавета у ентитету, да се текст Споразума усклади са уставном
терминологијом и да седиште Високог судског и тужилачког саве
та Босне и Херцеговине буде у Источном Сарајеву. Парламентарна
скупштина Босне и Херцеговине усвојила је нови Закон о Високом
судском и тужилачком савету Босне и Херцеговине13) који је сту
пио на снагу 01.04.2004. године. При томе није усвојен ниједан од
напред постављених услова Републике Српске, а ступањем на сна
гу, овим Законом, практично су укинути Високи судски и тужилач
ки савети: Босне и Херцеговине, Републике Српске и Федерације
Босне и Херцеговине. На тај начин престали су важити Закон о
Високом судском и тужилачком савету Босне и Херцеговине, као
и ентитески закони.14) У овом случају преноса надлежности са ен
титета на органе Босне и Херцеговине приметан је и један несва
кидашњи non sens да Парламентарна скупштина Босне и Херцего
вине укида Високи судски и тужилачки савет Републике Српске,
10) Устав Републике Српске је у назначеним члановима предвиђао постојање и надлежност
овог органа.
11) Сл. гл. РС, бр. 31/02 и 55/02.
12) Сл. гл. РС, бр. 24704.
13) Сл. гл. БиХ, бр. 25/04 од 01.06.2004.
14) Закон је прописао да закони и законске одредбе садржане у законима који су на снази у
Републици Српској, Федерацији БиХ и Брчко Дистрихта, морају се ускладити са овим
законом а оне одредбе које нису у складу са овим законом, престају да важе.
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чије постојање у надлежности су установљене Уставом Републике
Српске (чл.127-130).
Еклатантни пример спровођења унитаризације и централи
зације Босне и Херцеговине огледа се у области одбране и полициј
ско-безбедносних послова. При томе, било је најкомплексније пита
ње преноса и остваривања надлежности одбране. Иако нису били
успостављени критеријуми на основу којих би се могла утврдити
димензија угрожености суверенитета, територијалног интегритета
и међународног субјективитета БиХ, Скупштина Републике Срп
ске је прихватила захтев Високог представника да се надлежности
из сфере одбране Републике Српске пренесу на заједничке органе
и институције Босне и Херцеговине, како би се омогућило спро
вођење процедуре у вези са Законом о служби у оружаним сна
гама Босне и Херцеговине (бр.01-511/05 од 30.08.2005.). Донети
су амандмани на Устав Републике Српске (бр.114-121), којима су
брисане одредбе које се односе на надлежност Републике Српске
у области одбране, право Републике Српске да има своју војску
и овлашћења Председника Републике Српске а да се команда над
војском повери Председништву Босне и Херцеговине. Формирано
је Министарство одбране Босне и Херцеговине, у чијем саставу су
Заједнички штаб Оружаних снага БиХ.
На пољу цивилне безбедности, Република Српска је изгуби
ла добар део надлежности које су јој припадале. Тако је Високи
представник предложио Парламентарној скупштини Босне и Хер
цеговине доношење Закона о обавештајно-безбедносној агенци
ји БиХ. Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине у марту
2004. године усвојила Закон о обавештајно-безбедносној агенци
ји БиХ.15) У њен састав су ушле обавештајне агенције које су већ
постојале у ентитетима. Агенција је конституисана као цивилна
обавештајно-безбедносна институција са саставом независне ад
министративне организације БиХ. Доношењем Закона о државној
агенцији за истрагу и заштиту (СИПА), ова агенција преузела је
послове физичке и оперативне заштите у покрету на територији
БиХ. Овим законом МУП Републике Српске, као орган безбедно
сти, је изгубио велики део овлашћења и надлежности ради оба
вљања полицијских послова на територији Републике Српске. Из
његове надлежности, на граничним прелазима и у зони од десет
километара од границе изузето је: контрола преласка границе, одо
бравање уласка у БиХ, прегледање докумената на граничним пре
лазима, трагање за лицима у граничној зони. Истрага и кажњавање
(прекршајно и кривично) због деликата усмерених против безбед
15) Сл. гл. БиХ, бр. 12/04.
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ности границе и вршења послова граничне службе, превоз робе без
одговарајућих докумената, као и друге радње којима се крше важе
ће забране, пренети су у надлежност Државне граничне службе.
Законом о министарствима и другим органима управе БиХ,
од Републике Српске преузете су надлежности и послови: крета
ње и боравак странаца, упис и евиденција грађана, путне испра
ве и поступак евиденције и регистрације возила, послови државне
граничне службе, кривична дела против човечанства и вредности
заштићених међународним правом и сл. У том смислу, на нивоу
БиХ донет је низ закона којима је регулисана ова област, те се тако
“кровна конструкција БиХ” додатно ојачавала.
Иако је постајала интенција потпуне централизације ове сфе
ре од високог представника и политичких представника бошњач
ког народа, Народна Скупштина Републике Српске је на седници
од 11.04.2007. године потврдила своје опредељење за реформу по
лицијских структура у БиХ у оквиру Устава Републике Српске и
Устава БиХ, на основама европских стандарда, али није прихвати
ла било који модел организације полиције у БиХ чија би локална
полицијска подручја прелазила ентитетску линију разграничења,
што би значило брисање ентитетских граница.
За разлику од надлежности у области одбране, чије је пре
ношење са Републике Српске на БиХ, учињено легално – путем
амандмана на Устав Републике Српске, преношење надлежности
из области цивилне безбедности извршено је нелегално и на „си
лу“ под притиском Високог представника.
У циљу реализације поступка индиректног опорезивања, ко
ја надлежност је пренета на ниво органа власти БиХ, Парламен
тарна скупштина БиХ, у јуну 2003. године, усвојила је Прелазни
закон о спајању царинских управа и оснивање Управе за индирект
но опорезивање.16) Овим законом је основана јединствена царин
ска управа БиХ за индиректно опорезивање. Иако је ова материја
била уређена Уставом17) Републике Српске и у њеној искључивој
надлежности, под притиском Високог представника, Скупштина је
на седници од 30.10.2003. године донела Закључке18) којим је дала
сагласност да се надлежност из области индиректног опорезива
ња у оквиру система пореске политике пренесе на Парламентарну
скупштину БиХ, како би се омогућило усвајање Закона о систему
индиректног опорезивања у БиХ. Ово преотимање надлежности,
као и сам поступак на који се то чини, изазвало је велике критике
16) Сл. гл. БиХ, бр. 18/03.
17) Чл. 68. ст. 3. тач. 7. Устава.
18) Сл. гл. РС, бр. 45/03 од 20.11.2003.
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правно-легалистичке теорије па и шире јавности. Све то се поку
шало правдати неопходношћу очувања валуте БиХ и функциони
сања система на нивоу БиХ, што је тешко прихватљиво.19) Обра
зложење за овакво установљење у БиХ, може се изразити кроз две
речи: судбина протектората.
Еклатантан пример безпотребног одузимања надлежности
ентитетима огледа се у случају рада Омбудсмана. Омбудсман БиХ
и ентитески омбудсмани имали су коректну и плодну сарадњу у
вршењу послова из своје надлежности. Размењивана су искуства и
усклађивана пракса што је давало добар оквир за будуће ефикасно
функционисање институције омбудсмана на нивоу БиХ. Међутим,
Парламентарна скупштина БиХ је Законом о изменама и допунама
Закона о Омбудсману за људска права БиХ 20) (чл.19) предвидела да
су ентитети дужни, најкасније до 31.12.2006.године, донети законе
и утврдити престанак функционисања ентитетских омбудсмана ко
јима се њихове надлежности преносе на институцију Омбудсмана
БиХ.

ОЦЕНА ЛЕГАЛИТЕТА РАДЊИ И ПРОПИСА О
ПРЕНОШЕЊУ НАДЛЕЖНОСТИ СА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ НА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ
Све горе побројане активности правдане су: “неопходношћу
стварања кровног правног система БиХ као државе”. При томе,
Високи представник је деловао као уставотворна и законодавна
власт. Наметнуо је законе којима је успостављао нове надлежно
сти БиХ и њене нове институције. На тај је начин вршио ревизију
не само Устава БиХ и устава ентитета већ је постао активни про
тагониста урушавања дејтонског мировног уговора. До сада, акте
Високог представника није оцењивао Уставни суд БиХ нити Устав
ни судови ентитета. То је довело до све већег јачања тенденција
за централизацијом и унитаризацијом БиХ, посебно од политичке
елите бошњачког народа. Приметно је да “...постоји некритичка
рецепција и хиперпродукција прописа и институција БиХ са обра
зложењем да од тога зависи ефикасност и успешност реформских
процеса посебно на путу евроатланских интеграција”.21) Нижим
19) Типичан пример за дерогацију оваквог става представља установљен систем на нивоу
ЕУ: евро је званична заједничка валута, постоји Европска централна банка а да на ни
воу ЕУ не постоји установљена јединствена пореска политика.
20) Сл. гл. БиХ, бр. 32/06. од 25.04.2006.
21) Миле Дмичић: «Пренос надлежности са Републике Српске на институције БиХ
– ефекти њихових преноса и могућност поврата», Правна ријеч, 10/2007, вол. IV,
ISSSN:1940-0272, стр.58.
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правним актима дерогирају се одредбе Устава БиХ и одредбе уста
ва ентитета.
Устав Републике Српске прецизно је дефинисао надлежно
сти и овлашћења њених органа. Према Уставом утврђеним надле
жностима, у целини гледано, нема суперматије институција БиХ
над институцијама ентитета. Стога, свако преношење надлежно
сти са институција ентитета на институције БиХ, зарад начела
легалитета и правне сигурности треба спровести правно ваљано
– уставним амандманима и 2/3 већином гласова у скупштини. Из
весни показатељи упућују на закључак да пренете надлежности у
одређеним областима нису дале очекивани ефекат. Отимање над
лежности ентитетима и њихово преношење на заједничке органе
БиХ доводи до умножавања административног особља на нивоу
институција БиХ. То повећава финансијске обавезе ентитета пре
ма БиХ и слаби њихове буџете. Са друге стране, заједнички органи
и институције, за протекли период, нису обезбедиле ефикаснији
привредни амбијент и бољи развој који су и били оправдање за њи
хово формирање. Стога је оправдано размишљање о враћању тих
надлежности ентитетима. Правно, то се може извршити договором
ентитета, што је мање вероватно. Други начин је кроз покретање
поступака за оцену уставности поступка стварања надлежности
органа БиХ, које су припадале ентитетима. Трећи начин је на тере
ну политике – изјашњавањем путем референдума.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА УСТАВНЕ 
ПОЗИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Република Српска настала је у ратним дешавањима као из
раз тежњи српског народа у бившој СР БиХ да самостално уре
ђује живот након распада СФРЈ. Париско-дејтонским мировним
споразумом уставни положај Републике Српске ограничен је та
ко да она поседује унутрашњи суверенитет, али према споља тај
суверенитет је пренет на Босну и Херцеговину. Она је мировним
споразумом призната као међународни чинилац односно објекат
међународног права, али не и као њен субјект. То је имало за по
следицу преношење Дејтоном спољашњег суверенитета Републи
ке Српске на Босну и Херцеговину – творевину која чак ни у име
ну нема атрибут Републике.22) “Државност” БиХ се по Дејтонском
22) Милорад Додик, “О суду и тужилаштву БиХ, или како је БиХ настала”, Нова српска
политичка мисао, 3-4/2010: 117-135, Београд, 2010, стр. 125: «... према члану 1. Устава,
Република Босна и Херцеговина не постоји, него само Босна и Херцеговина са унутра
шњом структуром измјењеном Анексом 4 и састављеном од два ентитета.» Ово тума
чење председник Републике Српске још је јавније уобличио на другом месту: «БиХ се
не дефинише као Република и нема своје државно-правно обиљежје.» (Милорад Додик:
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мировном уговору своди на свега у основи три надлежности које
се управо тичу субјективитета у међународним односима. Те три
надлежности су: спољна политика, монетарна политика и спољна
трговина. Устав за БиХ је у Дејтону таксативно побројао надле
жности БиХ, и посредно дефинисао и уставно уређење Републике
Српске спрам шире државолике заједнице. Те надлежности БиХ
су: спољна политика, спољнотрговинска политика, царинска по
литика, монетарна политика, политика азила, спољнополицијски
и међуентитетски послови, међуентитетски саобраћај и вазду
шни саобраћај. Ови спољашњи или кровни елементи државности
стриктно су дефинисани, а све што је изван њих спада у искључиву
надлежност ентитета. Тако су ентитети оригинерени носиоци пра
ва и суверености, а БиХ је резултат јаких притисака спољашњих
западних чинилаца, пре свега САД и ЕУ, да се најпре формира фе
дерација Хрвата и Бошњака (муслимана) у БиХ (Вашингтонским
споразумом 1994. године),23) те да онда овако састављена федера
ција уђе у савез са Републиком Српском (Дејтонским споразумом
1995. године), како би међународни субјективитет БиХ био очу
ван.24) Из Дејтонског мировног споразума, а кроз Устав БиХ, про
изилазе и органи централних власти, који следе логику дејтонске
архитектонике. Хибридна творевина БиХ састојала се од истих та
квих хибридних институција: дводомне Парламентарне скупшти
не БиХ (Веће представника и Већа народа), Председништва БиХ
од три члана, Савета министара од три члана, Уставног суда за БиХ
(2 Бошњака + 2 Србина + 2 Хрвата + 3 “странца”) и Централне
банке (2 из Федерације БиХ и 1 из Републике Српске).25) Када се
проан
 ализирају институционалне предпоставке државног уређења
«Изворни принципи Дејтонског споразума и њихова ревизија», Нова српска политичка
мисао, 1/2011: 136-153, Посебно издање, Београд, 2011, стр. 148)
23) “Вашингтонским споразумом САД су измириле Хрвате и муслимане, опремиле и реор
ганизовале њихове армије...» (Момчило Суботић: «Модели сарадње Србије са српским
народом у Хрватској и БиХ у геополитичком контексту», Политичка ревија, 1/2003:
265-282, Институт за политичке студије, Београд, 2003, стр. 277)
24) “Да подсетимо: данашња тзв. дејтонска БиХ, је резултат грађанског рата од 1992-1995.
године. Најпре је српски народ основао Републику Српску, јануар а 1992. године, а по
том су представници хрватског и бошњачког народа у Вашингтону основали Федра
цију БиХ марта 1994. године. У трећој фази, уз значајно посредовање великих сила,
и учешћа државних представника две суседне државе – Србије и Хрватске, мировним
споразумом створена је Босна и Херцеговина, чији је устав утврдио њен састав (два
ентитета), уређење и начине измене самог устава.» (Слободан Самарџић: «Република
Српска – виталност опстанка у окружењу европских интеграција», Нова српска поли
тичка мисао, 1/2011: 195-208, Посебно издање, Београд, 2011, стр. 197) Идеја је, дакле,
била да се специјалним и паралелним везама Република Српска повеже са Србијом и
Црном Гором, а Федерација БиХ са Хрватском, а да међународни субјективитет БиХ
остане неупитан.
25) Милорад Додик, “О суду и тужилаштву БиХ, или како је БиХ настала”, Нова српска
политичка мисао, 3-4/2010: 117-135, Београд, 2010, стр.124.
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органа централне власти са седиштем у Сарајеву спрам Републике
Српске може се закључити да је по дејтонској замисли законодав
на власт оличена у Парламентарној скупштини БиХ структурисана
по федералном дводомном моделу. У представничком дому важи
правило 1 човек 1 глас, док је други дом паритетан. Међутим, у оба
дома важи принцип виталног интереса или право ентитетског вета
на све одлуке тако да законодавно тело иако у основи федерално
устројено, у свом механизму власти поседује и јаке конфедералне
елементе.26) Извршну власт сачињава бицефална структура на чи
јем је челу колективни орган – Председништво БиХ, које је тако
ђе устројено по конфедералном моделу. Најпре, постоји само три
члана Председништва БиХ, и то из редова конститутивних народа:
1 Бошњак-муслиман, 1 Србин и 1 Хрват. Олигархијско својство ре
шавања одлука путем сагласности свих у Председништву неспор
но има уграђен конфедерални механизам.27) И обележје функције
Председавајућег Председништва БиХ већ указује на карактер пр
вог међу једнакима (primus inter pares), те на механизам ротације,
што су неспорни конфедерални елементи.28) Други орган извршне
власти је танушан Савет министара кога сачињавају свега три чла
на: министар спољних послова, министар спољне трговине и трећи
члан – председавајући – који је ту да задовољни паритетну основу
трећег конститутивног народа. Овај орган власти због свог нази
ва – Савет, тако неодољиво подсећа на конфедералну Диету.29) Ко
26) Рајко Кузмановић, Уставно право, Бања Лука, 1995, стр. 179: «Одредбе о виталним ин
тересима народа упућује на консензус код конфедерације.» Слично и у: Anton Bebler,
«Post-Dayton Bosnia and Herzegovina – its past, present and future», World security network,
International Institute for Middle-East and Balkan Studies, Ljubljana, 2006, p. 13: “The fede
ral house could veto any bill when a vital national interest of a constituent people is deemed
to be at stake.”
27) “Чланови Председништва се бирају тако да сва три народа у њему имају свог представ
ника. Одлука која се доноси у Председништву мора бити појединачно прихваћена од
сва три члана Председништва. Обично се одлука не појављује као резултат било чијег
индивидуалног мишљења, већ као резултат сагласности воља сва три члана Председни
штва.» (Млађен Мандић: БиХ Конфедерација, НУБ Петар Кочић, Бања Лука, 1998, стр.
94)
28) Ево како Међународна кризна група разматра могућност да српски представници у цен
тралним органима, услед нових отимања надлежности, реагују блокадом заједничких
институција: Policy Briefing, “Bosanska dvostruka kriza”, International Crisis Group, Po
vjerljivi izvještaj za Evropu, 57/2009, Sarajevo-Brisel, 2009, str. 4: “Predsjedništvo u teoriji
može funkcionisati samo sa dva člana, ali ako srpski član ne podnese formalnu ostavku, mo
gao bi blokirati sve odluke predsjedništva pozivajući se na zaštitu vitalnih nacionalnih inte
resa Srpskog naroda. (...) U skladu sa pravilom o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa koje se
primjenjuje u državnom predsjedništvu, svaki član predsjedništva može staviti veto na odluke
predsjedništva u dogovoru sa nadležnim zakonodavnim tijelom, u ovom slučaju sa Narodnom
skupštinom RS-a.”
29) Млађен Мандић: БиХ Конфедерација, НУБ Петар Кочић, Бања Лука, 1998, стр. 94: «На
чин одлучивања и доношење одлука урађен је по конфедералном принципу (принцип
консензуса), што је у супротности са одлучивањем у владама...»
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начно, ту је и Уставни суд БиХ, који је замишљен као кровна кон
струкција правосудног система који од основних, преко окружних
и касационих судова у апелацијама, по слову Дејтона (и Устава за
БиХ) припада ентитетима. Уставни суд БиХ био је замишљен као
проточно-арбитрерно тело за решавање спорова међу ентитетима,
и за поступке који се тичу спољашњег суверенитета: изворно из
таксативно набројаних надлежности БиХ, и односа који проистичу
из међународног субјективитета БиХ. Коначно, последњи значајан
орган је Централна банка БиХ која има класична својства државне
суверености у подручју јединственог робнотрговинског промета
унитарних и федералних држава са јединственим валутним систе
мом. Извесни јачи федерални елементи овде су видљиви само у
праву сваког ентитета да има члана Централне банке.
Међутим, тек што је започела имплементација Дејтонског
мировног уговора 1996. године први Високи представник за БиХ,
Карл Билт, почиње да схоластички прави терминолошку разлику
између “слова (letter) и духа (spirit) Дејтона”.30) Тако се временом
слово Дејтона све више занемарује ради остварења духа Дејтона,
што за последицу има процесе изврдавања написаног зарад унита
ризације и централизације БиХ, кроз поступке преноса надлежно
сти на централне органе у Сарајеву. Према изјавама званичника
Републике Српске до данас је самовољом високих представника
пренето, противно вољи власти у Српској, чак 56 надлежности са
Републике Српске на централне органе у Сарајеву. Читаве обла
сти инструмената власти сада су, противно и вољи народа али и
слову па и духу Дејтона, пренете на заједничке органе.31) Тако је
порески систем преко индиректног опорезивања пренесен на ор
гане БиХ, иако је Дејтон предвиђао да је опорезивање у искључи
вој надлежности ентитета, који су обавезни само да део убраних
прихода слију у заједничку касу за потребе државне заједнице.32)
30) Коста Чавошки, Од слова до духа Дејтона, Српско Ослобођење, Српско Сарајево, 1999,
стр. 83: «У свом извештају од 23. марта 1996. о саображавању са Мировним споразумом
тадашњи Високи представник, Карл Билт, је по први пут направио битну разлику изме
ђу слова (letter) и духа (spirit) Дејтонског споразума, да би се тиме пружио изговор да се
под видом остварења духа Дејтонског споразума непрестано мења његово слово.»
31) “Од свега шест институција Босне и Херцеговине интеревенционистичком политиком
и актима високих представника дошло се до чак 87 институција БиХ. Ово је био ре
зултат преноса надлежности с нивоа ентитета праксом наметања, притисака и уцјена.”
(Милорад Додик, “О суду и тужилаштву БиХ, или како је БиХ настала”, Нова српска
политичка мисао, 3-4/2010: 117-135, Београд, 2010, стр. 124)
32) “Република Српска је била фискални фактор по Дејтону, били смо власници свих по
реза царина, акциза и осталог. (...) направљен је Закон о индиректним порезима, који је
мјесто прикупљања пренио са ентитета на ниво Босне и Херцеговине,.. До тада се буџет
БиХ пунио путем дотација које су давали ентитети.» (Милорад Додик, «Надлежности
Републике Српске и покушаји прекрајања Дејтонског споразума», Нова српска поли
тичка мисао, 1/2011: 14-27, Посебно издање, Београд, 2011, стр. 20)
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Слична је ситуација и када су у питању нови правосудни органи и
нове надлежности из области судства и тужилаштва које су прео
тете Републици Српској. Наиме, нови законима формирани су Суд
БиХ и Тужилаштво БиХ као две неуставне категорије. Тужилаштво
је одпочело не само да отвара нове поступке и да их процесуи
ра арбитрерно без консултација са властима у два ентитета, већ и
да преузима предмете који су започети у редовном поступку пред
правосудним органима ентитета.33) На тај начин доведена је у пи
тање читава конструкција дејтонског мировног уговора. Када се
има у виду и пристрасан рад Уставног суда за БиХ који уместо
да се строго држи задатих оквира надлежности по Дејтону непре
стано излази из задатих овлашћења, арбитрира (најчешће у корист
високих представника) и прегласава (најчешће два од три консти
тутивна народа захваљујући тројици странаца који се у најважни
јим стварима увек приклањају мишљењу Бошњака), тада ситуаци
ја постаје очигледенија.34) Коначно, и можда најважније, отпочеле
су и “реформе” у сфери извршне власти. Високи представник је
противуставно зашао у области царинских служби и прекогранич
не полиције и предао их централним органима у Сарајеву, потом
је објединио цивилнобезбедносне службе (оформљена је свемоћна
централна служба СИПА), затим је укинуо омбудсмане на енти
тетском нивоу, проширио Савет министара са 3 на 10 чланова...
Уз измене ентитетских устава у делу који се тиче полагања права
конститутивних народа из другог ентитета на конститутивност и
у Републици Српској, те свођењу војске Републике Српске на ни
во трећег пука Оружаних снага БиХ ове реформе су у доброј ме
ри пољуљале саме темеље Париско-дејтонског мировног уговора.
Последњи наум страног протектората у БиХ – да уведе мешане и
прекограничне службе ентитетских полиција – није успео. Он би
и коначно значио укидање ентитетских линија разграничавања, и
нестанак Републике Српске.
Када након ове исцрпне анализе и дијагностификовања ста
ња уставне позиције Републике Српске пређемо на сумарна разма
трања, преостаје нам да закључимо следеће: Република Српска и
33) Милорад Додик, “О суду и тужилаштву БиХ, или како је БиХ настала”, Нова српска
политичка мисао, 3-4/2010: 117-135, Београд, 2010, стр. 131: «Преузимање предмета из
надлежности ентитетских судова успостављено је Законом о Суду БиХ (члан 13. прво
битног текста). Ниједно континентално законодавство не даје одређеном суду право да
узима предмете из надлежности другог суда.»
34) Ево нпр. исказа Снежане Савић, судије Уставног суда БиХ из Републике Српске: “(...)
нас четворо судија гласали смо против те одлуке, двоје Хрвата и нас двоје Срба. Одлука
је донесена гласовима Бошњака и тројице страних судија.” (Снежана Савић, “Устав
ни положај Републике Српске у Босни и Херцеговини”, Нова српска политичка мисао,
1/2011: 79-86, Посебно издање, Београд, 2011, стр. 80)
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даље поседује најважније атрибуте унутрашњег суверенитета. Она
је према слову свог устава дефинисана као држава односно Репу
блика, поседује властите симболе државности – државна знамења
(заставу, грб, химну и држављанство), у опису својих надлежности
истиче оригинерност у стицању свих права која није поверила цен
тралним органима у Сарајеву, њена скупштина може прогласити
ванредно стање на делу или читавој својој територији. Из овога
произилази да је стање у коме је Република Српска, објективно,
стање сатераности у шири правни оквир, у који је она невољно
и изнуђено ступила. Оно од чега је Република Српска развлашће
на јесте право представљања или ius representationis, уз напоме
ну да је влади Републике Српске омогућено да одржава паралелне
и специјалне везе са владама околних земаља, уз да не наруша
ва међународни интегритет БиХ. Ово право представљања, које
је преведено на централне власти у Сарајеву, спада у искључиву
надлежност Босне и Херцеговине, и састоји се у: праву на вођење
спољне политике (ius legationis), праву на вођење рата (ius belli), и
праву на успостављање спољнотрговинског промета са другим зе
мљама (ius tractatum).35) Са друге стране, Република Српска посе
дује законодавну, извршну и судску власт. У њеној надлежности су
не само основни и касациони судови, те Врховни суд, већ и Устав
ни суд. Она поседује нетакнуту бицефалну структуру извршне вла
сти: како владу која се формира из већине народних представника
Народне скупштине Републике Српске са Председником владе Ре
публике Српске на челу, тако и функцију Председника Републике
(који оличава државно јединство Републике Српске).
Позиција Републике Српске током времена се мењала: од су
верене државе која се рађа из стања рата, и која је своју делимичну
државност заложила зарад мира и међународног признања да би
постала чинилац у међународним односима, до данашње неупитне
заједнице са очуваним, иако окрњеним, атрибутима државности.
Према слову париско-дејтонског мировног споразума Република
Српска је ушла у сложену, хибридну творевину – Босну и Херце
говину. Таква Босна и Херцеговина представљала је асиметричну
чврсту конфедерацију једне савезне или федеративне државе – Му
слиманско-хрватске федерације (нешто касније Федерације Босне
и Херцеговине), и једне унитарне државе – Републике Српске.36)
35) Ратко Марковић, Уставно право и политичке институције, Службени гласник, Београд,
1997, стр. 451: «Међународна или спољна сувереност федерације огледа се у њеном
праву да одлучује о рату и миру (ius belli), праву да закључује међународне уговоре (ius
tractatum), и праву да буде представљена у спољном свету (ius legationis).»
36) Christophe Solioz, “Quest for soverignity – Bosnia and Herzegovina’s challenge”, Helsinki
Monitor, 2/2003, Brill-Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston Massachusetts, 2003, p.
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Међутим, током времена притисцима који су долазили споља јача
ни су слаби централни органи у Сарајеву. Накнадни легални (пита
ње колико и легитимни) процеси стварање јединствених оружаних
снага БиХ, те нелегално стварање информативнобезбедносне слу
жбе и јединственог омбудсмана ову специфичну државолику тво
ревину, каква је БиХ, довели су до тога да је она од асиметричне
чврсте конфедерације прерасла у државни савез два ентитета.37)
Државни савез сада већ има не само спољашњи суверенитет у по
гледу представљања, већ и војне снаге. Међутим, ту се процес не
зауставља: уводи се јединствен порески и царински систем, устав
ни суд у последњој инстанци све активније атакује на правносна
жне пресуде судова у ентитетима, уводи се Суд БиХ (који разгра
ђује правосудни поредак Републике Српске), пограничне послове
преузимају органи БиХ, уводи се Високи судски и тужилачки савет
за БиХ и сл. Сада се, смислено може поставити питање, да ли је да
нас уставни положај Републике Српске такав да је она чланица др
жавног савеза или је мање и од тога? Оно што дефинитивно отпада
као могућност, па није ни узимано у разматрање, то је да нема ни
говора да је Република Српска само политичко-територијална ауто
номија у оквиру Босне и Херцеговине.38) Међутим, са друге стране,
искуства у погледу државног уређења Државне заједнице Србија и
Црна Гора, као једне од ретких државних савеза par excellance, ука
зују да Република Српска, ипак, нема толико државног капацитета
да би могла да равноправно и готово у пуној мери (свом својом
сувереном снагом) оригинерно да учествује у државној заједници
са другим ентитетом.39) Наиме, још по слову Дејтона, она учеству
је у неједнакој заступљености у централним органима у Сарајеву,
149: “The accord defin es a de facto state, divided into two entities, one Bosnian-Croat, the
Federation of Bosnia and Herzegovina (FBiH), the other Serbian, the Republika Srpska (RS).
This state is a composite, unbalanced structure in which about 80 per cent of the institutional
powers are held at entity level.”
37) Државни савез “има само онолико власти колико посебне државе пренесу на њега од
своје власти. Ова власт није нека нова власт: то је опет власт посебних држава – али
уједињена.» (Владан Станковић: «Државно уређење по Београдском споразуму», Поли
тичка ревија, 1/2004: 25-36, Институт за политичке студије, Београд, 2004, стр. 27)
38) Pavle Nikolić: Federacija i federalne jedinice, Službeni list SFRJ, Beograd, 1989, str. 28: “...
primetno je uža samostalnost autonomnih jedinica u poređenju sa samostalnošću federalnih
jedinica, što se ispoljava u nepostojanju ustavotvorne i sudske funkcije, užoj zakonodavnoj
funkciji, nepostajanju prava na samoorganizovanje i nepostojanju ustavno-sudske funkci
je.» О разлици територијалне аутономије и федералне јединице и у: Владан Станковић,
«Статусни положај војвођанске аутономије», Српска политичка мисао, 1/2010:291-302,
Институт за политичке студије, Београд, 2010, стр. 292: «... ове јединице не располажу
оригинерном влашћу, која би јој дала атрибуте државности или пак суверености.»
39) Више о обиму надлежности у класичном државном савезу како је била замишљена Др
жавна заједница Србија и Црна Гора видети код dr.sci Владана Станковића у одељку:
“Уставно правни модел Државне заједнице Србија и Црна Гора”. (Драган Петровић,
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сходно формули: 2 ентитета + 3 народа, где се увек предност даје
троједнакости народа наспрам двоједнакости ентитета.40) Овај деј
тонски узидани “превид” имао је за последицу умањење утицаја
српског фактора, тако што би и у будућности требао да додатно
обезбеђује превласт народа над ентитетима, односно 2 народа над
трећим. То као и све раније побројане чињенице иду у прилог тен
денциозних процеса унитаризације Босне и Херцеговине, а тиме
и докидања државности Републике Српске. Ове чињенице указују
да је данас уставни положај Републике Српске у оквиру БиХ негде
на скали од државног савеза ка лабавој федерацији два ентитета
(од којих је један већ чврста федерација кантона). Овакво сада већ
државно уређење БиХ било би contradictio in adjecto јер би БиХ
постала федерација федерације, што никако није не само по слову
и духу Дејтона, већ и по логици архитектонике државних уређења
политичких институција у свету. Тренд федерализације БиХ могао
би бити настављен уколико власти Републике Српске буду удово
љавале притисцима међународног фактора ка даљој унитаризаци
ји. У том случају она би могла изгубити унутрашњи суверенитет,41)
а притисци на том плану се увелико спроводе кроз Уставни суд
БиХ, Тужилаштво БиХ, Суд БиХ и сличне “кровне контрукте”.42)
Закључно: Република Српска налази се у уставном положају
од чланице државног савеза ка федералној јединици. Хоће ли Репу
блика Српска задржати своје државне атрибуте остаје да се види...
Почетна позиција Дејтона одавно је напуштена. Следи ли борба за
повратак на његове основне принципе?
И овде је право само след политичких поступака...

Владан Станковић: Заједничка држава Србије и Црне Горе, Институт за политичке сту
дије, Београд, 2006, стр. 89-90)
40) Република Српска није подједнако заступљена у централним органима власти, што је
неуобичајено решење и за класичне федерације. Ево шта о неједнаком заступању феде
ралних јединица пише професор уставног права Павле Николић: “2. Princip nejednake
zastupljenosti federalnih jedinica: To sigurno nije u duhu načela po kome se federalni dom
konstituiše kao predstavništvo federalnih jedinica...» (Pavle Nikolić: Federacija i federalne
jedinice, Službeni list SFRJ, Beograd, 1989, str. 76-77)
41) “Унутрашњи елемент обухвата супрематију државне власти у односу на све друге вла
сти и институције на његовој територији.” (Ратко Марковић, Уставно право и политич
ке институције, Службени гласник, Београд, 1997, стр. 179)
42) Мишљења смо да би тек у том случају, укидањем унутрашње суверености Републике
Српске, заживело идеалнотипско федерално устројство о коме пише професор Павле
Николић, када наводи: “федеративна држава јединствена држава у оквиру које постоје
федералне јединице са високим степеном самосталности који се испољава у њиховом
праву да имају сопствени устав.» (Павле Николић, Уставно право, Службени лист СРЈ,
Београд, 1993, стр. 344)
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Vladan Stankovic, ZoranMilosavljevic
CONSTITUTIONAL POSITION 
OF REPUBLIC OF SRPSKA
Summary
In this scientific work, the authors analyzed the constitutional
position of Republic Srpska towards central authorities in Sarajevo.
Without prejudice to the review, the authors applying dogmatic-norma
tivity, target, comparative, developmental method and method of con
tent analysis of norms that regulate the basic framework of political
power in the Republic of Srpska and the Bosnia and Herzegovina. First,
analyze the basic constitutional, political and institutional foundations
of Republic Srpska and Bosnia and Herzegovina. Then, explore proce
dures and act on the transfer of jurisdiction of the Republic Srpska of
the central authorities in Sarajevo. At the end of its overall score and
the court about the nature of the constitutional position of the Repu
blic Srpska, avoiding the fact that for the subject of their research take
the government form of the Republic Srpska (in doing so, the purpose
of scientific research would be missed) and BiH (as this would preju
dice the conclusion about the character of complex government form
creations, such as BiH). The significance of the research enterprise is
reflected in the Court’s order granting the constitutional position of the
entity under the Paris-Dayton Peac e Agreement (about the character
and nature of the constitutional Dayton BiH) and about the current po
litical power relations of Srpska and BiH. From this, it can accompany
the development path of Srpska and BiH, and predict the tendency of
their mutual relations in the future, in order to prevent preventively new
ones, but also endangering the national interest of the Serbian people in
this part of the Balkans.
Key words: Republic of Srpska, the Dayton Agreem
 ent, the constitutional sta
tus, political institutions.
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Resume
Republic of Srpska was created in the war through the expressi
on of the aspirations of the serbian people in the former SR Bosnia and
Herzegovina to independently regulate the life after the dissolution of
Yugoslavia. Parisian-Dayton peace accord constitutional status of the
Serbs is limited so that it has internal sovereignty, but to the outside that
sovereignty was transferred to Bosnia and Herzegovina.It was a peace
agreement recognized as an international actor or object of international
law, but not as its subject. This resulted in the transfer of sovereignty
outside Dayton from Republic of Srpska to the Bosnia and Herzegovina
– a creation that even in the name of the attribute does (like a Republic).
To the Paris-Dayton Peac e Accord Republic of Srpska has entered into
a complex, hybrid creation – Bosnia and Herzegovina. Such Bosnia and
Herzegovina has been a strong asymmetric confederation or a federal
government – the Muslim-Croat Federation (later the Federation of Bo
snia and Herzegovina), and a unitary state – the Republic of Srpska.
Serbian entity is still in the constitutional position of the member state
association to the federal unit. Whether the Republic of Srpska will
keep its state attributes? The initial position of Dayton has long been
abandoned... The following is the struggle to return to its basic princi
ples remains to be seen.

*

Овај рад је примљен 14. маја 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
5. јуна 2012. године.
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ПОЛИТИКА МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ВАНРЕДНИМ 
СИТУАЦИЈАМА
Сажетак
Овај рад је покушај аутора да истражи систем и норматив
на документа међународне сарадње у ванредним ситуацијама, као
и политику међународне сарадње Републике Србије у тој обла
сти. У овом раду се објашњавају начини међународне сарадње и
удруживања у области ванредних ситуација природног и технич
ко-технолошког карактера. Пошто за ванредне ситуaције државне
границе представљају порозну средину, међународна сарадња је
неопходна. У циљу унапређења властитих знања, заједничког де
ловања у случају ванредних ситуација и обављања послова хума
нитарне природе, државе формирају међународне организације и
удружења, или постају њихове чланице. Република Србија, после
свих криза кроз које је прошла у протеклом периоду, чини значај
не напоре на успостављању и унапређењу националног система
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, као и међународне
сарадње у тој области.
Кључне речи: ванредна ситуација, међународна сарадња, цивилна зашти
та, опасност, ризик, управљање, европска Унија, Републи
ка Србија, политика, Сектор за ванредне ситуације.

Људи свих вера и нација се суочавају са ризицима везаним за при
родне и техничко-технолошке опасности, а велика већина њих вре
меном постају и жртве ванредних ситуација (у даљем тексту ВС).
О томе, поред осталог, сведоче трагедије у нуклеарним централа
ма у Чернобиљу и Фокушими (последице по становништво, инду
стрију, пољопривреду, екологију и социјалну сферу осетиле су се у
многим земљама), као и земљотрес и цунами у Индијском океан
 у.
487

СПМ број 2/2012, година XIX, свеска 36

стр. 487-508.

Само у периоду 2010.-2011. година, у свету је елементарним непо
годама било погођено 413 милиона људи, при чему је 429.780 лица
страдало, док процењена материјална штета износи 475 милијарди
америчких долара.1)
Како савремена друштва постају организованија, сложени
системи одбране од опасности се развијају на локалном, национал
ном и регионалном нивоу. Капацитет одбране појединачних зема
ља зависи од више чинилаца, укључујући ниво ризика од несрећа,
локалне и регионалне економске ресурсе, структуру власти, до
ступност технолошких, научних и људских ресурса. Све су чешће
несреће које утичу на целе регионе, што захтева структуру глобал
не одбране, која је иначе још у развоју. У таквим ситуацијама, као
и у случајевима када размере ВС не превазилазе границе одређене
државе, али превазилазе њене унутрашње могућности у погледу
заштите становништва и отклањања последица, постаје очигледна
потреба удруживања снага и средстава више земаља ради решава
ња ових проблема.
Ванредне ситуације међународног карактера и њихове по
следице захтевају посебну организацију оперативне сарадње и
одговарајућу међународну правну основу. Анализом друштвених
и политичких последица и међународних аспеката кризних и ВС
може се издвојити низ глобалних тенденција, које сведоче о јачању
процеса интеграција у области безбедности. Неке од тих тенден
ција су:
а) интеграција земаља – чланица међународних/међувла
диних организација у оквирима конкретних програма и
пројеката (припреми особља, заједничком планирању и
реаговању под окриљем Уједињених нација);
б) ангажовање од стране међународних/међувладиних
организација (на основу тендера) капацитета одгова
рајућих националних организација, као и ресурса зе
маља-учесница ради извођења конкретних операција
ванредног хуманитарног реаговања;
ц) тежња држава да на нивоу региона удруже ресурсе и мо
гућности које поседују, уз ангажовање одговарајућих
организационих структура и финансијских могућности
регионалних удружења (савеза) где се узимају у обзир
1) Према подацима Универзитета Лувијан у Бриселу, у оквиру кога се води и изучава ме
ђународна статистика о катастрофама (The International Disaster Database - EM-DAT) i
Centre for Research on the Epidemilogy of Disasters – CRED.
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особености конкретног региона и заједнички задаци на
спречавању и отклањању ВС;
д) обједињавање финансијских средстава земаља-донатора
и међународних/међувладиних организација, те њихово
усмеравање на реализацију конкретних пројеката у зе
мљама (регионима) трећег света, и
е) значајно учвршћивање позиција невладиних организа
ција које раде под окриљем ЕУ, УН и других међународ
них/међувладиних организација.
Стварање специјализованих међународних информативних
центара и ефикасног упозоравања на могуће елементарне непого
де и техничко-технолошке катастрофе, центара за обуку и научноистраживачких центара представља перспективан правац научнотехничке сарадње у области борбе са природним катастрофама и
великим индустријским хаваријама.
Регион југоисточне Европе коме припада и Република Србија,
све је више угрожен различитим природним опасностима (попла
ве, екстремно високе и ниске температуре, земљотреси, клизишта,
олујне непогоде, итд.), техничко-технолошким незгодама, дејством
опасних материја и других стања опасности. Глобалне климатске
промене такође доприносе уништавању животне средине, са штет
ним утицајем на здравље људи, опстанак многих природних врста
и културно наслеђе. Према подацима NASA, на планети је током
ХХ века температура порасла за 0,8о С, а према подацима Светске
метеоролошке организације (WМО) прошла деценија (2001.-2010.
година) била је најтоплија откад је 1850. године почела да се води
евиденција. Процењује се да је у периоду, 2001.-2010. година, тем
пература на површини земље и мора у свету била 0,46 о C виша од
дугорочног просека од 14 оC. Девет од десет година у овом периоду
су биле међу десет најтоплијих година откад се врше мерења. Кли
матске промене су се убрзале у првој деценији 21. века, а тај тренд
је настављен и 2011. године, која је била најтоплија откад се води
евиденција, упркос расхлађујућем утицају климатског феномена
„Ла Ниња.”2) Процењује се да ће глобално отопљавање бити пра
ћено повећањем количине падавина (до 2030. године за неколико
процената) и подизањем нивоа мора у свету (до 2030. године за 20
cm, до краја XXI века за 65 cm). Тако значајан пораст нивоа мора
би представљао опасност за опстанак око 800 милиона људи. То би
довело до потапања низија у приобаљу многих земаља, као и до
2) Саопштење Светске метеоролошке организације (WМО) са седиштем у Женеви од
23.03.2012. године које је пренела новинска агенција Танјуг, Београд.
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потапања и разарања обалске зоне и низија у делтама бројних река
са градовима и насељима на њиховим обалама. Пораст просечних
годишњих температура би изазвао померање свих климатских зона
од екватора према половима, што десетинама и стотинама милиона
људи може одузети могућност да живе и раде као што су навикли.
Последица раста температуре је убрзано размножавање инсеката
(комараца) и штеточина које уништавају шуме, тако да би се они
могли отети контроли својих природних непријатеља (птица, жаба
и сл.), при чему би се тропске и суптропске врсте инсеката шириле
на север, преносећи на просторе умерене географске ширине боле
сти као што су маларија, тропске вирусне грознице и друго.
Могуће глобалне климатске промене имаће негативан утицај
на здравље становништва, појачаће утицај фактора околине на чо
века и утицаће на временски и сезонски развој болести у многим
земљама. Ако сумирамо све могуће последице климатских про
мена на човека, можемо издвојити следеће правце: општи утицај
климе у различитим условима природне околине, друштвених и
економских услова; топлотни удар; загађење ваздуха; хемијско за
гађење; опадање квалитета воде; болести изазване паразитима; по
јачано ултраљубичасто зрачење. Последице климатских промена
свакако ће се одразити и на стање енергетике.

МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНИ СИСТЕМ  
И ДОКУМЕНТА У ОБЛАСТИ 
ЗАШТИТЕ ОД ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА
Камен темељац међународно-правног система у области за
штите од ВС представља “Општа декларација о људским прави
ма”, која је усвојена 10. децембра 1948. године у Паризу и предста
вља развој основних постулата Статута Организације уједињених
нација о решености народа да обезбеде побољшање животних
услова. Члан 3. Опште декларације о људским правима одређује
право на живот као основно људско право. У складу са принципи
ма Статута УН (преамбула, чл. 1), основни задатак те организације
је да обезбеди усклађеност деловања појединих држава при реша
вању проблема економског, социјалног, културног и хуманитарног
карактера, као и да подстиче и развија поштовање људских права.
На међународном нивоу je усвојено преко 200 мултилатералних
споразума (уговора, конвенција, декларација), као и велики број
билатералних међународних уговора и других политичко-правних
докумената, који су директно или индиректно посвећени питањи
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ма заштите становништва и територије од ВС природног и технич
ко-технолошког порекла. Међу тим документима су:
- Резолуција 12. заседања Генералне конференције УНЕ
СКО из 1962. године (“Економски развој и заштита при
родних ресурса, флоре и фауне”);
- Декларација и ”План активности” Стокхолмске конфе
ренције ОУН о проблемима човекове околине из 1972.
године;
- Закључни акт Европског саветовања о безбедности и са
радњи у Европи, усвојен у Хелсинкију 1975. године;
- Светска стратегија заштите природе, усвојена на 14. за
седању ГС Међународног удружења за заштиту природе
и природних ресурса из 1978. године у Ашхабаду;
- ”Директиве Саветовања о опасностима од великих ка
тастрофа у неким индустријским гранама” (Директива
“SEVESO”) из 1978. године;
- Резолуција Генералне скупштине ОУН “Историјска од
говорност држава за очување природе на Земљи за сада
шње и будућа поколења” из 1980. године;
- ”Наша заједничка будућност” - извештај Међународне
комисије за околину и развој, који је усвојен на 42. Гене
ралној скупштини ОУН 1987. године;
- Резолуција 42/169 Генералне скупштине УН из 1987. го
дине којом је проглашена “Међународну деценију УН
смањења опасности од елементарних несрећа”;
- Резолуција 44/236 Генералне скупштине УН од 22. де
цембра 1989 године која је предвиђала спровођење зна
чајних мера у циљу спасавања људи и слабљења утицаја
елементарних несрећа;
- Друга конференција ОУН о човековој околини и развоју
одржана 1992. године у Рио де Жанеиру;3) ;
3) Промовисана је идеја одрживог развоја као интегрални приступ решењу проблема ци
вилизације. Важан практични резултат конференције у Рио де Жанеиру представљају
конкретни задаци, које су добиле земље потписнице програмских докумената конфе
ренције. Посебно, у Дневном реду за XXI век прецизирано је да «владе морају фор
мулисати националну стратегију одрживог развоја засновану на реализацији одлука
усвојених на конференцији. Циљеви те стратегије морају бити одговоран економски
развој и истовремено заштита базе ресурса и околине узимајући у обзир интересе буду
ћих поколења. Будући да је програмске документе конференције потписало 178 држава,
постоји основа за наду да је учињен веома важан, можда, историјски корак на форму
лацији усаглашене политике свих земаља света на плану остварења одрживог развоја и
очувања екосистема Земље.
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- Прва Светска конференција о смањењу опасности од

несрећа (Кобе, Јапан, 1995. године).4)
- Резолуција Генералне скупштине ОУН “Међународна
стратегија за смањење последица ванредних ситуација
Уједињених нација“ (ISDR - International Strategy for Di
saster Reduction) oд 21.12.1999. године.5)
- Миленијумска деклерација-резолуција УН усвојена од
свих чланица на 8. Пленарном заседању 08. септембра
2000. године са осам главних развојних циљева (Millen
nium Development Goals (MDGs) који се даље гранају у
зависности од индикатора на 21 подциљ;6)
- Светски самит о одрживом развоју (Јоханесбург, 2002.
године), на коме је потврђено да је проблем смањења
опасности од несрећа најважнији услов одрживог разво
ја;
- Друга Светска конференција о смањењу опасности од
несрећа (Кобе, Јапан, 2005. године).7)
Последњих година су сва кључна питања која се односе на
проблеме смањења опасности од елементарних несрећа, разматра
на у УН у оквиру тематског блока “Одрживи развој и околина”.
Имајући у виду напред наведено, јасно је зашто ОУН задатак спре
чавања природних катастрофа и ублажавања њихових последица
сврстава међу двадесет најважнијих и неодложних глобалних про
блема XXI века.

4) Као главни циљ стратегије, коју је светска заједница разрадила у Кобеу (такозвани Hyogo програм активности), предвиђа значајно смањење социјалне, економске и еколошке
штете од несрећа и катастрофа како у појединим градовима тако и у свим земљама у
свету.
5) По окончању, Међународна деценија смањења опасности од елементарних несрећа, на
завршној конференцији у јулу 1999. године у Женеви, оцењена је као значајна и на прак
тичном плану веома корисна иницијатива за многе земље.
6) Примена декларације је разматрана на светском самиту 2005. године.
7) Као што се показало на следећој конференцији, деценију касније (2005) у Кобеу (Јапан),
стратегија која је тада припремљена у потпуности је актуелна и данас, а њена основна
концепција је задржана и у Хyого оквирном програму активности за период 2005-2015.
У тим документима (Јоханесбургу (2002) и Кобе (2005)) је наглашено да политика сма
њивања опасности од несрећа даје могућност стварања савеза који би били у стању да
се супротставе несрећама.
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ЗНАЧАЈНИЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
И УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ  ЗАШТИТЕ
ОД ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА
Непосредно и стално деловање ОУН на широком плану, ве
зано за пружање помоћи у случају несрећа почиње од 1971. године,
када су у систему те утицајне међународне организације почели
да се успостављају одговарајући органи. Одлучујућу улогу у ко
ординацији међународних напора при пружању помоћи у случају
несрећа има Канцеларија-биро (дирекција) за координацију актив
ности хуманитарне помоћи ОУН (UNOCHA – Office for the Coor
dination of Humanitarian Affairs)8) која води међународну активност
у кризним ситуацијама преко више хуманитарних тела и агенција
УН, укључујући Програм за развој (UNDP - UN Development Pro
gramme), Дечији фонд УН (UNICEF-UN Children,s Fund),   Свет
ски програм хране (WFP - World Food Programme), Организацију
за избеглице (UNHCR - UN High Commissioner for Refugees) и друге
агенције, за које се процени да су неопходне у зависности од кон
кретног проблема. Свака од ових организација обавља одређени
задатак када дође до хитног случаја, било да се ради о природној
или људским фактором изазваној несрећи.
Канцеларија - биро (дирекција) за координацију активности
хуманитарне помоћи (UNOCHA) мобилише и координира колек
тивна настојања међународне заједнице, посебно она из система
УН-а, ради свеобухватног и правовременог задовољења потреба
оних који су изложени људској патњи и материјалноj деструкцији
у катастрофама и ВС. Руководилац Канцеларије UNOCHA9), је за
меник Генералног секретара УН за Хуманитарне послове/Коорди
натор за хитну помоћ УН и он је одговоран за координацију помо
ћи УН кроз Међуаг енцијски комитет.10) У раду Комитета учествују
и представници спољних хуманитарних организација (укључују
ћи хуманитарне организације УН, Међународну организацију за
миграције, три конзорцијума већих међународних невладиних ор
8) UN-OCHA има значајан пројекат под називом «Употреба војних ресурса и средстава
цивилне заштите у реализацији међународних операција на отклањању последица еле
ментарних несрећа, техногених катастрофа, других облика ВС и хуманитарних акција».
9) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2005.OCHA Organigrame.  Available at:
http://ochaonline.un.org/webpage.asp?site-organigrame/
10) Међуагенцијски комитет је основан 1992, под Резолуцијом Уједињених Нација 46/182.
Он служи као платформа где широк број хуманитарних партнера, без обзира да ли при
падају УН или не, могу да се окупе да би исказали хуманитарне потребе настале у ван
редним ситуацијама
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ганизација и покрет Црвеног крста). Међуаг енцијски комитет ана
лизира кризне сценарије како би се обезбедио усклађени и брзи од
говор на све врсте ванредних и хитних ситуација.11) Такође, постоји
и Извршни комитет за хуманитарне послове, основан од стране Ге
нералног секретара УН с циљем побољшања координације између
агенција УН које раде на хуманитарним питањима.
UNOCHA је успоставила Приправни тим за процењивање
катастрофа и координацију УН (UNDAC - UN Disaster Assessment
and Coordination), који у брзо напредујућим катастрофама, може
бити одмах отпремљен на место ВС. Задатак тима је да региструје
догађај и његове последице и, кад је потребно, помогне локалним
властима у одређивању потреба за међународном помоћи и у над
гледању на лицу места, те да координира ту асистенцију непосред
но након велике катастрофе. Сви чланови UNDAC-а, који укључу
ју цивилне и војне стручњаке, су такође обучени за успостављање
Оперативног координационог центара на лицу места (OSOCC-Onsite Operations Coordination Centre), чији је циљ да помогне, кад је
потребно, властима земље која је погођена катастрофом, у задо
вољавању повећаних потреба за управљањем које намеће долазак
међународне помоћи. Међународна саветодавна група за претрагу
и спашавање (INSARAG-The International Search and Rescue Advi
sory Group), је мрежа између влада у оквиру УН која управља урба
ном потрагом и спасавањем и сродним питањима везаним за помоћ
у ВС.
Програм за развој (UNDP) је највећа агенција у оквиру УН.
Финансира се путем донација, а обезбеђује обуку, стручне консул
тације и ограничену помоћ у опреми за земље у развоју, са посеб
ним акцентом на помоћ најсиромашнијим државама. Са ширењем
концепта и праксе развоја, UNDP12) је преузео знатно веће одговор
ности у земљама и којима делује, као и у систему УН у целини.
Програм за развој раније није сматран организацијом која предво
ди међународно управљање несрећама и хуманитарним акцијама,
јер се није фокусирао на конкретне системе испомоћи у хитним
случајевима (што је раније било сматрано главним циљем упра
вљања несрећама), већ на изграђивање способности земаља да ре
шавају питања из ове области, временом и без стране помоћи.13)
11) Coppola, D.,Introduction to Internationala Disaster Management, lsevier, (2011), Burlington,
MA (SAD)
12) UNDP May 2001, Disaster Profiles of the Least Developed Countrijes UN, New York.
13) UNDP повезује рањивост у несрећама са недостатком или неразвијеном инфраструкту
ром, лошом еколошком политиком, погрешним коришћењем земље и порастом попула
ције у областима које су склоне несрећама.
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Имајући у виду значај превенције и припремања за ВС, UNDP је у
новијем периоду добио признање за кључну улогу умањивања ри
зика у тој области.
Мисија Дечијег фонда УН (UNICEF), основаног 1946. годи
не, је решавање проблема угрожене деце у свету. На основу Кон
венције о правима детета14) коју су до сада ратификовале 194 др
жаве (САД су је само потписале), UNICEF има широка овлашћења
да врши своје мисије. И пре дешавања ВС у одређеној земљи, није
неуобичајено да UNICEF у њој постане стално присутан, са ста
билним буџетним средствима. У случајевима ВС или оружаних
сукоба, UNICEF има директну улогу обезбеђења помоћи циљним
групама. Брзо реаговање ове организације је важно зато што су де
ца и младе мајке често маргинализоване групе када се ради о при
мању помоћи. UNICEF константно делује на обезбеђивању при
ступа све деце образовању и здравственој нези, као и на њиховој
сигурности и заштити дечијих права. У периодима помоћи и опо
равка након ВС, улога UNICEF се проширује како би се изашло у
сусрет потребама деце-жртава. Пројектима за хуманитарну помоћ
обезбеђује се хитна интервенција у облику имунизације, обезбе
ђења воде и хране, помоћи у области образовања и здравља. Жене
ову помоћ такође примају, зато што UNICEF сматра да су оне од
виталне важности за бригу о деци.
Велики значај у међународној хуманитарној делатности има
сарадња са међународним организацијама за храну у оквиру УН.
То се у првом реду односи на Светски програм за храну (WFP),
односно на пружање помоћи у снабдевању животним намирница
ма. У случајевима ВС, WFP је значајан фактор помоћи жртвама,
везано за обезбеђење потреба исхране. Храна се током ВС тран
спортује до угроженог места и испоручује складиштима и дистри
бутивним центрима. Дистрибуција се изводи у складу са раније
установљеним проценама потреба, изведеним од стране Канцела
рије за координацију хитне помоћи. WFP дистрибуира храну пре
ко ангажованих невладиних организација које имају искуства и
ресурсе потребне за планирање и примену пројеката транспорта,
складиштења и дистрибуције. Примарни партнери у планирању и
примени су владе домаћини (који морају захтевати помоћ од WFP,
осим ако су у питању сложене хуманитарне потребе у земљама где
нема владе, а Генерални секретар УН пошаље захтев).
Утицајна организација у специјализованој структури УН је
и Светска здравствена организација (WHO - World Health Organi
14) Усвојена на Генералној скупштини УН, 20. новембра 1989. године.
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zation), која делује као координирајуће тело међународног јавног
здравства. WHO сарађује са националним владама на развоју ме
дицинске способности и здравствене неге и помаже у сузбијању
епидемија. Та организација подржава истраживања и искорењива
ње болести и обезбеђује експертизу у вези ових проблема када се
то од ње затражи. Она обезбеђује и обуку и техничку подршку, те
развија стандарде за медицинску негу. У случају ВС, WHO реагује
на више начина који се односе на здравље жртава, од којих је нај
важнији обезбеђење праћења болести које се јављају у нехигијен
ским условима након несрећа.
Међународнe финансијскe институцијe (MFI)15) дају држа
вама кредите за развој и нудe финансијску сарадњу широм света,
у настојању да обезбедe стабилност међународног тржишта и да
успоставe глобалну политичку равнотежу. Ове институције16) чи
не државе чланице, организоване на глобалном или регионалном
нивоу. Оне обезбеђују финанасијске услуге националним владама
кроз пројекте или директне кредите након ВС и катастрофа. Зе
мље са малим монетарним резервама често траже помоћ или до
датне кредите за хитне случајеве да би покриле скупе операције
реконструкције и рехабилитације после настанка ВС и катастрофе,
а чињеница је да без МFI-а већина држава у транзицији у тим си
туацијама не би имала средства за опоравак.
Невладине организације (НВО) са фокусом на међународну
хуманитарну помоћ, имају важну улогу у одговору и опоравку од
катастрофа, попуњавајући празнине које не покривају националне
и мултинационалне организације. Такође, НВО могу имати важну
улогу у процени штета и потреба, а често обезбеђују различите
техничке вештине (нпр: ”Лекари без граница“) или осигуравају ре
шавање прехрамбених потреба. Ове организације омогућавају да
помоћ дође до веће популације у краћем временском периоду, а фи
нансијска подршка као резултат прикупљених средстава у оквиру
НВО, обезбеђује веће ресурсе за потребе жртава.
Међународна федерација организација Црвеног крста и Цр
веног полумесеца (IFRC – International Federation of Red Cross and
Red Crescent Societies), као једна од највећих невладиних органи
зација данас активно учествује у миротворним и хуманитарним ак
цијама у свету. Њени национални огранци постоје у 169 земаља, а
број стално запослених достиже 284.000, што је пет пута више од
15) Доступно на http:// www.imf.org/ehternall/np/hipc2001pc/042001.htm
16) Највећа МFI је Светска банка, а једна од њених филијала је Међународни монетарни
фонд (ММF).
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броја сталних службеника ОУН. IFRC се бави не само пружањем
медицинских услуга, испоруком лекова и медицинске опреме, већ
и другим облицима хуманитарне помоћи, као што је, на пример,
помоћ у храни. Федерација и националне организације такође по
мажу избеглицама које долазе из зона ратних дејстава, принудно
расељенима, као и људима који су страдали услед природних и
техногених катастрофа. Федерација је 2001. године покренула про
јекат Међународног права о хуманитарној помоћи из кога је наста
ла студија ”Закон и правни проблем у међународном реаг овању у
случају катастрофе”,17) а 2007. године су усвојене и ”Смернице за
олакшавање и регулисање достављања хуманитарне помоћи у ка
тастрофама и помоћи у почетном опоравку земље”.
САД имају неколико начина пружања помоћи другим земља
ма које исту траже након катастрофа, несрећа и сукоба. Агенција
SAD задужена да обезбеди помоћ и развој других држава је Аме
ричка агенција за меđународни развој (USAID - U.S. Agency for In
ternational Development), која има задатак да координира одгово
ром САД на меđународне катастрофе.
НАТО (Североатлантски савез) у својој организацији има
Дирекцију за цивилно планирање у ВС (CEP – Civil Emergency
Planning), са задатком да искористи постојеће координационе
могућности за заједничко деловање при допремању хуманитарне
помоћи угроженом становништву. У мају 1995. године, НАТО је
донео одлуку да прошири ту врсту сарадње и подигне је на ниво
земаља-партнера, како би на тај начин ова област постала доступна
и оним државама које нису чланице те организације, али су ушле
у програм Партнерство за мир.18) Новоформирана структура битно
је повећала потенцијал међународне заједнице за реаговање у ВС
великих размера и омогућила заокрет делатности НАТО ка мирно
допским аспектима безбедности. Сматра се да евроатлантски по
тенцијал реаговања у ВС треба да допринесе повећању могућно
сти деловања међународне заједнице у случају великих катастрофа
у било ком делу света, а посебно у најразвијенијим земљама где
постоји велика опасност од ВС.
Као један од два основна елемента политике Партнерства за
мир о „Повећању практичне сарадње на пољу међународне помо
17) Доступно на http://www.ifrc.org/Docs/pubs/idrl/desk-studu/113600-idrl-deskstudu-en.pdf.
18) Развој односа у оквиру НАТО програма «Партнерство за мир» је у вези са измење
ном ситуацијом у свету, пошто се различити војно-политички савези, па и националне
војне организације труде да реализују своје могућности у хуманитарној сфери – миро
творним процесима, пружању хуманитарне помоћи, потрагама и спасавању у случају
несрећа, то јест «конверзијом» војне технологије и војних ресурса за потребе заштите
становништва и територије у случају ванредне ситуације.
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ћи у случају опасности”, НАТО је 1988. године у оквиру Дирекције
за планирање у случају цивилних ВС разрадио нови механизам ко
ји је 1988. године довео до стварања Координационог центра евро
атлантског ванредног/ катастрофа реаг овања (EADRCC – EuroAtlantic Disaster Response Coordination Centre). Задатак EADRCC
је да координира процесе реаговања 44 земље чланице Савета
евроатлантског партнерства у циљу брзе и ефикасне реализације
понуда за пружање помоћи УН (ово представља трећу линију по
везаности између НАТО и УН - допуну двема постојећим у обла
сти политичких односа и безбедности). Координациони центар је
део Међународног оперативног одсека у Штабу НАТО-а у Бри
селу, а повезан је и са Уједињеним нацијама, где има референта
одговорног за координирање са UN-OCHA. НАТО је 2000. године
формирао и Евро-атланску јединицу за одговор у случају опасно
сти (EADRU – Euro-Atlantic Disaster Response Unit). Реч је о не
сталној јединици, са особљем и опремом које су земље чланице
изначиле као потенцијално доступне у случају одговора на захтев
за помоћ од стране државе погођене катастрофом. У случају мир
нодопске ВС на територији држава чланица Партнерства за мир, а
по пријему захтева од стране угрожене земље, EADRCC је спре
ман да одговори 24 часа дневно током целе године. Тај приступ у
потпуности подржавају УН, главне земље учеснице тог процеса и
релевантне невладине организације. У решавању проблема усавр
шавања механизама помоћи полази се од признавања чињенице да
ресурси које користи ОУН фактички припадају одређеним држава
ма. Имајући у виду да су ресурси на националном нивоу ограниче
ни, основни начин да се повећа ефикасност при пружању помоћи
на међународном нивоу је интеграција и кооперација националних
капацитета, што омогућава да се помоћ пружи што брже и да се
притом средства рационално користе.

РЕГУЛИСАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ И САРАДЊЕ 
У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Европска унија нема интегрисан систем за одговор на ката
строфе, а систем сарадње чланица ЕУ у области цивилне зашти
те започет је и развијан резолуцијама доношеним у периоду 1987.
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- 1999. година.19) Усвајањем Лисабонског допуњеног споразума
(„Уговор о функционисању ЕУ“) 2009. године, уведено је неколико
промена у вези са цивилном заштитом. Тако је чланом 6. Угово
ра о функционисању Европске уније дефинисано да ће у области
цивилне заштите „Унија имати надлежност да спроводи пратеће,
координирајуће и комплементарне радње“. Такође, члан 176ц Уго
вора предвиђа да се редован законодавни поступак примењује на
усвајање закона у области цивилне заштите, те да „Унија подстиче
сарадњу између држава чланица како би се унапредила ефикасност
система за превенцију и заштиту од природних катастрофа и ката
строфа изазваних људским фактором.”20) Лисабонским допунским
споразумом уведена је и клаузула о солидарности (члан 188 П) по
којој ће „Унија и њени чланови деловати заједно и солидарно уко
лико је земља чланица предмет терористичког напада или жртва
природне или људском руком изазване катастрофе“.
Европска комисија, као влада ЕУ, је одговорна за пружање
подршке и додатне помоћи напорима на националном, регионал
ном и локалном нивоу на спречавању катастрофа, припремљено
сти лица одговорних за цивилну заштиту и интервенцију у случају
катастрофе. Европска комисија је у новембру 2010. године усвоји
ла документ „Европска Стратегија унутрашње безбедности у по
крету: пет корака напред ка безбеднијој Европи“.
Овим акционим планом за спровођење стратегије унутрашње
безбедности разрађен је и кровни механизам четворогодишњих
мера које се односе на групу V («Ефикасно управљање ВС»)21).
Фебруар а 2009. године Европска комисија је усвојила „Саопштење
о приступу заједнице у вези са превенцијом природних и изазва
них катастрофа“, које садржи уопштене оквире за превенцију ка
тастрофа и предложила мере којима би се кроз развој ЕУ и нацио
налних политика у циклусу управљања катастрофама (адаптација,
смањење ризика од катастрофа, превенција, одговор и отклањање
последица катастрофа), умањио њихов утицај. Закључком Савета
Европске уније у вези са друштвеним оквиром превенције ката
19) Некадашњи европски комесар Михел Барнијер сачинио је извештај о цивилној заштити
у Европи (2006) на захтев Председника Комисије. Извештај се усредсређује на ства
рање европских снага цивилне заштите („европска помоћ“), уз помоћ ресурса држава
чланица на веома сличан начин као и механизам.
20) Лисабонски допуњени споразум је предвидео да ће европско законодавство успостави
ти мере које су неопходне за постизање ових циљева, али без обавезног усклађивања са
законима и прописима држава чланица.
21) Извор: Београдски центар за безбедносну политику , Београдски центар за људска пра
ва, билтен 19, (2010), стр. 1-3. Акција 2, циљ 5 који говори о “приступу процени претње
и ризика, који се усмерава на све опасности.
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строфа у оквиру ЕУ, усвојеним новембра 2009. године, формира
на је посебна комисија која ће заједно са земљама чланицама ЕУ
развијати смернице ЕУ,22) а узимајући у обзир залагања на наци
оналном нивоу за методе мапирања опасности и ризика, процене
и анализе, како би се овакве акције олакшале и осигурала њихова
боља упоредивост у државама чланицама.
Државе чланице ЕУ су позване да до краја 2011. године обез
беде Комисији расположивост информација о сопственим великим
ризицима. С тим у вези, Комисија ће до краја 2012. године припре
мити међусекторски преглед главних природних и вештачких ри
зика са којима би се ЕУ могла суочити у будућности, и узимајући
у обзир, тамо где је то могуће и релевантно, будући утицај климат
ских промена и потребе за климатском адаптацијом.
Законодавство Европске уније регулише многе ризике. По
ред директива које говоре о поплавама, индустријским акциденти
ма и критичним инфраструктурама, ЕУ је донела један број пропи
са у области индустријских хазарда (нпр. прописе EC 1406/2002 и
2038/2006 који обавезују Европску агенцију за сигурност на мору
да реагује на загађење које изазивају бродови; Директиву о проце
ни утицаја на екологију 85/337/EEC; Директиву о стратешкој еко
лошкој процени 2001/42/EC). Такође, дефинисани су и конкретни
стандарди о превенцији у оквиру Еврокодова23).
Механизам за цивилну заштиту Европске уније, успоста
вљен Одлуком Савета EУ 2001/792/ES, који организационо припа
да Генералном директорату за међународну сарадњу, хуманитарну
помоћ и цивилну заштиту Европске комисије (ECHO - Europеan
Commission for Humanitarian aid and Civil Protection), прва је од три
могућности сарадње ЕУ у случају ВС и има за циљ омогућавање
координације између земаља чланица у току операције пружања
помоћи код катастрофа и ВС. Законски оквир који уређује европ
ску цивилну заштиту у облику у којем се данас налази (EC DG
ECHO) заснива се на два главна прописа - Одлуци Савета којом
се успоставља Механизам цивилне заштите (измена, 2007/779/EZ,
Euratom) и Одлуци Савета којом се успоставља Финансијски ин
струмент за цивилну заштиту (2007/162/EZ, Euratom). Ова два акта
су комплементарна и због тога што Финансијски инструмент за
22) Смернице у потпуности узимају у обзир постојеће законодавство ЕУ, укључујући ди
рективе о ризицима, један број Еврокодова, а такође и Закључак Савета о превенцији од
шумских пожара у оквиру Европске Уније, као и резултате најскоријих истраживања у
области процене и мапирања ризика.
23) Нпр.: Шумски пожари-Еврокод 1 ; Земљотреси и померање тла-Еврокод 8 и Еврокод 7;
Олује и урагани- Еврокод 1.
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цивилну заштиту финансира Механизам заједнице за цивилну за
штиту, који се састоји од низа елемената и активности.
Финансијски инструмент цивилне заштите омогућава др
жавама учесницама да, под одређеним условима, од Европске ко
мисије траже подршку и суфинансирање превоза помоћи цивилне
заштите до државе погођене ВС. Европска Комисија је покренула
и IPA пројекат (Инструмент за предприступну помоћ) о сарадњи
у пословима цивилне заштите за земље кандидате и потенцијал
не кандидате у трајању од две године, (децембар 2010. – децем
бар 2012. године). Циљ програма је да земље кориснице приближи
европском Механизму цивилне заштите и допринесе развоју њихо
вих могућности цивилне заштите.
У организацији и финансирању Цивилне заштите ЕУ уче
ствују и земље кандидати. Чланство се стиче потписивањем Ме
морандума о разумевању (Memorandum of Understanding - MoU)
са Европском комисијом. Земље плаћају годишњи финансијски до
принос, чија висина зависи од висине бруто домаћег производа по
глави становника, и броја становника.
Механизам за цивилну заштиту у ЕУ има велики број ала
та чији је циљ да обезбеде бољу припремљеност и ефикасно реа
говање на катастрофе на нивоу Заједнице, укључујући Центар за
праћење и обавештавање (The Monitoring and Information Centre MIC) у оквиру кога је посебном директивом ЕУ уведен јединстве
ни телефон (број 112) за ВС у свим земљама чланицама. Такође, и
Систем за обавештавање у случају опште опасности (The Common
Emergency and Information System-CECIS) представља поуздан си
стем упозоравања путем Интернета и апликацију за обавештавање
осмишљену с намером да се олакша комуникација међу државама
чланицама у случају ВС.
Модули24) цивилне заштите ЕУ су надградња националних
ресурса једне или више држава чланица на добровољној основи.
Они доприносе јачању капацитета за брзо реаговање цивилне за
штите.
Споразумом за координацију кризама (Crisis Co-ordination
Arrangements) из 2006. године, Европска унија је успоставила ује
дињен процес доношења политичких одлука за ВС (у том случа
ју се формира група за управљање кризом која је састављења од
високих функционера ЕУ). Такође, механизам цивилне и војне
Европске безбедности и одбрамбене политике (European Security
24) Комисија је заједно са државама чланицама утврдила тринаест модула цивилне заштите
(2008/73/EC, Euratom and 2010/481/EU, Euratom).
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and Defence Policy - ESDP) остварује се преко Генералног секрета
ријата савета за ESDP за операције војног или цивилног управља
ња кризама. У оквиру ЕУ функционише и мрежа специјализованих
европских центара који се баве научним истраживањима у области
спречавања и отклањања последица природних и техногених ката
строфа.

АКТУЕЛНО СТАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА
Политика међународне сарадње Републике Србије у ВС про
истиче из «Стратегије одрживог развоја Републике Србије»25) и за
снива се на глобално прихваћеним принципима, дефинисаним у
Декларацији одрживог развоја26) из Јоханесбурга, Миленијумским
циљевима развоја УН, Стратегији одрживог развоја ЕУ, Национал
ној стратегији Србије за приступање Србије и Црне горе Европској
унији из 2005. године и другим документима.
Поменута стратегија као приоритете и циљеве одрживог
развоја подразумева и заштиту и унапређење животне средине и
рационално коришћење природних ресурса. Савет за национал
ну безбедности РС је у октобру 2009. године усвојио Стратегију
националне безбедности Републике Србије, у којој су последице
елементарних непогода и техничких и технолошких несрећа, као
и угрожавање животне средине и здравља грађана, заједно са дру
гим претњама (тероризам и биолошке опасности), сврстане у гру
пу сталних безбедносних ризика. Као кандидат за чланство у ЕУ и
чланица УН, Република Србија изграђује сопствени систем зашти
те и спасавања у ВС, који је у већини елемената компатибилан си
стему Европске уније. Усвајањем Закона о ванредним ситуацијама
2009. године, Србија је учинила значајан корак ка системском ре
гулисању и ефикаснијем обезбеђењу сигурности како својих гра
ђана, тако и страних држављана који пролазе кроз нашу земљу и
територије суседних држава. Тај закон је урађен на основу значај
них искустава наше земље у ВС, а и по угледу на државе-чланице
ЕУ које служе као пример ефикасне и организоване заштите ста
25) Усвојена на седници Владе РС 09. маја 2008. године
26) У основне принципе одрживог развоја спадају и: интегрисање питања животне средине
у остале секторске политике; принцип предострожности; принцип загађивач/корисник
плаћа, укључење трошкова везаних за животну средину у цену производа; одржива про
изводња и потрошња.
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новништва у ВС. У закон су имплементиране смернице и сугести
је Међународне стратегије UN/ISDR, UNDP и других међународних
организација.
Донета је и «Национална стратегија заштите и спасавања у
ВС»,27) која је усклађена са другим националним и међународним
документима, као што су: измењени и допуњени Национални про
грам за интеграцију Републике Србије у Европску унију, Милени
јумски циљеви развоја које су дефинисале чланице Уједињених
нација и Хјого оквир за деловање 2005 – 2015. године, Развој от
порности нација и заједница на катастрофе и другим.
Полазећи од европског опредељења и обавеза прихватања
комплетног Community Acquis, али и односа према животној сре
дини, Република Србија је питање њене заштите дефинисала као
уставну категорију, утврђујући право на здраву животну средину
као основно право и слободу сваког грађанина, при чему је чланом
72. Устава утврђено да је Република Србија надлежна за зашти
ту животне средине, заштиту и унапређење флоре и фауне. У том
циљу, у току 2004. и 2005. године, донета су четири закона: Закон
о заштити животне средине; Закон о интегрисаном спречавању и
контроли загађивања животне средине; Закон о стратешкој проце
ни утицаја на животну средину и Закон о процени утицаја на жи
вотну средину. Поред ових стратешких закона, област заштите жи
вотне средине у Србији прате и закони који су у вези са ваздухом,
водама и земљиштем. На ту област се односи и више од сто закона
и прописа о планирању и изградњи, рударству, геолошким истра
живањима, заштити вода, земљишта и ваздуха, шума, животиња,
биљака, о рибарству, ловству, националним парковима, поступању
са експлозивним, штетним и опасним материјама, заштити од јо
низујућих зрачења, производњи и промету отрова итд.
У оквиру Конвенције о прекограничном ефекту индустриј
ских удеса, Република Србија спроводи успешну сарадњу са Еко
номском комисијом Уједињених нација за Европу (UNECE). За
кон о заштити животне средине дефинише обавезу Министарства
унутрашњих послова – Сектора за ВС, да обавештава друге земље
о опасностима од хемијских удеса са прекограничним ефектима.
Агенција за заштиту животне средине Републике Србије активно
сарађује са Европском Агенцијом за животну средину (European
Environment Agency – ЕЕА) у оквиру Европске мреже за инфор
мисање и осматрање (EIONET), а посебно кроз IPA 2008 пројекат
27) Овом Стратегијом се обезбеђује испуњење препорука Европске уније за развој систе
ма националне заштите („Службени гласник РС“, бр. 86/2011).
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успостављања Националне EIONET мреже у Републици Србији,
на прикупљању и достављању података о стању животне средине.
Транспорт опасног терета у Републици Србији је регулисан
је Законом о транспорту опасног терета28) и међународним конвен
цијама које се односе на транспорт опасног терета, а које је наша зе
мља ратификовала. Потврђене међународне конвенције из области
транспорта опасног терета су: Европски споразум о међународном
друмском транспорту опасног терета (ADR); Додатак Ц Конвенци
је о међународним превозима железницом (COTIF) – Правилник
за међународни железнички транспорт опасне робе (RID); Анекс
18 Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству – Сигу
ран транспорт опасног терета ваздушним путем и ICAO Док. 9284
АН/905 – Техничке инструкције за сигуран транспорт опасног те
рета ваздушним путем; Европски споразум о међународном тран
спорту опасног терета унутрашњим пловним путевима (ADN).
Систем општих најава и упозорења јавности на могућност
појаве опасних метеоролошких појава Метеоаларм, развијен је у
оквиру Мреже европских метеоролошких служби Европске уније
– EUMETNET, чији је члан и Републички хидрометеоролошки за
вод Србије. Такође, у оквиру Европског система за упозоравање на
поплаве – European Flood Alert System (EFAS) развијен је и опера
тивно функционише Хидроаларм у који је укључен и Републички
хидрометеоролошки завод.
Сходно директиви INSPIRE (Directive 2007/2/EC), Репу
блички геодетски завод је задужен да се зоне природног ризика,
као једна од тема националне инфраструктуре геопросторних по
датака имплементирају и прикажу на националном геопорталу у
електронској форми и да буду интероперабилне и хармонизоване у
складу са међународним стандардима да би могле бити објављене
на националном геопорталу.
Републички сеизмолошки завод, као члан Европско-меди
теранског сеизмолошког центра – (EMCS), задужен је од Савета
Европе да издаје сеизмичка упозорења у оквиру Отвореног пар
цијалног споразума (OPA) за превенцију, заштиту и организаци
ју помоћи од великих природних и техничких катастрофа. Завод
је такође члан и Опсерваторије и истраживачке установе европске
сеизмологије (ORFEUS), чији је циљ координисање и промовиса
ње европске сеизмологије. Завод активно учествује на пројектима
ових организација.29)
28) Службени гласник РС, бр. 88/2010.
29) Завод у реалном времену размењује регистроване податке са свим земљама у окружењу
а на основу потписаних споразума са Црном Гором, Федерацијом Босне и Херцеговине,
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Република Србија је такође и потписница међународних кон
венција из области заштите од зрачења и нуклеарне сигурности и
безбедности, међу којима су и Конвенција о раном обавештавању о
нуклеарним несрећама и Конвенција о пружању помоћи у случају
нуклеарних несрећа.

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ – НОСИЛАЦ  
И КРЕАТОР АКТИВНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ
САРАДЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
У 2009. години формиран је Сектор за ванредне ситуац
 ије
МУП Републике Србије, који је у имплементацији Закона о ВС
припремио више од двадесет подзаконских аката који су усвојени
или су у фази усвајања. Сектор је најзначајнији носилац изград
ње, усклађивања и координације тог система у Републици Србији.
Сектор за ВС успешно сарађује са бројним међународним орга
низацијама, укључујући: UNDP (учешће у регионалном пројекту
за смањење ризика од катастрофа; започет пројекат подршке Сек
тору за јачање капацитета); UN/ISDR (активно учешће у изради
процена ризика од катастрофа и праћењу активности и оствареног
напретка у области смањења ризика); Иницијатива за превенцију и
спремност на несреће за регион Југоисточне Европе - DPPI (разме
на информација, заједничке обуке, радионице, семинари); НАТО
(учешће на пленарним састанцима Вишег комитета за планирање
у ВС – SCEPC и састанцима Групе за цивилну заштиту – CPG,
те активно учешће у изради Индивидуалног програма партнер
ства Републике Србије); Организација за забрану хемијског оружја
- OPCW; Канцеларија Уједињених нација за хуманитарна питања
- UN-OCHA; Дечији фонд Уједињених нација – UNICEF; Цивил
но-војно планирање у случају ВС за регион Југоисточне Европе
- CMEP; Организација за црноморску економску сарадњу – BSEC;
Инструмента предприступне помоћи ЕУ – IPA фондови (пројек
ти јачања институционалних капацитета за европске интеграције
и пројекти прекограничне сарадње); USAID - Програм PPES (ин
ституционално јачање Сектора, израда планова реаг овања у слу
чају ВС за представнике општина и градова Републике Србије) и
другим.
Република Србија је потписала међународне споразуме о
разумевању и сарадњи у области заштите и спасавања људи и ма
Бившом Југословенском Републиком Македонијом, Републиком Албанијом, Републи
ком Хрватском и Републиком Аустријом.
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теријалних добара од природних и других несрећа са: Министар
ством за ВС (EMERCOM) Руске Федерације,30) Данском агенцијом
за управљање у ВС (DEMA), Словачком и Азербејџаном. Започета
је процедура за потписивање билатералних споразума са државама
у региону, а очекује се да се у току 2012. године потпишу споразу
ми о сарадњи са Хрватском, Македонијом, Бугарском, Румунијом,
Мађарском и Украјином. Потписано је и Писмо о намерама за са
радњу са Француском, те Меморандум о разумевању између Ре
публике Србије и Републике Српске. МУП Републике Србије је са
шефовима служби за заштиту и спасавање из Републике Албаније,
Федерације БиХ, БЈР Македоније, Републике Словеније, Републи
ке Хрватске и Црне Горе, усвојило закључке о формирању мреже
регионалних специјализованих центара за реаг овање у ВС у југо
источној Европи, како би се искористили и даље унапредили по
стојећи капацитети држава у систему превенције и одговора у ВС.
За непосредну реализацију свих ових уговора задужен је Сектор
за ванредне ситуације. У току 2011. године израђен је и Индивиду
ални акциони план партнерства између Републике Србије и НАТО
(усвојен је презентациони документ и израђен нацрт матрице ак
тивности).
У оквиру пројекта Мисије ОЕБС „Консолидовање процеса
демократизације сектора безбедности у Србији“ остварује се са
радња на плану финансирања и израде породичног приручника за
понашање у ВС, организације симулационих вежби за општинске
штабове за ВС, као и на подршци учешћу представника Републике
Србије на међународним курсевима у области управљања ВС.
У 2011. години је у Београду одржана Међународна мини
старска конференција о усаглашавању регионалних активности
у области превенције елементарних непогода и катастрофа. Кон
ференција је одржана у оквиру председавања Републике Србије
Процесом сарадње у Југоисточној Европи и њеног председавања
Јадранско-јонском иницијативом. Заједничком изјавом Конферен
ције, изражена је намера и потреба унапређења и јачања сарадње
између државних институција, цивилног друштва и научно–ака
демске заједнице држава Југоисточне Европе у области смањења
ризика од катастрофа.

30) 25.04.2012. године у Нишу је потписан Споразум о оснивању хуманитарног цента и
Споразум о утврђивању његовог статуса.
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Dragan Mladjan
INTERNATIONAL COOPERATION POLICY 
OF THE REPUBLIC OF SERBIA DURING
A STATE OF EMERGENCY
Summary
This paper presents the author’s attempt to research the system
and normative documents concerning international cooperation in a
state of emergency, as well as international cooperation policy of the
Republic of Serbia. The paper gives details on the modes of internatio
nal cooperation and partnership in a state of emergency caused by the
natural and technological disasters or by technical devices. Since du
ring a state of emergency states’ borders become porous, international
cooperation is necessary. Therefore, states found international organi
zations and associations, or become their members in order to improve
knowledge, mutually take actions and provide humanitarian aid for the
duration of a state of emergency. After all the crises it underwent in the
past, the Republic of Serbia has been making efforts to institute and
improve the national security and rescue response system in a state of
emergency as well as to develop international cooperation in this field.
Key words: a state of emergency, international cooperation, civil defense,
danger, risk, management, the European Union, the Republic of
Serbia, politics, State of Emergency Sector
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Resume
In situations when a state of emergency occurs in several coun
tries simultaneously, or in one country which is not able to deal with
its proportions and consequences, it is obviously necessary to teem up
available resources of affected countries in order to cope with the pro
blems. On the basis of incidents experienced during crises and disasters
worldwide, it is evident that joint international aid has become an abso
lute necessity. Besides all achieved results presented in this paper, the
United Nations and European Union are still trying to find out a more
efficient and integrating system for quick response and humanitarian
aid in the cases of a state of emergency. Not only Serbia, but other co
untries throughout the world, is in search for a new model of a state that
would not merely be legal and social, but also “socio-natural”, “eco
logical”, “sustainable”, and ready to change on its way to a new state
of sustainable development. The security related issues, as well as the
issues regarding the safety and improvement of the environment and re
asonable exploitation of natural resources are to be the priority of each
individual state. These are new functions, which are not easy to fulfill
since all previous models of states either just mentioned these functions
in their laws without carrying them into effect or considered that they
need an appropriate legal form and that their enforcing goes without
saying. After all the crises and states of emergency that it experienced
in the last decade of the twentieth and the beginning of the twenty-first
centuries, Serbia has developed significant international cooperation in
the field of the defense from states of emergency, both on a strategic and
operational level.

*

Овај рад је примљен 11. маја 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
5. јуна 2012. године.
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Дејан Бурсаћ
Београд

ИЗМЕЂУ  ИДЕОЛОГИЈЕ
И РЕАЛНОСТИ: 
ПОЛИТИЧКЕ ПАР
ТИЈЕ У СРБИЈИ И
ЦРНОЈ ГОРИ

Дијана Вукомановић,
Идеологија политичких
партија у Србији и Цр
ној Гори крајем ХХ века
Књига др Дијане Вукома
новић, научне сараднице Ин

ститута за политичке студије,
долази нам у светлу општих из
бора и изборне кампање у Ср
бији, што је значајно како за по
литикологе и друге друштвене
истраживаче, тако и за грађане.
Битно је подсетити се на исто
ријат и идеолошке постулате
оних који у изборну трку улазе
свежи, умивени, са новим иде
јама. Значај ове књиге је одиста
велик, невезано за тренутни из
борни моменат. Идеологије по
литичких партија изражавају
слику једног друштва, кроз из
јашњавања о кључним вредно
стима, односно кроз „рефлек
сију друштвене стварности“. У
том смислу, анализирани пери
од (крај двадесетог века) јесте
време успостављања већине
активних српских и црногор
ских политичких партија, али и
исходиште великог броја пита
ња са којима се и српско и цр
ногорско друштво данас суоча
вају, те је стога и даље у фокусу
како истраживача, тако и шире
јавности.
Пре упуштања у анализу са
држаја, треба истаћи да је рад
одлично структуриран, а ло
гичка нит, која се јасно оцртава
кроз целу књигу, лака за праће
ње. Ауторка показује завидно
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Свакако да се овом приступу,
познавање политичке теорије, 
али и политичке филозофије,  који обухвата две сада незави
социологије и историје. Језик сне државе, може приговорити
којим је књига писана је веома да би релевантније са данашње
јасан, и поред богатог изража тачке гледишта било усредсре
дити се само на странке у Срби
вања и широког вокабулара.
ји,
мада јасна логика рада гово
У самом раду, др Вукома
ри
да
је у анализираном перио
новић анализира природу нор
ду
по
с
тојала заједничка држава
мативних захтева политичких
и
од
р
е
ђ
ени ниво дељених поли
партија у Србији и Црној Гори.
Ауторка се одлучује за хермене тичких процеса између партија
утички приступ – не приступа Србије и Црне Горе.
Принцип идеолошко-леги
субјекту, односно политичким
партијама, на основу њиховог тимацијских матрица је добро
деловања, порекла или дру замишљен, организован и пре
штвене укорењености, већ из гледан. Поменуте политичке
суштине – на основу програ партије су изложене анали
ма које су партије саме донеле, зи кроз три матрице: матрицу
односно самопроглашене и са идентитета, конституционалну
мозаузете идеолошке позиције. матрицу и економско-социјалну
Она то чини путем мапирања матрицу, а свака од њих је оде
партија у три идеолошко-леги љена на појединачне принципе
тимацијске матрице, кроз које или суб-матрице које помажу
настоји да проникне у срж њи додатној програмској диферен
ховог програмског и идеоло цијацији. Треба истаћи да сва
ки корак ауторка поткрепљује
шког одређења.
У селекцији релевантних широком и утемељеном теориј
политичких партија, ауторка ско-филозофском расправом,
се водила Сарторијевим крите кроз коју објашњава исходи
ријумом, па је издвојила по пет шта, принципе, домете и про
партија из сваке од република блеме сваке матрице и сваког
последње југословенске феде њеног дела понаособ. Резултат
рације: Социјалистичку парти оваквог подухвата је јасна мапа
ју Србије, Демократску стран у коју Вукомановићева постаља
ку, Демократску странку Срби политичке партије, објашњава
је, Српску радикалну странку јући њихова идеолошка усмере
и Српски покрет обнове, одно ња.
Прва матрица, матрица
сно: Демократску партију со
цијалиста, Социјалдемократску идентитета, одређена је кроз
партију, Народну странку, Ли принципе и схватања национа
берални савез и Социјалистич литета, грађанства и концепта
слободе. Посебан проблем са
ку народну партију.
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матрицом идентитета јавља се
код ауторкиног препознавања
тзв. „меморандумске матри
це“, произашле из Меморан
дума Српске академије наука и
уметности из 1986. године, као
изворишта политике базира
не на националном и етничком
принципу, тј. политике која ће
довести до слома Југославије
у сукобима деведесетих годи
на. Међутим, да ли је баш тако,
односно – да ли је Меморандум
САНУ исходиште и полазна
тачка национализма деведесе
тих? При доношењу оваквих
закључака, у обзир треба узети
читаву политичку, друштвену
и економску ситуацију, не само
у Југославији већ и на ширем,
глобалном нивоу, која је дове
ла до Меморандума. Посебно
је важно сагледати историјску
генезу такве политике – јер,
Меморандум свакако није пр
ви документ неког од јужно
словенских народа који се бави
„историјским“ или „обећаним“
границама. Меморандум је са
мо последица много ширег кон
текста, а никако узрок дешава
ња која су хронолошки уследи
ла. У том смислу – он је тек нус
појава кризе социјализма испод
које су почеле да израњају на
ционалне фрустрације и поти
скивана историјска неслагања.
Оно што се у књизи назива
„меморандумска матрица“ би
ло би прихватљиво искључиво
као симболички или пренесен
назив, изабран како би се суми

рала генеза једног политичког
правца који је заузео одређен
број новонасталих политичких
странака у тадашњој Југослави
ји. Ипак, не стиче се утисак да
је ауторка то имала на уму, те је
у књизи пренаглашена важност
самог Меморандума у консти
туисању мисли о српском на
ционалном простору. Изнесени
ставови наводе на мишљење да
је група академика „сковала“
српски национализам, што је
свакако погрешан приступ ана
лизи проблема. Са друге стра
не, чак и овако делимично од
ређена матрица идентитета, не
мења коначне резултате – јер
како год одредили национални
фактор у политици (на основу
Меморандума или неког другог
фактора), исходи истраживања,
изражени кроз позиције поли
тичких партија, остају непро
мењени.
У истом поглављу, др Вуко
мановић пружа одличну ана
лизу етногенезе црногорског
националног питања, те исти
че константну, готово вековну
дистинкцију у црногорској по
литици: латентни сукоб уни
онистичке и суверенистичке
политике, односно конфликт
између „про-црногорског“ дела
и „про-српског“ дела тамошњег
друштва.
Друга велика матрица кроз
коју нас води ова књига јесте
конституционална матрица, ко
ја разматра односе партија пре
ма принципима поретка и др
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жаве. Посебно је обрађен однос
и (дис)континуитет појединих
партија према недемократском
поретку и издвојени покушаји
формирања програма који би
исправио системске аномалије
комунистичког режима. Анали
зирајући концепт „недовршене
државе“, ауторка добро приме
ћује ванправни однос институ
ционалне власти и ванинститу
ционалних центара моћи, који
се пренео из комунистичког
система и у деведесете, што је
само додатно отежало разврста
вање на идеолошке позиције.
Трећа, можда и најважнија
за одређење позиција модерних
политичких партија, јесте еко
номско-социјална матрица. Чак
и у СР Југославији, показало
се да највеће идеолошке разли
ке између политичких партија
могу бити повучене на осно
ву економских питања. И сама
ауторка се слаже, симболично,
уводећи за сваки од елемената
економско-социјалне матрице
врло јасне графичке приказе на
којима диференцира партије по
хоризонталној оси левица – де
сница. То је учињено на осно
ву следећих мерила: приватна
својина и регулативна улога др
жаве у економији, однос према
свету рада и питањима запосле
ности, једнакост и социјална
правда, као и по питању опоре
зивања.
После обухватно изведене
анализе по економско-социјал
ној матрици, исправно је за
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кључити да политичке партије,
чак и у својим програмима, које
бирачи обично не цене онолико
колико вреднују дела или „из
говорену реч“, клизе у демаго
гију или популизам, често кроз
спајање потпуно противречних
или неконзистентних ставова.
Такви парадокси се не јавља
ју само у домену треће матри
це. Сликовит пример, нарочито
приметан данас, јесте да се у
готово свакој странци, без об
зира колико била посвећена
концепту грађанског друштва,
очитава приврженост селу као
изворишту традиције, нације,
јаке државе, јаке економије и
слично. Сличним противречно
стима не мањкају ни програми
партија које су у фокусу књиге
др Вукомановић.
У оцени овако организо
ваног рада, треба похвалити
ауторку, јер је посебан проблем
био осмислити матрице, прила
годити схеме принципа западне
политике и применити их на је
дан посткомунистички поли
тички систем у настајању.
Свакако да је било простора
за проширење система матри
ца, које би додатно образложи
ло српско-црногорску политич
ку сцену. Упада у очи одсуство
матрице која би диференцирала
политичке партије на основу
спољнополитичких ставова, у
односу према међународним
питањима, па чак и европском
уједињењу – у чијој се сен
ци тих година одвија југосло
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венски сукоб. Узевши у обзир
анализирани период, у којем
је Југославија углавном била
предмет интересовања међуна
родних актера, присуство такве
матрице би се показало изузет
но значајним, а вероватно би и
битно променило позицију по
јединих партија у идеолошком
координатном систему.
Неке друге вредности, попут
односа према наслеђу аутори
тарног режима и планске при
вреде, углавном се налазе у већ
поменутим матрицама. Илу
зорно би било захтевати ана
лизу одређења према постма
теријалистичким вредностима,
којима је важност у политици
европских земаља расла током
осамдесетих и деведесетих го
дина (нпр. еколошка или родна
питања) у тренуцима када је у
нашој земљи у току процес тра
гања за одрживом националном
и државотворном платформом.
У сваком случају, будућим ис
траживачима остаје да се баве
анализом поменутих принци
па, али и неких других – реци
мо односа према миру (у светлу
грађанских ратова деведесетих)
или према религији и секулари
зму (у светлу транзиције и буђе
ња „традиционалних“ вредно
сти). Такође, значајно би било
подробније се посветити једном
од важнијих критеријума идео
лошке различитости партија, а
то је однос према централиза
цији и децентрализацији.
Детаљна анализа је показала
да, док су неке конвертитске и

суво прагматичне, што свакако
доводи у питање њихову соци
јалну утемељеност и циљеве
политичке платформе, друге
политичке партије тврдоглаво
одбијају да се помере од заста
релих и превазиђених принци
па, ако не у делима, а онда ма
кар у прокламованим странач
ким документима.
Како не би посумњао на апо
логетику појединих партија,
читалац мора стално да има на
уму да су предмет анализе ис
кључиво програмска начела,
а не деловања у пракси. И по
ред тога што предмет рада ни
је анализа чињења политичких
партија, то никако не значи да
их ауторка амнестира одговор
ности за догађаје из датог пери
ода.
Склоност партија еклекти
цизму, преплетеност неспоји
вих ставова у оквиру једног
програма и идеолошка некон
зистентност могу бити резултат
незрелости српске и црногор
ске демократије и последице
конфузне и ратом обележене
транзиције из ауторитарног си
стема у демократију. Са друге
стране, ове особине могу раз
открити и много опаснију при
роду политичког удруживања
у Србији – удруживања коме је
једини циљ стицање власти, а
идеологија тек празна љуштура
коју је врло лако заменити када
прагматичност политичког жи
вота то захтева.
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Ипак, ауторка примећује да
партијски програми „заувек
чувају од заборава“ историју
идеологија и њихових промена
које су определиле један турбу
лентан период. Али исто тако,
ни програми не говоре потпу
ну истину: јер, без познавања
историје делања политичких
партија, програм остаје оно
што заиста и јесте – само слово
на папиру.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште. Наслов рада
куцати на средини великим словима – Bold (фонт 14). Поднаслови се пи
шу на средини, великим словима (фонт 12) и нумеришу се арапским бро
ојевима. Уколико поднаслов садржи више целина, оне се такође означа
вају арапским бројевима, и то: 1.1. – малим обичним словима Bold (фонт
12). Сви текстови на српском језику треба да су куцани ћирилицом. У тек
сту су италиком (курзивом) истакнуте речи на страном језику. Обим рада
не сме бити већи од 1 до 1,5 ауторског табака, (односно 16 до 25 страна,
36300 до 56725 карактера са размаком).
После ових података следи сажетак који треба да садржи од 100 до
250 речи. Иза сажетка иду кључне речи чији број не може бити већи од 10,
док њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба
да стоји предмет анализе, циљ рада, коришћени методолошки приступи,
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста, после ли
тературе, треба написати резиме чија дужина може бити до 1/10 дужине
чланка. Аутор би у резимеу у структуираном облику требало да истакне
најважније резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом
раду знатно шире него у сажетку. Сажетак, кључне речи и резиме треба
превести и на енглески језик, ако је рад на енглеском, сажетак и кључне
речи треба превести на српски језик. Текст за часопис не садржи посебан
увод и закључак.
Текст треба писати у фонту Times New Roman, величина слова 12, са
увученим пасусима и проредом 1,5 – ћирилично писмо.
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази
коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог
фонта као основни текст и треба их куцати са командом Insert – Referen
ce – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер једино на тај начин
можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром
месту. Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:
– када се ради о монографији фуснота мора садржати: име и пре
зиме аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања
и број стране (на пример: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт
за политичке студије, Београд, 2009, стр. 15; Кристофер Кокер, Су
мрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54);
– када се ради о чланку, име и презиме аутора, назив чланка под
наводницима, назив часописа у италику, издавач, место издавања,
број, година излажења и број страница (на пример: Миша Стоја
диновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових реше
ња“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд,
бр. 04/2009, стр. 67);
– када се ради о зборнику радова: име и презиме аутора, назив рада
под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради напи
сати приређивача зборника, издавач, место издања, година издања,

број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придружива
ње Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и инсти
туционални изазови (приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђу
рић), Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 239);
– извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришће
не литературе, треба да садрже пуну интернет адресу (на пример:
http://sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija).
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
Литература треба да се налази на крају рада, испред резимеа, поређа
на по азбучном реду, са следећим елементима:
– књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач, ме
сто издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско пита
ње данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008);
– зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример: Мар
ковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у Србији‘‘, у
зборнику: Србија – политички и институционални изазови (прире
дили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке
студије, Београд, 2008);
– чланак: презиме и име аутора, назив рада под наводницима, назив
зборника италиком, онда у загради написати приређивача збор
ника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић, Милош,
,,Варка европске хармоније‘‘, Српска политичка мисао, Институт
за политичке студије, Београд, бр. 4/2008);
– литература са Интернета, која не сме прећи више од 10% кори
шћене литературе, треба да садржи пуну интернет адресу (на при
мер: http://sh.wikipedia.ofg/wiki/Revolucija).
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
Текстове слати у штампаном и електронском облику: Институт за
политичке студије, Светозара Марковића 36, е-mail адреса – smiljana.
paunovic@ipsbgd.edu.rs

УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главни задатак рецензента је да доприносе очувању високог квалитета
који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто,
аутор не сме знати идентитет рецензента. Приликом добијања рада сваки
рецензент има рок од 20 дана да редакцији достави урађену рецензију.
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије
поверљив, при чему се садржај рецензије не сме откривати трећој страни.
Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид
конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је
да о томе што пре обавести редакцију.
Приликом рецензије рукописа рецензент треба да одговори на следећа
питања: Да ли је аутор показао у чему је оригиналност чланка? Да ли
је аутор довољно оправдао своје тврдње? Да ли је аутор стручно/научно
утемељио своје тезе? Да ли је рад комплетан према Упутству за ауторе?
Којој научној области рад припада? Затим, рецензија треба да садржи
примедбе о стручном/научном квалитету рукописа, али и сугестије за
побољшање рукописа, уколико за то постоји потреба.
На самом крају рецензент треба да оцени којој категорији рад припада
(оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно
саопштење, научна критика, односно полемика, осврти и прикази)
и да изнесе своје мишљење о томе да ли рукопис треба да се прихвати
у садашњем облику, да се прихвати уз сугерисане измене или да се не
прихвати због наведених разлога у рецензији.
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