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УВОДНИК

Пред ва ма се на ла зи дру ги број ча со пи са Срп ске по ли тич ке 
ми сли у 2012. го ди ни ко ји у фо кус сво је ана ли зе ста вља од нос из ме ђу 
про це са фор ми ра ња иден ти те та и раз во ја по ли тич ких ин сти ту ци
ја у са вре ме ном дру штву. 

 Иден ти тет је не мо гу ће по сма тра ти ван со ци јал нокул тур
ног ми љеа јер се иден ти те ти, без об зи ра да ли се ра ди о ин ди ви ду
ал ним или ко лек тив ним иден ти те ти ма, увек фор ми ра ју у од ре ђе
ном со ци јал нокул тур ном окру же њу. Иден ти тет пред ста вља из вор 
сми сла и ис ку ства јед ног на ро да. Он је не рас ки ди во ве зан са дру
штвом, јер се увек фор ми ра у од но су са дру гим, али он исто вре ме но 
и об ли ку је дру штво. Од нос из ме ђу иден ти те та и дру штва, да кле, 
ни је јед но сме ран већ се пре све га ра ди о ме ђу соб но усло вље ној ин
тер ак ци ји где се иден ти тет ја вља као крај њи ре зул тат. Са вре ме но 
дру штво је са со бом до не ло ве ли ки број иза зо ва про це су фор ми ра
ња и очу ва ња иден ти те та. То об ја шња ва и чи ње ни цу да ве ли ки број 
ауто ра ис ти че да је кра јем про шлог ве ка про блем иден ти те та по
стао на ро чи то ак ту е лан. ,,За шти та’’ Ge me in schaft дру штва је раз
би је на, отва ра се мо гућ ност за са мо ре а ли за ци ју и пред ин ди ви ду а ма 
се ства ра ју број ни из бо ри ко је тра ди ци о нал но дру штво ни је ну ди ло. 
Про у ча ва ње иден ти те та је на ро чи то ин те ре сант но на про сто ри ма 
ко је од ли ку је мул ти кул ту ра ност, мул ти кон фе си о нал ност и мул ти
ет нич ност.

 У том сми слу је ин те ре сант но по гле да ти ка ко на раз вој 
иден ти те та, а пре све га гра ђан ског/де мо крат ског иден ти те та, 
ути чу по ли тич ке ин сти ту ци је. Тре ба ло би на по ме ну ти да се на ци
о нал на др жа ва, као је дан од зна чај них окви ра уну тар ко јег је те као 
раз вој гра ђан ског иден ти те та, у са вре ме ном дру штву на шла на уда
ру. Нео ли бе рал ни мо дел де мо кра ти је ни је био ни ма ло бла го на клон 
пре ма њој. На ци о нал но, и све у ве зи са њим, ауто мат ски по ста је 
па то ло шки фе но мен ко ји тре ба што пре ис ко ре ни ти, за бо ра вља ју ћи 
при том да ства ри ни су цр нобе ле на она кав на чин ка ко то нео ли бе
рал ни про та го ни сти же ле да при ка жу. Нео ли бе ра ли зам је тај ко ји 
је у са вре ме ном дру штву по ка зао број не сла бо сти. 



           

      
       

 Де мо кра ти ја је као об лик вла да ви не од нео по бе ду над свим 
оста лим об ли ци ма и ко ји је пре ма мно го број ним ис тра жи ва њи ма 
ујед но и нај при хва ће ни ји ши ром све та. Го то во је не за ми сли во да се 
по ја ви по ли тич ка пар ти ја ко ја се у свом про гра му не би за ла га ла за 
де мо крат ске прин ци пе, јер би она ве о ма бр зо до жи ве ла крах. Ме ђу
тим, по жељ но је да де мо кра ти ју схва ти мо са мо као је дан од мо гу
ћих об ли ка вла да ви не ко ји не тре ба да иде а ли зу је мо. Рад на из град њи 
де мо крат ских и на ци о нал них ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја 
је основ ни ко рак ка ње ном оства ре њу.

 По ред глав не те ме бро ја у ње му мо же те на ћи и ве ли ки број 
дру гих ква ли тет них ра до ва рас по ре ђе них у ру бри ка ма по све ће ним 
еко но ми ји и са вре ме ној др жа ви, по ли тич ким пар ти ја ма и пар ла мен
тар ним гру па ма, зна ча ју ре ли ги је у зе мља ма ЕУ, јав но сти и по ли
тич кој ко му ни ка ци ји, као и ак ту ел ним по ли тич ким пи та њи ма срп
ског на ро да.

 По што ва не ко ле ге на да мо се да ће те би ти за до вољ ни ве ли
ким бро јем ра до ва ко ји у фо кус сво је ана ли зе ста вља ју ве о ма ак ту
ел на пи та ња. На да мо се да ће мо и овим бро јем иза ћи у су срет по
тре ба ма ва шег на уч ног и ис тра жи вач ког ра да. По зи ва мо све за ин
те ре со ва не да сво је ра до ве мо гу до ста ви ти за сле де ћи број ча со пи са 
нај ка сни је до 01. 08. 2012. 



ИДЕНТИТЕТ  
И ПОЛИТИЧКЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 
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МиломирП.Степић
Институтзаполитичкестудије,Београд

О СРП СКОМ ГЕ О ПОЛИТИЧКОМ 
ИДЕН ТИ ТЕ ТУ*

Са же так

 Рад је по све ћен ана ли зи јед ног зна чај ног еле мен та срп ског 
на ци о нал ног иден ти те та – ге о по ли тич ком иден ти те ту. По ла зе ћи од 
су штин ске по ве за но сти на ро да и про сто ра ко ји на ста њу је, раз ма-
тра на је срп ска (са мо)спо зна ја у кон тек сту при мар не сим бо лич ке 
ду ал но сти Коп на и Мо ра. Сход но то ме, искон ски срп ски са крал но-
ге о граф ски иден ти тет је сте ин те гра лан, али је он вре ме ном по стао 
до ми нант но коп не ни услед про го на и при сил ног ра ср бља ва ња у 
при мор ју. Из то га је про ис те као са вре ме ни срп ски те лу ро крат ски 
ге о по ли тич ки иден ти тет. Али, у кон тек сту су пар ни штва кон ти нен-
тал них (евро а зиј ских) и по мор ских (атлант ских) си ла, срп ске зе-
мље на ла зе се уну тар зо не њи хо вог над ме та ња за гло бал ни при мат. 
Та чи ње ни ца пре суд но ути че на де фи ни са ње са вре ме ног срп ског 
ге о по ли тич ког иден ти те та. Циљ ра да је да про у чи не са мо ње го ве 
осо би не и струк тур на свој ства, не го и на сто ја ња евро а тлант ског 
по ла (над)мо ћи да га кон вер ту је и при ла го ди свом та ла со крат ском 
ге о по ли тич ком кôду. Де струк тив не по сле ди це то га про це са пред-
мет су за кључ них раз ма тра ња у овом ра ду.            
Кључ не ре чи: са крал на ге о гра фи ја, ге о по ли тич ки иден ти тет, те лу ро кра-

ти ја, та ла со кра ти ја, срп ске зе мље, Бал кан.

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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СПО ЗНА ЈА ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КЕ ДИМЕНЗИЈЕ 

НА ЦИ О НАЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

Фе но мен на ци о нал ног иден ти те та, од ње го вог фор ми ра ња и 
исто риј ске про мен љи во сти, до са вре ме них схва та ња1) – је сте она 
веч на и не ис црп на те ма ко ја је у цен тру па жње не са мо на исто-
риј ски „не до вр ше ном“ и ет но-по ли тич ки „при вре ме ном“ Бал ка ну, 
већ сво јом ви ше знач но шћу за о ку пља и раз ви је ни, при вид но гло ба-
ли зо ва ни део све та, де кла ра тив но склон пост мо дер ним схва та њи-
ма на ци је, жи вот ног про сто ра, др жа ве, еко но ми је, кул ту ре, бу дућ-
но сти... И док су се не ке на ци је дав но кон сти ту и са ле, про стор но 
кон со ли до ва ле, др жав но ор га ни зо ва ле, им пе ри јал но/ко ло ни јал но 
ши ри ле и ус по ста ви ле соп стве ни ге о по ли тич ки иден ти тет као 
идентификацијугеополитичкесамоистоветностииконтинуите
таувременуипростору, на че му су за сни ва ле ка ко свој ди на ми-
чан уну тра шњи раз вој, та ко и до ми нант не свет ске по зи ци је, за дру-
ге на ци је ге о по ли тич ки иден ти тет остао је на ни воу не по зна ни це, 
за мет ка или та бу-те ме. Објек тив не раз ло ге за та кву „ге о по ли тич ку 
ин фан тил ност“ тре ба ло би, на јед ној стра ни, тра жи ти у исто риј-
ском на сле ђу, тј. у ду го трај ним оку па ци ја ма, рат ним стра да њи ма, 
дис кон ти ну и те ти ма др жа ве, де мо граф ским гу би ци ма, при нуд ним 
ми гра ци ја ма, си ро ма штву, уче ста лом де сет ко ва њу на ци о нал них 
ели та, ре пре си јом из ну ђе ном ет но-кул тур ном кон вер тит ству... На 
дру гој стра ни, то је би ла по сле ди ца дог мат ског, ни по да шта ва ју ћег 

1)  Ис тра жу ју ћи са вре ме на схва та ња на ци о нал ног иден ти те та у Ср би ји, Ј. Ми ло ше вић 
- Ђор ђе вић за кљу чи ла је да се тренд не ме ња и да су нај при сут ни ја примордијалистич
касхва та ња, тј. схва та ња да на ци о нал ни иден ти тет пр вен стве но одр ђу ју је зик, по ре-
кло, ло за, ре ли ги ја, ми то ви, ар хе ти по ви, за јед нич ка суд би на и исто ри ја. Тек иза ових 
ор ган ских, ро ђе њем до би је них и не про мен љи вих свој ста ва, на ла зи се гру па сте че них, 
флу ид них и за ви сно од окол но сти про мен љи вих осо би на (по ли тич ки ин те ре си, др жав-
на при пад ност, кул тр ни обра зац). То су инструменталистичкасхва та ња на ци о нал ног 
иден ти те та. (Де таљ ни је ви де ти у: Ја сна Ми ло ше вић – Ђор ђе вић, „Схва та ња на ци о нал-
ног иден ти те та у Ср би ји“, Националниинтерес, год. I, vol. 1, бр. 1/2005, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2005, стр. 173, 181)  Ком би но ва њем при мор ди ја ли зма и 
ин стру мен та ли зма до би ја се конструктивистичкипри ступ, док су при мор ди ја ли зму 
су прот ста вље ни ситуационистички и функционалистички при ступ. (Ви де ти у: Ми-
ша Сто ја ди но вић,Потрагазаидентитетом, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2012, стр. 58) При мор ди ја ли стич ком схва та њу од го ва ра ју објективне, а ин стру мен та ли-
стич ком субјективне спо зна је на ци о нал ног иден ти те та. Ана лог но, овај ду а ли зам мо же 
да се да ље про јек ту је, та ко да, пре ма А. Сми ту (Ant hony D. Smith), у пр ву гру пу спа да ју 
незападна схва та ња на ци је као ко лек ти ви те та за сно ва ног на ет нич ком прин ци пу (ет-
нич ки про стор, зе мља/е), што по ти че из вре ме на и иде је не мач ког ро ман ти зма, док дру-
гој гру пи при па да ју западна схва та ња да се на ци ја по и сто ве ћу је са гра ђан ским прин-
ци пом (др жав на те ри то ри ја), што је ре зул тат Фран цу ске ре во лу ци је. (Ан то ни Д. Смит, 
Националниидентитет, Би бли о те ка 20. век, Бе о град, 2010, стр. 11-36)
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и иде о ло шким пред ра су да ма оп те ре ће ног схва та ња ге о по ли ти ке 
као не на уч не док три не ока ља не на ци стич ким гре хом, за чи ју ре ха-
би ли та ци ју је тре ба ло че ка ти пад Бер лин ског зи да и „до зво лу“ из 
на уч них и по ли тич ких сре ди шта ве ли ких си ла. И пр ва и дру га гру-
па раз ло га ути ца ла је на ни зак ни во срп ске спо зна је ге о по ли тич ке 
ди мен зи је соп стве ног на ци о нал ног иден ти те та. Сто га се срп ски 
на ци о нал ни иден ти тет су о ча ва са пи та њи ма ка ко идентификације
геополитичкесамосвојностиувременуипростору, та ко и иден
тификацијегеополитичкогконтинуитетаувременуипростору. 
Ге о по ли тич ке по сле ди це си сте мат ског угро жа ва ња срп ског на ци-
о нал ног иден ти те та су вре мен ски кон ти ну и ра не (од осман лиј ског 
про до ра у 14. ве ку до да нас) и про стор но све о бу хват не (од но се се 
на срп ске зе мље у це ли ни).

Са мо спо зна ја ге о по ли тич ког иден ти те та про ис ти че из тра-
же ња и да ва ња, али и пре и спи ти ва ња ра ни јих од го во ра на су штин-
ска пи та ња на ци о нал не про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но сти:

• Пи та ња про шло сти: 
„Одаклесмо?“ Иако на ово пи та ње по сто ји од го вор офи-

ци јел не до ма ће и стра не ар хе о ло ги је и исто ри о гра фи је, 
а од но си се на до се ља ва ње из про стра них ис точ но е-
вроп ских рав ни ца /тзв. ми гра ци о на те о ри ја/, то ме се су-
прот ста вља ју не са мо ва ри јан те о до се ља ва њу из дру гих 
ге о граф ских обла сти, већ и ста во ви о бал кан ско-па нон-
ском по ре клу /тзв. аутох то ни стич ка те о ри ја/);

„Космобили?“Ста ро сло вен ско по ре кло под ра зу ме ва ло 
би при пад ност рав ни чар ском и до ми нант но флу ви јал-
но-мо чвар ном и степ ском про сто ру искон ске по стој би-
не; бал кан ско-па нон ска аутох то ност, пак, под ра зу ме ва ла 
би не са мо брд ско-пла нин ску, рав ни чар ско-до лин ску и 
степ ско-шум ску сре ди ну, већ и ет нич ко про жи ма ње са 
су се ди ма, те спе ци фи чан пра-ге о по ли тич ки иден ти тет 
фор ми ран у аре а лу ста рих ци ви ли за ци ја Пр ве Евро пе;

• Пи та ња са да шњо сти:
„Гдесмо?“ По сле огром них рат них де мо граф ских гу би-

та ка, те при нуд ног ет но-вер ског кон вер тит ства, ми гра-
ци ја, те ри то ри јал них дро бље ња и са жи ма ња то ком 20. 
ве ка, не по сто ји ја сно срп ско иден ти фи ко ва ње кон ту ра 
и гра ни ца на ци о нал ног про сто ра, тј. у срп ском на ци о-
нал ном кор пу су до ми ни ра аморф на пер цеп ци ја соп стве-
ног раз ме шта ја на Бал кан ском по лу о стр ву и у Па нон ској 
ни зи ји; след стве но, без то га је те шко схва ти ти ка ква је 
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по зи ци ја срп ског про сто ра у про це си ма оства ри ва ња 
гло бал них ге о по ли тич ких кон цеп ци ја и њи хо вих про јек-
ци ја на ју го и сто ку Евро пе;                    

„Космо?“ По бед нич ка стра на у Хлад ном ра ту сте ре о тип-
но је у раз до бљу пост би по лар не „ге о по ли тич ке тран-
зи ци је“ на тра ди ци о нал но не ста бил ном „бал кан ском 
бу ре ту ба ру та“ учи та ла срп ски ге о по ли тич ки иден ти-
тет као не ком па ти би лан соп стве ном, тран са тлан ти стич-
ком, та ла со крат ском кôду; ег зи стен ци јал на угро же ност 
про у зро ко ва ла је ве ћи ном ре флек сне по ку ша је срп ског 
при ла го ђа ва ња и ба лан си ра ња, ко ји су не ка да би ли на 
гра ни ци са мо по ни же ња и са мо по ни ште ња, али без су-
штин ских по зи тив них ег зи стен ци јал них ефе ка та;

• Пи та ња бу дућ но сти:
„Гдећемодабудемо?“Ин тен зив но ра ср бља ва ње и ма-

сов но ми гра ци о но по ме ра ње срп ског ста нов ни штва ука-
зу је на тренд те ри то ри јал ног са жи ма ња и тран сли ра ња 
срп ског ет нич ког про сто ра од за па да пре ма ис то ку и од 
ју га пре ма се ве ру; оп ци ја успо ра ва ња, за у ста вља ња и 
про стор ног обр та ња овог про це са је сте мо гу ћа, али у 
усло ви ма са да шње и бу ду ће де мо граф ске тран сгре си је 
ислам ске по пу ла ци је – ма ло је ве ро ват на; сход но то ме, 
ре ал ни ја је све ве ћа срп ска кон цен тра ци ја у Па нон ском 
ба се ну и ње го вом ју жном, ши рем брд ско-до лин ском 
обо ду, што ће има ти и спе ци фич не им пли ка ци је на ге о-
по ли тич ке пер спек ти ве, ори јен та ци ју и иден ти тет;

„Штаћемодабудемо?“ На срп ски ге о по ли тич ки иден-
ти тет у бу дућ но сти ути ца ће ре зул тан та, на јед ној стра ни, 
ја сно ар ти ку ли са них на ци о нал них ин те ре са и рас по ло-
жи вих чи ни ла ца „твр де“ и „ме ке“ мо ћи (пре ма Џ. На ју) 
за њи хо во ре а ли зо ва ње и, на дру гој стра ни, ци ље ва за-
ин те ре со ва них „ге о стра те шких игра ча“ и „ге о по ли тич-
ких сто же ра“ да у соп стве ну пер цеп ци ју свет ске „ве ли ке 
(евро а зиј ске) ша хов ске та бле“ (пре ма З. Бже жин ском) 
укло пе бал кан ско „по ље“ и ин те ре се ло кал них чи ни-
ла ца; од (не)сла га ња та два „сно па век то ра“ за ви си ће 
очу ва ње, де ли мич не или ко ре ни те про ме не срп ског ге-
о по ли тич ког иден ти те та, ко је у бу дућ но сти мо гу да под-
ра зу ме ва ју и пот пу но гу бље ње у не ком тран са тлант ском, 
евро а зиј ском, цен трал но е вроп ском, нео ви зан тиј ском, 
ме ди те ран ском, све пра во слав ном, пан сло вен ском, ори-
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јен тал ном, нео о сман ском или дру гом иден ти те ту чи ја ће 
до ми нант на свој ства би ти – ге о по ли тич ка.

СА КРАЛ НО-ГЕ О ГРАФ СКЕ ОСНО ВЕ СРПСКОГ 
ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

Иако ге о по ли тич ки иден ти тет јед не ет но-про стор не и/или 
др жав но-те ри то ри јал не це ли не ма хом фор ми ра ју исто риј ски, ан-
тро по ло шки, де мо граф ски, ре ли гиј ски, на ци о нал ни, кул тур но-ци-
ви ли за циј ски, иде о ло шки, по ли тич ки, еко ном ски и дру ги дру штве-
ни чи ни о ци, њи хо ва осно ва уко ре ње на је у фи зич ко-ге о граф ским 
свој стви ма про сто ра где су они на ста ја ли и об ли ко ва ли се. Зна ме-
ни ти ру ски ми сли лац и је дан од ро до на чел ни ка ру ске ге о по ли ти ке 
П. Н. Са виц ки (Пе тр Ни ко ла е вич Са виц кий) пој мов но је то од ре-
дио као месторазвој (ме сто ра зви тие) –  је дин стве ну це ли ну со-
ци јал но-по ли тич ке сре ди не и те ри то ри је ко ју она за у зи ма2). Уло гу 
про стор ног раз ме шта ја ге о ло шке и пе до ло шке осно ве, си ро ви на, 
ре ље фа, кли ме, хи дро гра фи је, биљ ног и жи во тињ ског све та не би 
тре ба ло схва ти ти као ап со лут но одређујућу (/фи зич ко/ге о граф ски 
де тер ми ни зам), али ни све сти је на ре ла тив ну бе зна чај ност подлоге 
(при род ног ам би јен та, аре не) на ко јој се дру штве ни про це си исто-
риј ски оства ру ју (/фи зич ко/ге о граф ски ин де тер ми ни зам или ни-
хи ли зам). Објек ти ван ге о по ли тич ки сми сао фи зич ко-ге о граф ских 
чи ни ла ца тре ба ло би тра жи ти у ко ор ди на та ма могућности (шан си) 
са раз ли чи ти ом ви дом и сте пе ном ис ко ри сти во сти (/фи зич ко/ге о-
граф ски по си би ли зам).

Упра во из по си би ли стич ког дис кур са про ис ти че са крал ност 
фи зич ко-ге о граф ских да то сти. То под ра зу ме ва су штин ски от клон 
од тех ни ци стич ког при сту па кон крет ном про сто ру као обез љу-
ђе ној, обез ду хо вље ној фи зич кој под ло зи, те ње го во по и ма ње као 
ми то ло шке ка те го ри је фи ли гран ски умет ну те у ово зе маљ ски ма те-
ри јал ни свет. Да кле, са крал ност ов де не ма цр кве но-ар хи тек тон ски 
(че сто и про фа ни, на при мер ту ри стич ки) сми сао, већ ду хов но и 
ко лек тив но ет но-пси хо ло шко схва та ње ге о граф ског про сто ра – као 
це ли не, као ин ди ви ду а ли са не обла сти (раз ли чи те про стра но сти) и 

2) Пре ма П. Н. Са виц ком, исто риј ска функ ци ја про сто ра про ис ти че из спе ци фич но сти ге-
о граф ског по ло жа ја (места) и ње го вог пре суд ног ути ца ја на дру штве не про це се (раз
вој). Иде ја месторазвоја укљу че на је у ру ску те лу ро крат ску ге о по ли тич ку кон цеп ци ју 
Евроазијства као „злат на нит“ те о риј ског ин те гри са ња би о ло ги зма (Ра цел, Кје лен...) 
и по си би ли зма (де ла Блаш). Ви де ти: Пе тр Ни ко ла е вич Са виц кий, „Ге о гра фи че ский 
об зор Ро сии-Евра зии“, у збор ни ку: Россия–особыйгеографическиймир, Пра га, 1927, 
стр. 219-232. На ве де но пре ма: Пе тр Ни ко ла е вич Са виц кий, КонтинентЕвразия, Аграф, 
Мо сква, 1997. 



СПМброј2/2012,годинаXIX,свеска36 стр.11-40.

16

као по је ди нач ног ге о граф ског обје ка та (ре ка, пла ни на, за лив, остр-
во...). Сто га са крал но-ге о граф ска осно ва има ве о ма ва жну уло гу у 
ства ра њу и очу ва њу на ци о нал ног ге о по ли тич ког иден ти те та.

Са вре ме ни срп ски ге о по ли тич ки иден ти тет про ис ти че из ви-
ше ди мен зи о нал не са крал но-ге о граф ске ду ал но сти:

• КопноМоре– Због спе ци фич не мор фо гра фи је, мор фо-
ме три је и оро гра фи је Бал кан ског по лу о стр ва, не по сред-
ни ма ри тим ни ути ца ји огра ни че ни су са мо на ре ла тив но 
уску при о бал ну зо ну.3) Бу ду ћи да срп ске зе мље за у зи-
ма ју ма хом hin ter land По лу о стр ва, у срп ској са крал но-
ге о граф ској (са мо)иден ти фи ка ци ји до ми ни ра коп не на 
цр та. (По)мор ска ком по нен та је атро фи ра ла услед ви ше-
ве ков ног си сте мат ског ра ср бља ва ња и ет но-про стор ног 
по ти ски ва ња из ја дран ског при о ба ља, што је са став ни 
део све о бу хват ни јег сте ре о ти пи зо ва ног ге о по ли тич ког 
на че ла „Ср би на Ја дра ну = Ру си на Ја дра ну“4). Тај ефе-
кат де ли то ра ли за ци је свео је на ми ни мум ори јен та ци ју 
ка мо ру чак и пра во слав них Ср ба из не по сред ног дал ма-
тин ског и хер це го вач ког за ле ђа.  Шта ви ше, због стал не 
„прет ње ла ти ње ња“ (уни ја ће ње, по ка то ли ча ва ње, кро а-
ти за ци ја), код њих се раз вио и уоч љив „страх од мо ра“. 
Са слич ним прет ња ма, у ви ду ан ти срп ске мон те не гри-
ни за ци је, су о ча ва ју се и да нас Ср би са Цр но гор ског при-
мор ја (Гр бља ни, Па штро ви ћи и на ро чи то Бо ке љи), ма да 
је по сле по лу ве ков не цр но го ри за ци је, ме ђу њи ма по сле 
1990-их го ди на уоч љив осци лу ју ће ре вер зи би лан про-
цес ре ср би за ци је.

•  Земља  Вода – У окви ру срп ског коп не ног иден ти те-
та раз ви ла се спе ци фич на суб ду ал ност: (са мо)иден ти-
фи ка ци ја са „коп не ном зе мљом“ и „коп не ном во дом“. 
Са крал но-ге о граф ска при па да ност „коп не ним зе мља-
ма“ под ра зу ме ва при пад ност це ли на ма ко је мо гу да се 
кла си фи ку ју на раз ли чи те на чи не – по ве ли чи ни, на ма-
кро ре ги о нал не (Кра ји шни ци, Хер це гов ци, Шу ма дин-
ци...), ме зо ре ги о нал не (Срем ци, Ли ча ни, Кор ду на ши...) 

3) Ме ђу ге о гра фи ма ни су пре ста ле по ле ми ке да ли чи тав про стор ју жно од Са ве и Ду на ва 
има свој ство по лу о стр ва или се оно мо же све сти на област ју жно од ли ни је Бур гас - Ме-
дов ски за лив, па чак и са мо на део ју жно од ли ни је Со лун - Ва ло на. Де таљ ни је ви де ти 
у: Ми ло мир Сте пић, Увртлогубалканизације, ЈП Слу жбе ни лист СРЈ; Ин сти тут за ге о-
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2001, стр. 156-162.

4) Ми ло мир Сте пић, „Про мен љи вост од ред ни ца ге о по ли тич ког по ло жа ја срп ских зе ма-
ља“, у збор ни ку: ГеополитичкастварностСрба (уред ник: Вељ ко Б. Ка ди је вић), Ин-
сти тут за ге о по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1997, стр. 256.
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и ми кро ре ги о нал не (Дроб ња ци, Гла мо ча ни, По цер ци, 
Ра ђев ци...); пре ма при род ним свој стви ма обла сти, где 
до ми нант ну уло гу има ре љеф, на ви сиј ске и ни зиј ске 
(Ди нар ци или тзв. Мон та ња ри и Па нон ци или тзв. Пре-
ча ни)5), сход но прин ци пи ма на осно ву ко јих су њи хо-
ве це ли не из дво је не и оме ђе не, на фи зич ко-ге о граф ске 
(Пе штер ци, Жу пља ни...), исто риј ске (Ду бров ча ни, Ра-
ша ни...), функ циј ско-гра ви та циј ске (Бе о гра ђа ни, Ба-
ња лу ча ни...), ад ми ни стра тив но-по ли тич ке (Вој во ђа ни, 
Цр но гор ци, Ма ке дон ци...). По и сто ве ће ње са „коп не-
ним во да ма“ углав ном се од но си на ре ке и реч не до ли-
не (Пи вља ни, Бу њев ци, По сав ци, Шај ка ши, Ти мо ча ни, 
То пли ча ни, Под рињ ци, Мо рав ци, Там нав ци...), те ве ће 
је зер ске ба се не (Охри ђа ни, Пла вља ни, Пли тви ча ни...).6) 
Али, као код „при мор ских Ср ба“, та ко и код „до лин ских 
Ср ба“, не са мо због угро же но сти од по пла ва, већ нај пре 
због исто риј ски кон ти ну и ра не прет ње од за во је ва ча ко ји 
су бес ком про ми сно и су ро во кон тро ли са ли са о бра ћај не 
и вој но-стра те гиј ске ко ри до ре дуж ве ли ких па нон ско-
бал кан ских ре ка – раз ви ла се ег зи стен ци јал но ва жна ко-
лек тив на опре зност, ко ја се ма ни фе сто ва ла у жи вље њу 
на без бед ној уда ље но сти од „коп не них во да“. Та срп ска 
аква фо бич ност уоч љи ва је и у са вре ме ном од но су: ре ке, 
је зе ра и под зем не во де не до вољ но се ко ри сте у еко ном-
ске свр хе, гра до ви и се ла ни су у пра вом сми слу „си шли 
до ре ка“, не до ма ћин ски се га зду је вод ним ре сур си ма (не 
ре гу ли шу се, за га ђу ју се, пре пу шта ју се за екс пло а та ци-
ју стран ци ма...).                  

•  Планина  Подгорина – По сто је фи зич ко-ге о граф ски 
ре пе ри про сто ра ко ји су то ли ко упе ча тљи ви и зна чај ни 
да се пре ма њи ма раз вио срп ски ко лек тив ни ет но-пси-
хо ло шки и исто риј ско-кул тур ни од нос ко ји је над ра стао 
са крал но-ге о граф ске раз ме ре и пре то чио се у те мељ ге-

5) Из ово га су про ис те кли кључ ни сте ре о ти пи о ко лек тив ним ет но-пси хо ло шким и ка рак-
те ро ло шким свој стви ма: „Гор шта ци“, „Мон та ња ри“, „Ди нар ци“ су ви о лент ни (пла хо-
ви ти), им пул сив ни, не по кор ни, а „Рав ни ча ри“, „Пре ча ни“, „Па нон ци“ су бла ги, од ме ре-
ни, си сте ма тич ни, тр пе љи ви... 

6) Из „коп не но-зе маљ ског“ и „коп не но-во де ног“ иден ти те та про ис те кли су број ни на-
зи ви ве ли ких срп ских ро до ва и по ро дич на пре зи ме на: Кра ји шник, Ер це го вац, Ер де-
љан(овић), Дроб њак(овић), Гла мо ча нин, Пе ште рац, Ко за рац, Жу пља нин, Бир ча нин, 
Пи вља нин, То пли ча нин, Пре ко дра вац, Дрин чић, Мо рав че вић, Срем че вић, Ба ња луч-
кић... О ге о граф ском по ре клу пре зи ме на де таљ ни је ви де ти у: За гор ка Ва вић – Грос, 
Презименасучуваринашегјезика, Про ме теј, Но ви Сад; Би бли о те ка „Вла да Ак сен ти је-
вић“, Об ре но вац, 2011, стр. 204-205



СПМброј2/2012,годинаXIX,свеска36 стр.11-40.

18

о по ли тич ког иден ти те та. Нај че шће су то пла ни не ко је се 
из два ја ју из окол ног пеј за жа сво јом ви си ном, ду жи ном 
и ши ри ном, ис так ну том по зи ци јом, прав цем пру жа ња, 
ди се ци ра но шћу ре ље фа, шу мо ви то шћу, бо гат ством во-
де, те уло гом при бе жи шта и за штит ни ка при ли ком на па-
да не при ја те ља.7) Ди на ра је због из ра зи те мор фо ло шке 
до ми нант но сти и кли мат ске ба ри јер но сти да ла обе леж је 
чи та вом пла нин ском си сте му ко ји је по њој до био име 
(иако ни је нај ви ша и нај про стра ни ја пла ни на). Шта ви-
ше, из по зи ци је из ме ђу до ми нант но срп ске се ве ро за пад-
не Дал ма ци је и Бо сан ске Кра ји не, исто риј ске гра ни це 
из ме ђу Ото ман ске им пе ри је и Мле тач ке ре пу бли ке, те 
при род не су ро во сти ко ја је де ло ва ла од бој но на стра не 
за во је ва че, а за штит нич ки пре ма аутох то ном срп ском 
ста нов ни штву – раз вио се и спе ци фи чан ко лек тив ни ет-
но-пси хо ло шки склоп на ро да у знат но про стра ни јој пла-
нин ској обла сти, ко га је Јо ван Цви јић на звао Ди нар ски 
пси хич ки тип.8) Са крал но-ге о граф ска са мо и ден ти фи ка-
ци ја раз ви ла се и пре ма дру гим по је ди нач ним пла ни на-
ма (пре ма Гр ме чу, Ро ма ни ји, Ко за ри, Зла ти бо ру, Зе лен го-
ри, Рав ној го ри, Фру шкој го ри, Шар-пла ни ни, Руд ни ку, 
Рт њу, Ава ли, Лов ће ну, Дур ми то ру, Кај мак ча ла ну...) или 
чи та вим пла нин ским зо на ма (Ста ро вла шко-ра шкој ви-
си ји, Сла вон ским пла ни на ма, Кор ду ну...). По ка за тељ су-
штин ске уло ге тих пла ни на-сим бо ла у де фи ни са њу на-
ци о нал ног ду ха је сте чи ње ни ца да су оне стал на те ма 
на род не и она ро ђе не еп ске и лир ске по е зи је, про зе, умо-
тво ри на, усме ног пре да ња и оби ча ја, на ро чи то ако су за 

7) „Пла нин ске зе мље не са мо да ни су ис хо ди шта екс пан зи је, не го обр ну то, у њи ма се оку-
пља ју жр тве ге о по ли тич ке екс пан зи је дру гих те лу ро крат ских си ла. Ни јед на им пе ри ја 
не ма за цен тар пла нин ске обла сти. ... Са дру ге стра не, иде ја очу ва ња остат ка древ них 
ра са и ци ви ли за ци ја у пла ни на ма од ра жа ва се у то ме да се упра во у њи ма на ла зе са крал-
ни цен три тра ди ци је. Чак се мо же ре ћи да се у те лу ро кра ти ји пла ни не до во де у ве зу са 
ду хов ном вла шћу. Ло гич ки спој обе кон цеп ци је – пла ни не као пред ста ве све ште нич ког 
и рав ни це као пред ста ве цар ског – по ста ла је сим бо ли ка бр да, тј. ма ле или сред ње уз-
ви ши це. Бр до је сим бол цар ске вла сти ко ја се уз ди же из над све тов ног ни воа сте пе, али 
не пре ла зи гра ни це ве ли ко др жав них ин те ре са (као што је слу чај са пла ни на ма). Бр до 
је ме сто бо рав ка кра ља, хер це га, им пе ра то ра, али не и жре ца.“ Ви де ти у: Але ка сан дар 
Ду гин, Основигеополитике,књи га 1, Еко прес, Зре ња нин, 2004, стр. 404-405.

8) Ди нар ски тип је је дан од че ти ри пси хич ка ти па Ју жних Сло ве на у кла си фи ка ци ји Ј. 
Цви ји ћа (оста ла три ти па су Цен трал ни, Ис точ но бал кан ски и Па нон ски). Он се про-
сти ре од обла сти сло ве нач ког Кар ста на за па ду до Ста ре пла ни не на ис то ку и од Са ве и 
Ду на ва на се ве ру до Ја дран ског ба се на на ју го за па ду, те Ме то хиј ске, Ко сов ске и Ни шке 
ко тли не на ју гу. Уну тар Ди нар ског пси хич ког ти па Ј. Цви јић је из дво јио пет ва ри је те та 
– Шу ма ди(ј)ски, Ер ски, Бо сан ски, Му ха ме дан ски и Ја дран ски. Оп шир ни је ви де ти у: Јо-
ван Цви јић, Балканскополуострво, дру го из да ње, Са бра на де ла, књи га 2, СА НУ; За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства; НИ РО Књи жев не но ви не; Бе о град, 1991, стр. 337-356.   
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њих ве за на дра ма тич на до га ђа ња из на ци о нал не исто ри-
је. На ми кро ре ги о нал ном пла ну из ра же на је фи ли гран-
ска ду ал ност из ме ђу ста нов ни штва ко је жи ви у ви шим 
брд ско-пла нин ским зо на ма и оног на ста ње ног у њи хо-
вим под нож ји ма (Гр меч-Под гр меч, Ко за ра-Пот ко зар је, 
Ва љев ске пла ни не-Под го ри на, Ве леж-Под ве леж, Шар-
пла ни на-При зрен ски Под гор...), па чак из ме ђу „гор ња на 
и до ња на“9) у ата ру јед ног се ла. Са крал но-ге о граф ска ве-
за ност за по је ди нач не при род не објек те – бр да, ви со ве, 
ко те, во до то ке – мо же да над ра сте ло кал ни ни во и да по-
ста не оп ште по зна та на на ци о нал ном ни воу (са вре ме ни 
глав ни град Цр не Го ре до био је име по ми кро-по ло жа ју 
„под Го ри цом“, Ска дар је „на Бо ја ни“, Алек сан дро вац је 
„Жуп ски“, Тре би ње се не са мо зо ве по Тре би шњи ци, већ 
је и „под Ле о та ром“, Ви ше град је нео дво јив од Дри не и 
„ћу при је“ ко ја спа ја ње не оба ле...).

• Исток Запад– У са крал но-ге о граф ској сим бо ли ци по-
себ но ме сто има ју Стра не Све та. Њи хов ко смич ки сим-
бо ли зам про јек ту је се не са мо на мно га не зна бо жач ка 
ве ро ва ња, те на по то ње по ли те и стич ке и мо но те и стич ке 
ре ли ги је, већ и на су шти ну про фа них од но са ме ђу љу ди-
ма, на ро ди ма, др жа ва ма, ци ви ли за ци ја ма, им пе ри ја ма... 
Упр кос при вид ној де са кра ли за ци ји ко ју је на мет ну ла 
тех ни ци стич ка мо дер ност са вре ме ног све та, уну тар кр-
сто ли ког озрач ја оса Ис ток - За пад и Се вер - Југ и да ље 
се на ла зи пла не тар на Укуп ност, па и ње на че си ца под 
на зи вом Ср би и срп ске зе мље. Тра ди ци о нал но, Ис ток се 
по и ма као ме сто где се ра ђа, из ла зи, по ја вљу је („ис ти-
че“) Сун це, Све тлост, Жи вот, као „зе мља Ду ха“, ме сто 
где „ста ну је/у Бог/ови“, зе мља Ра ја, Из о би ља, Са вр шен-
ства, Хар мо ни је... Су прот но Ис то ку, За пад је ме сто за ла-
ска („за па да ња“) Сун ца, га ше ња Све тло сти, пре ла ска из 
Жи во та у Смрт, из ле по та Ра ја у цар ство Та ме, из Вр ли не 
у Грех, из ду хов не пу но ће Успо на у ма те ри ја ли стич ко 
ни шта ви ло Про па сти. „Зна чи, са крал на ге о гра фи ја из-
ри чи то утвр ђу је за кон ’ква ли те та про сто ра’, у ко ме Ис-
ток пред ста вља сим бо ли чан онтолошкиплус, а За пад – 

9) О то ме суп тил но и ин ту и тив но-ге о по ли тич ки про ми шља срп ски књи жев ник Ми ло ван 
Да ној лић, пи шу ћи о брд ском и до лин ском де лу свог род ног се ла Ива нов ци не да ле ко од 
Бе ла но ви це, у кра ју Ка чер (за пад но шу ма диј ски део Ср би је). Ви де ти у: Ми ло ван Да ној-
лић, „Гор ња ни и до ња ни“, Политика, Бе о град, 10. јун 2000.
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онтолошкиминус.“10) Сход но то ме, срп ска при пад ност 
Ис то ку мо же се сма тра ти при ви ле го ва ном укљу че но шћу 
у „свет по зи тив ног“, али је бли зи на има ги нар не гра ни це 
и иза зо ва За па да исто риј ски кон ти ну и ра но про во ци ра ла 
ко ке ти ра ње са „све том не га тив ног“. Да ли је Све ти Са-
ва, пре по знав ши то ср ља ње у ду ал ност и про јек ту ју ћи га 
на сред њо ве ков ну срп ску ствар ност, у ства ри, кри тич ки 
упо зо рио на по губ ност ин ду ко ва не по зи ци је западаИс
токаиистокаЗапада?

• СеверЈуг – „Ме ри ди јан ски пра вац“ са крал не су прот-
но сти апри о ри асо ци ра на фи зич ко-ге о граф ски де тер-
ми ни са ну ду ал ност: хлад но ћа - то пло та, вла жност - су-
шност, шу ма - сте па. У са вре ме ном, ма те ри ја ли стич ком, 
де са кра ли зо ва ном дис кур су, на ме ће се ге о е ко ном ски ди-
хо том ни сте ре о тип: Се вер – то је ор га ни зо ва ност, мар-
љи вост, ште дљи вост, праг ма тич ност, бла го ста ње, а Југ 
– то је анар хич ност, ле њост, ра сип ни штво, ира ци о нал-
ност, не ма шти на. У са крал ној ге о гра фи ји, Се вер се по-
и сто ве ћу је са све тло шћу, ду хов но шћу, ин те гри са но шћу, 
веч но шћу, а Југ са та мом, ма те ри јал но шћу, фраг мен ти-
ра но шћу, оро че но шћу. Древ ни сло је ви ци ви ли за циј ског 
на сле ђа фа во ри зу ју Се вер у од но су на Југ и ва жни јом 
сма тра ју осу Се вер - Југ не го осу Ис ток - За пад. Тек у 
ре ла тив но мла ђим исто риј ским фа за ма сим бо лич ка ди-
хо то ми ја „вер ти ка ле“ Се вер - Југ ин кли ни ра ла је у ан та-
го ни зам „хо ри зон та ле“ Ис ток - За пад. У ства ри, „пар Се-
вер - Југ (тј. Дух - Ма те ри ја, Веч ност - Вре ме) про јек ту је 
се на пар Ис ток - За пад (тј. Тра ди ци ја - Про фа ни зам, Из-
ла зак - За ла зак). Ис ток је хо ри зон тал на про јек ци ја Се-
ве ра на до ле. За пад је хо ри зон тал на про јек ци ја Ју га на 
го ре.“11) Ср би и срп ске зе мље на ла зе се на ге о граф ској 
сре до кра ћи из ме ђу Се вер ног по ла и Еква то ра,  тј. из ме-
ђу пла не тар ног Се ве ра и пла не тар ног Ју га. Сре ди шња 
па ра ле ла Се вер не по лу лоп те (450 с.г.ш.) го то во до ди ру је 
Бе о град, глав ни срп ски град. У од но су на флу ви јал но-
ме ди те ран ске ци ви ли за ци је Ста рог ве ка, ко је су при па-
да ле ј(Ј)угу, да на шњи срп ски про стор при па дао је с(С)
еве ру. Ка да су се оне у по то њим исто риј ским ци клу си ма 
„хо ри зон тал но про јек то ва ле“ у За пад (цен трал на и за-
пад на, тј. ка то лич ко-про те стант ска Евро па и Аме ри ка), 

10)  А. Ду гин, Основигеополитике, стр. 407.  

11)  Исто,стр. 411. 
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са њи хо ве „стај не тач ке“ срп ске зе мље је су се на шле на 
ју жној стра ни све та, али су, у скла ду са „хо ри зон тал ним 
про јек то ва њем“ Се ве ра у Ис ток – по ста ле Ис ток (та ко 
су и тре ти ра не од стра не мо дер ног За па да). Сто га све-
то сав ско по и ма ње срп ског чи ни о ца као западИстока,
а исток Запада („дуж па ра ле ле“), мо же да се до пу ни 
ана лог ним ду а ли змом севера Југа и југаСевера („дуж 
ме ри ди ја на“).   

Срп ски ге о по ли тич ки иден ти тет тре ба ло би да се те ме љи 
на искон ској, до ми цил ној, аутен тич ној при пад но сти са крал но-ге-
о граф ски ком плек сној при мор ско-пла нин ско-ни зиј ској при род ној 
сре ди ни, тј. ло гич но је да про ис ти че из са мо и ден ти фи ка ци је са 
це ли ном ја дран ско-ди нар ско-па нон ског про сто ра. Да кле, обе леж ја 
тог иден ти те та про ис ти чу из при пад но сти Бал ка ну, чи је се „глав-
не ге о граф ске осо би не ... де ле у три гру пе: евро а зиј ске осо би не, 
осо би не спа ја ња и про жи ма ња и осо би не изо ло ва ња и одва ја ња“12). 
Ако се то ме до да ју спе ци фич но сти исто риј ског кон сти ту и са ња на 
Бал ка ну као „ве ри га ма све та, зе мљи гра ни ча ра, у про це пу све то-
ва“13), мо гло би да се за кљу чи ка ко срп ски ге о по ли тич ки иден ти тет 
ни је јед но знач но од ре ђен. Та ин ду ко ва на ди вер зи фи ко ва ност мо же 
да про из ве де де струк тив ну срп ску са мо спо зна ју као „не чег по себ-
ног“, „не чег из ме ђу“, „не чег тре ћег“, „ни-ни“, тј. „и-и“: н/и Коп-
но - н/и Мо ре, н/и Пла ни на - н/и Рав ни ца, н/и Ис ток (Се вер) - н/и 
За пад (Југ), н/и Цен тар - н/и Пе ри фе ри ја (мо жда Li mes, Кра ји на?), 
н/и Ве стер ни зам - н/и Ис тер ни зам (Ори јен та ли зам), н/и Евро фил-
ство - н/и Ру со фил ство, н/и Па ра ле ла - н/и Ме ри ди јан... Кроз ту 
ди ле му и ду а ли зам у цр но-бе лој пост мо дер ној бу дућ но сти мо гу ће 
је да нео пре де ље ни на ро ди и др жа ве истин ски „про пад ну“ у ду би-
не исто риј ског за бо ра ва. Да ли би спа са ва ње (и спа се ње) тре ба ло 
тра жи ти у при ме ре ној и ко лек тив но све сној ко рек ци ји иден ти те та, 
ува жа ва ју ћи не са мо по вра так древ ним са крал но-ге о граф ским по-
сту ла ти ма, већ и осло ба ђа ју ћи се од амал га ма „не га тив не исто ри-
је“, тј. да ли је ег зи стен ци јал но-не из бе жна ге о по ли тич ка од лу ка: 
„или-или“?     

12)  Ј. Цви јић, Балканскополуострво, стр. 21.

13)  Бра ни слав Ма тић, „Жи ве ти на ве ри га ма све та“, у збор ни ку: ТајнаБалкана (при ре дио: 
Бра ни слав Ма тић), Сту дент ски кул тур ни цен тар, Бе о град, 1994, стр. 7, 13.
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СРП СКИ ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КИ ИДЕН ТИ ТЕТ У 

КОН ТЕК СТУ ГЛО БАЛ НЕ ДИ ХО ТО МИ ЈЕ

„Ду а ли зам Коп на и Мо ра – то је основ ни за кон ге о по ли ти ке“ 
– су бли ми рао је А. Ду гин (Алек сан др Ге ль е вич Ду гин) кључ не им-
пул се исто ри је и основ на те о риј ско-кон цеп циј ска по ла зи шта кла-
си ка ге о по ли тич ке ми сли.14) „Иг но ри са ње ге о по ли тич ких за ко на је 
смрт но опа сно“, а кључ ни по сту лат ге о по ли ти ке је „за кон ’двој но-
сти ци ви ли за ци ја’, објек тив не су че ље но сти из ме ђу Коп на и Мо-
ра, евро а зиј ства и атлан ти зма, тр го вач ког уре ђе ња и не тр го вач ког 
уре ђе ња. Ис то ка и За па да“.15) Још је Хе гел (Ge org Wil helm Fri e-
drich He gel) у пр вој по ло ви ни 19. ве ка по ста вио исто риј ске про це-
се у кон текст „прин ци па мо ра“, „прин ци па пла ни на“ и „прин ци па 
рав ни ца“ као „исто риј ских прин ци па“, а по том је К. Шмит (Carl 
Schmitt) сре ди ном 20. ве ка увео пој мо ве НомосКопна и НомосМо
ра. Они пред ста вља ју сим бо лич ки пре сли ка на опо зит на ста ро за-
вет на чу до ви шта Бехемота(оте ло тво ре ње свих су во зем них би ћа) 
и Левиатана (оте ло тво ре ње свих мор ских би ћа). Коп но се по и-
сто ве ћу је са ста тич но шћу, чвр сти ном, ста бил но шћу, се де ла штвом, 
са бор но шћу, уре ђе но шћу и зе ма ља ском про стра но шћу, док Мо ре 
сим бо ли зу је по кре тљи вост, при ла го дљи вост, но ма ди зам, ме ко ћу, 
ин ди ви ду а ли зам. Из тог те мељ ног „пра ви ла“ из ве де ни су пој мо ви 
ко ји су штин ски озна ча ва ју фун да мен тал ни ци ви ли за циј ски и ге о-
по ли тич ки ду а ли зам: телурократија („моћ по сред ством коп на“) и 
таласократија(„моћ по сред ством мо ра“).16)

Те лу ро крат ске др жа ве, им пе ри јал не си ле и ве ли ке ци ви ли-
за ци је под ра зу ме ва ју те ри то ри јал но про стран ство, кон ти ну и тет 
и ком пакт ност, те по сто ја њепрестонице (са цен трал ном те ри то-
ри јом) и периферије (про вин ци је) на истом, об је ди ње ном коп ну. 
Су прот но њи ма, та ла со крат ске ци ви ли за ци је и др жа ве, на ро чи то 
у сво јим им пе ри јал ним ва ри јан та ма (или фа за ма исто риј ског раз-
во ја), ни су коп не но це ло ви те, већ рас цеп ка не. Мо ре раз два ја њи хо-
ве коп не не фраг мен те, али је исто вре ме но и ин те гра ци о ни флу ид 
ме ђу њи ма. Уме сто пре сто ни це и пе ри фе ри је, ко је по сто је у те лу-
ро кра ти ја ма, та ла со кра ти је има ју метрополу и прекоморскепосе
де (ко ло ни је). Те лу ро кра ти је сим бо ли зу ју сред ства за за по се да ње, 

14) Алек сан др Ге ль е вич Ду гин, Геополитика, Га у де а мус; Ака де ми че ский Про ект, Мо сква, 
2011, стр. 49. 

15) Але ка сан дар Ду гин, Основигеополитике,књи га 2, Еко прес, Зре ња нин, 2004, стр. 143. 

16) Ко ва ни ца телурократија по ти че од ла тин ске ре чи „tel lus“ (тло, зе мља, коп но) и грч ке 
„κρατος“ (власт, моћ, упра вља ње), а таласократија од грч ких ре чи „θαλασσα“ („мо ре“) 
и „κρατος“.     



МиломирП.Степић Осрпскомгеополитичкомидентитету

23

екс пло а та ци ју и кон тро лу коп на: у еко ном ском сми слу – зе мљо-
рад ња и сто чар ство, са ста но ви шта са о бра ћа ја – ра ни је ка ра ва ни 
и за пре ге, а по том же ле зни ца, те у вој ном по гле ду – пе ша ди ја, ко-
њи ца и ар ти ље ри ја. Та ла со кра ти је од ли ку ју ин стру мен ти за са вла-
да ва ње и упра вља ње мор ским про стран стви ма као ме ди ју мом ко-
ји по сре ду је у осва ја њу ко ло ни ја, при о бал них по ја се ва, остр ва и 
кључ них кон трол них та ча ка: са еко ном ског аспек та – тр го ви на и 
бро до град ња, са са о бра ћај ног – по мо ски са о бра ћај, а са вој ног – 
рат на мор на ри ца, те мор на рич ка пе ша ди ја и ави ја ци ја.

У пој мов но-ка те го ри јал ном апа ра ту кла сич не ге о по ли ти ке 
ус по ста вље на је ја сна по де ла на коп не ну моћ и коп не не свет ске 
си ле (land po wer), на јед ној стра ни, и по мор ску моћ и по мор ске 
свет ске си ле (sea po wer), на дру гој стра ни. Сход но то ме, иако се 
гло бал на ге о по ли тич ка су пре ма ци ја у са вре ме ном до бу за сни ва 
на кон цеп ту ин те грал не мо ћи, и да нас се ге о по ли тич ке кон цеп ци-
је де ле на две ве ли ке гру пе – коп не не (те лу ро крат ске), чи ји је те-
о риј ски „отац“ бри тан ски ге о граф Х. Џ. Ме кин дер (Hal ford John 
Mac kin der), и по мор ске (та ла со крат ске), чи ји је ро до на чел ник аме-
рич ки ад ми рал А. Т. Ме хен (Al fred Thayer Ma han)17). Да кле, свет-
ски исто риј ско-по ли тич ки про цес стал но одр жа ва енер ги ја упра-
во те, не из бе жне, ге о граф ски за сно ва не ду ал но сти. Про жи ма њем 
ста ва ве ли ког фран цу ског вој ско во ђе На по ле о на да је „по ли ти ка 
др жа ве у ње ној ге о гра фи ји“ и му дрог за па жа ња не мач ког ује ди-
ни те ља, „гво зде ног кан це ла ра“ Би змар ка да је „ге о гра фи ја је ди ни 
по сто ја ни чи ни лац исто ри је“18), до би ја се оп шти хро но-то по ло шки 
оквир за гло бал ну ге о по ли тич ку де о бу – на „рој“ на ро да и зе ма ља 
коп не не (са мо)спо зна је и су пар нич ки „рој“ на ро да и зе ма ља по-
мор ске (са мо)спо зна је. На осно ву ге о по ли тич ког иден ти те та во де-
ћих свет ских си ла ства ра ју се вој ни са ве зи, по ли тич ко-еко ном ске 
ин те гра ци је, ин те ре сне сфе ре и ре ги о нал не гру па ци је. У њих се 
вољ но-не вољ но укљу чу ју по је ди нач не сла би је др жа ве, на сто је ћи 
да оства ре сим би о зу ин те ре са не по сред но са др жа ва ма-је згри ма 
или, пак, са дру гим моћ ним др жа ва ма ни жег хи је рар хиј ског ран-
га. А у тој по де ли на те лу ро крат ски и та ла со крат ски аре ал кључ но 
пи та ње срп ског ге о по ли тич ког иден ти те та је сте: ко ме при па да и 
ка кву функ ци ју има?

17) Услов но, овим две ма гру па ма мо гла би да се при кљу чи и тре ћа – ли то рал на гру па (Ri-
mland-кон цеп ци је) – ко ју пер со ни фи ку је аме рич ки по ли ти ко лог Н. Џ. Спајк мен (N. J. 
Spykman). Ме ђу тим, ти маргиналистички при сту пи, у су шти ни, пред ста вља ју са мо је-
дан зна ча јан ру ка вац та ла со крат ских кон цеп ци ја.  

18) Срп ски афо ри сти чар Сло бо дан Ду чић био је још је згро ви ти ји: „Исто ри ја? То је бор ба за 
ге о гра фи ју“.
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Иако срп ски ет нич ки про стор и срп ске зе мље19), у из вор ним 
ге о граф ским га ба ри ти ма, има ју ду га чак сек тор из ла за на мо ре, 
срп ски ге о по ли тич ки иден ти тет ни је се раз вио у та ла со крат ски. 
Раз лог би тре ба ло тра жи ти у исто риј ски кон ти ну и ра ном оне мо гу-
ћа ва њу ма ри тим не пар ти ци па ци је, ка ко у ет но-про стор ном сми слу 
(ра ср бља ва њем ста нов ни штва, ко ме је прет хо дио про цес при нуд не 
вер ске кон вер зи је у Дал ма ци ји, Ко на вли ма, Ду бров ни ку и тзв. Ал-
бан ском при мор ју), та ко и у др жа во тво ром сми слу (спре ча ва њем 
ре а ли за ци је ма ри тим них пра ва ца те ри то ри ја ли за ци је срп ске др-
жав но сти по сле 1878. го ди не20)). Сто га за Ср би ју и срп ске зе мље у 
це ли ни ва жи свој ство lan dloc ked co un try-хен ди ке па. Да кле, срп ски 
ге о по ли тич ки иден ти тет је сте те лу ро крат ски, али он ни је ре зул тат 
при род не, искон ски јед но зна ча не од ре ђе но сти, већ је та кав по стао 
на исто риј ски ин ду ко ван, при нуд ни на чин. То не зна чи да срп ски 
про стор ауто мат ски при па да те лу ро крат ском аре а лу на гло бал ном 
пла ну, у свет ској ан та го ни стич кој по де ли на „коп не ну моћ“ и „по-
мор ску моћ“. Шта ви ше, ве ћи на кључ них ге о по ли тич ких кон цеп-
ци ја иден ти фи ку је Бал кан као зо ну кон так та и кон флик та, где се 
две гло бал но су прот ста вље не оп ци је бо ре за сти ца ње пред но сти. 
Сход но то ме, Бал кан и срп ске зе мље у ње го вом са ста ву тре ти ра ју 
се на три на чи на:

• Простор дуж кога је трасирана граница између те
лурократскогиталасократскогделасвета – Та ја сна 
или апрок си ма тив на гра ни ца са мо је пре ди спо ни ра на 
фи зич ко-ге о граф ским раз ли ка ма из ме ђу ма ри тим них и 
кон ти нен тал них пре де ла Евро а зи је. У ства ри, ње на тра-
са сле ди ци ви ли за циј ску по де лу За па да и Ис то ка, ко ја је 
ре зул тат раз дел ни це из ме ђу ка то лич ко-про те стант ског 
и пра во слав ног хри шћан ства (са ислам ским упли ви ма). 
Та ко, у дру гој вер зи ји Ме кин де ро ве кон цеп ци је из 1919. 
го ди не, гра ни ца He ar tland-а, као про ши ре не Осо вин ске 
обла сти (Pi vot Area) из пр ве вер зи је 1904. го ди не, са 
Уну тра шњим или ивич ним по лу ме се цом (In ner or Mar gi-
nal Cre scent), у бал кан ском сек то ру на ла зи се на Ди на ри-

19) Де таљ ни је о пој мо ви ма српскиетничкипростор и српскеземље, њи хо вим ва ри јан та ма, 
про стор ним ди ман зи ја ма, гра ни ца ма, кар то граф ским пред ста вља њи ма и ге о по ли тич-
ким раз ло зи ма фраг мен та ци је и са жи ма ња, ви де ти у: Ми ло мир Сте пић, Увртлогубал
канизације, ЈП Слу жбе ни лист СРЈ; Ин сти тут за ге о по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2001, 
стр. 247-261; Ми ло мир Сте пић, Српскопитање–геополитичкопитање, Јан тар-гру па, 
Бе о град, 2004, стр. 223-235; Ми ло мир Сте пић, „Те ри то ри јал но и ге о по ли тич ко у срп-
ском на ци о нал ном ин те ре су“, Националниинтерес, год. I, vol 1, бр. 1/2005, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2005, стр. 36-42.

20) О исто риј ском и са вре ме ном оне мо гу ћа ва њу че ти ри срп ске ма ри тим не оп ци је ви де ти у: 
М. Сте пић, „Про мен љи вост од ред ни ца ге о по ли тич ког по ло жа ја срп ских зе ма ља“, стр. 
255-257. 
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ди ма.21) Пре ма то ме, ве ћи део срп ских зе ма ља (из у зи ма-
ју ћи при мор ске) укљу чен је у те лу ро крат ски He ar tland. 
У тре ћој Ме кин де ро вој вер зи ји (1943. го ди на) ре ду ко ва-
ни He ar tland и Ба сен сре ди шњег оке а на (Mi dland Ocean 
Ba sin) гра ни че се ис точ ни је, на Ста рој пла ни ни, тј. на 
гра ни ци Ју го сла ви је са Бу гар ском и Ру му ни јом22), што 
зна чи да су срп ске зе мље из те лу ро крат ског пре ба че не 
у аре ал под кон тро лом та ла со крат ских си ла. У Хан тинг-
то но вој (Sa muel Phil lips Hun ting ton) кон цеп ци ји „су ко-
ба ци ви ли за ци ја“ на Бал ка ну се на ла зи кон такт три од 
осам-де вет свет ских ци ви ли за ци ја, али кључ ни зна чај 
има гра ни ца из ме ђу Пра во слав не и За пад не ци ви ли за ци-
је (Сло ве ни ја и Хр ват ска су у За пад ној, а оста ле зе мље 
Бал ка на у Пра во слав ној ци ви ли за ци ји).23) Срп ски про-
стор ве ћи ном је укљу чен у Пра во слав ну ци ви ли за ци ју, 
ко ја са ста но ви шта ге о по ли тич ког иден ти те та мо же да 
се по и сто ве ти са те лу ро кра ти јом. Пре ма мул ти по лар ној 
нео е вро а зиј ској кон цеп ци ји А. Ду ги на ко ја под ра зу ме-
ва че ти ри ме ри ди јан ски из ду же не зо не и ви ше „ве ли ких 
про сто ра“ уну тар сва ке од њих24), Бал кан је, та ко ђе, „по-
це пан“ та ко да ње гов ис точ ни део (Ру му ни ја и Бу гар ска) 
при па да те лу ро крат ској Пан-евро а зиј ској зо ни („ве ли-

21) Hal ford John Mac kin der, DemocraticIdealsandReality, Na ti o nal De fen se Uni ver sity Press, 
Was hing ton, DC, 1942, р. 28 /елек трон ско из да ње/ (ори ги нал но из да ње: H. J. Mac kin der, 
Democratic Ideals andReality–AStudy in thePoliticsofReconstruction,Con sta ble and 
Com pany Ltd, Lon don, 1919.) Ви де ти кар те на стра на ма 76 и 79.   

22) Hal ford John Mac kin der, „The Ro und World and the Win ning of the Pe a ce“, Democratic
IdealsandRelity, Na ti o nal De fen se Uni ver sity Press, Was hing ton, DC. 1996. /елек трон ско 
из да ње/, р. 197-199 (ори ги нал но из да ње: Hal ford John Mac kin der, „The Ro und World and 
the Win ning of the Pe a ce“, ForeignAffairs, July 1943, Co un ceil on Fo re ign Re la ti ons, Inc., 
New York) Ви де ти кар ту у: Saul B. Co hen – GeopoliticsoftheWorldSystem, Row man & 
Lit tle fi eld Pu blis hers, inc., Lan ham (Maryland), 2003, p. 17. 

23) Ви де ти Мар1.3 „The World of Ci vi li za ti ons: Post-1990“ у: Sa muel P. Hun ting ton, TheClash
ofCivilizationsandtheRemakingofWorldOrder, Si mon & Schu ster, New York, 1996, рр. 
26-27. Та ко ђе, Хан тинг тон и у књи зи (стр. 159) и у ра ни је об ја вље ном члан ку (Sa muel P. 
Hun ting ton, „The Clash of Ci vi li za ti ons?“, ForeignAffairs, vol. 72, № 3, sum mer 1993, Co-
un cil on Fo re ign Re la ti ons, Inc., New York, 1993, р. 30) ко ри сти и кар ту пре у зе ту из књи ге 
ТрасформацијазападнеЕвропе Ви ље ма Ва ла са (Wil liаm Wal la ce, TheTransformationof
WesternEurope, Pin ter, Lon don, 1990.), ко ја је, у пра ско зор је им пло зи је со вјет ске ин те ре-
сне сфе ре у ис точ ној Евро пи, дез ин те гра ци је СССР и рат ног раз би-рас па да Ју го сла ви је, 
би ла ту ма че на као до каз уна пред про јек то ва не пер цеп ци је и при стра сног ан га жма на 
За па да. На тој кар ти при ка за на је гра ни ца ко ја де ли Бе ло ру си ју, Укра ји ну и Ју го сла ви ју, 
те њи хо ве за пад не де ло ве при кљу чу је За пад ној ци ви ли за ци ји (и Вој во ди ну, ко ју из два ја 
из са ста ва Ср би је).   

24) Ви де ти део „Евра зи й ская ге о по ли ти ка“, по гла вље „Ге о по ли ти ка и струк ту ра ми ра в но-
вом ты ся че ле тии“, оде љак: „Мно го по лар ный мир“ у: Алек сан др Ду гин, Проект„Евра
зия“, ЭК СМО, Яуза, 2004. (до ступ но и у елек трон ској фор ми: www.evra zia.org). Ви де ти, 
та ко ђе: www.evra zia.in fo (Евра зи й ская те о рия в кар тах). 
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ком про сто ру“ Ру си ја-Евро а зи ја у ње ном са ста ву), док 
су Ср би ја и оста ле срп ске зе мље део Евро-африч ке зо не, 
тј. на ла зе се уну тар ње ног ма ри тим ног (та ла со крат ског) 
Европ ског „ве ли ког про сто ра“.25)

• Саставнидеопространогободногпојаса којиопасује
Евроазију – У том по ја су  до ми ни ра по мор ска моћ ан гло-
аме рич ког За па да, ко ји по сред ством ње га др жи коп не не 
си ле евро а зиј ског су пер кон ти нен та (Ру си ја, Ки на, Ин ди-
ја, ислам ски „пол“ мо ћи) у под ре ђе ном гло бал ном по ло-
жа ју – оп ко ље не, по ти сну те у уну тра шњост и оне мо гу-
ће не да по ста ну ва жни ји чи ни лац у оке ан ским ба се ни ма 
где би угро зи ле ин те ре се та ла со крат ских си ла. Пре ма 
пр вој Ме кин де ро вој вер зи ји из 1904. го ди не, сре ди ште 
„при род ног раз ме шта ја мо ћи“ на Пла не ти на ла зи се у 
Осо вин ској обла сти (Pi vot Area) ко ју кон тро ли ше Ру си-
ја. Њу опа су је Уну тра шњи или ивич ни по лу ме сец (In ner 
or Mar gi nal Cre scent), ко ме при па да ком плекс ве ли ких 
евро а зиј ских ивич них мо ра, оке ан ских за ли ва, остр ва 
и по лу о стр ва, ме ђу ко ји ма је и Бал кан у це ли ни.26) Не-
дво сми сле но ар ти ку ли шу ћи бри тан ски та ла со крат ски 
опрез, Ме кин дер тај по јас сма тра отво ре ним, ра њи вим 
и из ло же ним исто риј ски кон ти ну и ра ним про до ри ма 
коп не них евро а зиј ских си ла из Осо вин ске обла сти (пр-
вен стве но Ру си је). Спајк мен (Nic ho las John Spykman), 
у књи зи Географијамира об ја вље ној 1944. го ди не, том 
евро а зиј ском обо ду да је на зив Ri mland и упра во ње га, 
а не He ar tland, по тен ци ра као кључ ну област за оства-
ри ва ње гло бал не до ми на ци је. Чи тав Бал кан и срп ске 
зе мље у ње го вом са ста ву при па да ју Ri mland-у, за ко га 
Спајк мен твр ди да пред ста вља пред мет над ме та ња та ла-
со кра ти је и те лу ро кра ти је за оства ри ва ње при ма та, за за-
по се да ње од скоч не да ске ра ди про до ра по мор ских си ла 
ка кон ти нен тал ној уну тра шњо сти и за про стор где САД 
мо ра ју да оства ре не у пит ну кон тро лу ако же ле свет ску 

25) Ми ло мир Сте пић, „Ср би ја у евро а зиј ској и нео е вро а зиј ској кон цеп ци ји – упо ред на ге-
о по ли тич ка ана ли за“, у збор ни ку: РусијаиБалкан–питањесарадњеибезбедности
(при ре дио: Зо ран Ми ло ше вић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 42-
43; Ми ло мир Сте пић, „Мо гућ но сти сим би о зе срп ских и ру ских ге о по ли тич ких ин те ре-
са на Бал ка ну“, Националниинтерес, год. V, vol. 5, бр. 1-2/2009., Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2009. (ви де ти по гла вље „Сим би о за срп ских и ру ских ге о по ли тич ких 
ин те ре са на Бал ка ну“, стр. 67-74)   

26) Hal ford John Mac kin der, „The Ge o grap hi cal Pi vot of Hi story“, Geographical Journal, 
23(1904), The Royal Ge o grap hi cal So ci ety, Lon don, 1904, р. 427-437. 
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над моћ.27) Бже жин ски је 1997. го ди не слич но кон ци пи-
рао пост хлад но ра тов ску „ве ли ку (евро а зиј ску) ша хов ску 
та блу“. Ње гов Сре ди шњи про стор ге о по ли тич ки од го-
ва ра Ме кин де ро вом и Спајк ме но вом He ar tland-у, док је 
обод ни евро а зиј ски по јас, уме сто у об ли ку ин те грал ног 
Ri mland-а, струк ту ри сан тро дел но – као За пад ни, Ју жни 
и Ис точ ни про стор, са истом функ ци јом оп ко ља ва ња и 
су зби ја ња He ar tland-а (Ру си је).28) За пад ни део Бал ка на 
на ла зи се уну тар За пад ног про сто ра, али на ње го вој ју-
го и сточ ној пе ри фе ри ји, у ге о по ли тич ки де ли кат ној кон-
такт ној зо ни са уза вре лим Ју жним про сто ром (од Грч ке 
до Ка шми ра). Не ма сум ње да Бже жин ски об у хва та срп-
ске зе мље гра ни цом аре а ла та ла со крат ске Евро пе, ко ју 
сма тра „нај бит ни јим аме рич ким ге о по ли тич ким мо сто-
бра ном на евро а зиј ском кон ти нен ту“29), не из бе га ва ју ћи 
да кон ста ту је ка ко она „оста је у ве ли кој ме ри је дан аме-
рич ки про тек то рат“, чи је др жа ве „под се ћа ју на ан тич ке 
ва за ле и за ви сне те ри то ри је“30).

• Континуирана тампон-зона кроз централну и југои
сточнуЕвропу – Она се као „за ве са“ спу шта од Бал ти ка 
на се ве ру до Сре до зе мља на ју гу и ње на уло га про јек ту је 
се на два на чи на: да бу де пре ла зни, кон такт ни по јас из-
ме ђу те лу ро крат ског, евро а зиј ског Ис то ка и та ла ско рат-
ског, за пад но е вроп ског, тран са тлант ског За па да или да за 
по тре бе та ла со крат ских, при а тлант ских си ла оства ру је 
ба ра жну функ ци ју из ме ђу две кључ не коп не не си ле, јед-
не, евро а зиј ских и гло бал них раз ме ра (Ру си је) и дру ге, 
европ ског ни воа (Не мач ке). Та ко су, на осно ву дру ге вер-
зи је Ме кин де ро ве кон цеп циј ске по став ке, кар то граф ске 
пред ста ве31) и су ге сти је бри тан ској де ле га ци ји у Вер са ју, 
за пад не си ле-по бед ни це по сле Ве ли ког (Пр вог свет ског) 
ра та фор ми ра ле по јас там пон ских зе ма ља – „Са ни тар ни 
кор дон“. Кра ље ви на СХС, тј. „пр ва“ Ју го сла ви ја32), као 
ње гов са став ни део, има ла је дво стру ку функ ци ју: а) да 

27) Nic ho las Spykman, TheGeographyofthePeace,Har co urt, Bra ce & Co., New York, 1944.

28) Zbig njev Bže žin ski, Velikašahovskatabla, CID, Pod go ri ca; Ro ma nov, Ba nja Lu ka, 2001, str. 
37.

29) Исто, стр. 57.

30)  Исто, стр. 59.

31)  H. J. Mac kin der, DemocraticIdealsandReality, р. 115.

32)  Ме кин дер на при ло же ној кар ти Кра ље ви ну СХС на зи ва Ве ли ка Ср би ја, ана лог но Ве ли-
кој Че шкој и Ве ли кој Ру му ни ји.
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спре чи ру ско-не мач ки те ри то ри јал ни кон такт и пре ве-
ни ра ства ра ње ин те грал не коп не не си ле, ко ја ће, по том, 
ла ко овла да ти и европ ским при о ба љи ма и б) да оне мо гу-
ћи да про до ром на Бал кан и/или јед на и/или дру га иза ђу 
на Сре до зем но „то пло мо ре“. Пре ма по став ка ма ру ског 
евро а зиј ца П. Н. Са виц ког, те ри то ри јал но-мор фо граф-
ски го то во пре сли кан „Са ни тар ни кор дон“ је сте про стор 
из ме ђу две оп ци је за пад не гра ни це „тре ћег кон ти нен та“, 
ко ји не при па да ни Евро пи ни Ази ји, већ је „свет за се-
бе – са мо бит на и са мо до вољ на це ли на ко ја син те ти ше 
европ ске и азиј ске ка рак те ри сти ке, Евро а зи ја“33). Бал кан 
и срп ске зе мље на ла зе се у тој, услов но на зва ној, „зо-
ни ди ле ме“, тј. у про сто ру из ме ђу два „стра те шка кон-
ти нен тал на су же ња“: источноевропског (ли ни ја Оде са /
на Цр ном мо ру/ - Нар ва /у Фин ском за ли ву Бал тич ког 
мо ра/), као за пад не гра ни це но во на ста лог Со вјет ског са-
ве за, и средњоевропског (ли ни ја Трст /на Ја дран ском мо-
ру/ - Гдањск /на Бал тич ком мо ру/), као за пад не гра ни це 
со вјет ских ин те ре са.34) А. Ду гин, вас кр са ва ју ћи ге о по ли-
тич ке иде је евро а зиј ства у ви ду пост мо дер ног, мул ти по-
лар ног нео е вро а зиј ства, као ком про ми сну ва ри јан ту из-
ме ђу два „ве ли ка про сто ра“, Ру си је-Евро а зи је и Евро пе, 
ну ди ства ра ње „Ве ли ке Ис точ не Евро пе“. Она би би ла 
не што про стра ни ја од „зо не ди ле ме“ и об у хва та ла би 
још Укра ји ну, Бе ло ру си ју и Ли тва ни ју (Бал кан би, сва-
ка ко, био у ње ном са ста ву), али не би има ла там пон ску 
и про-та ла со крат ску уло гу.35) И Ко ен (Saul Ber nard Co-
hen), у пост хлад но ра тов ским ре ви зи ја ма свог ори ги нал-
ног мо де ла “ге о стра те гиј ских сфе ра и ге о по ли тич ких 
ре ги о на“ из 1963. го ди не, умет нуо је слич ну кон такт ну 
зо ну ко ја има уло гу ис точ но е вроп ског „мо ста“ или „ка-
пи је“ (The Eastern Euro pe Ga te way). Шта ви ше, не ста бил-
ни Бал кан и рат ни раз би-рас пад Ју го сла ви је мо ти ви са ли 
су га да у прог но стич ким ва ри јан та ма за 21. век чи тав 
тај про стор ге о по ли тич ки до дат но при кљу чи гру пи Кон
фликтнихпојасева(The Chat ter belt).36)

33)  Ми лан Су бо тић, ПутРусије–евроазијскостановиште, Пла то, Бе о град, 2004, стр. 23.

34) Ви де ти у: П. Н. Са виц кий, „Ге о гра фи че ский об зор Ро сии-Евра зии“, стр. 280; М. Су бо-
тић, ПутРусије–евроазијскостановиште, стр. 81; М. Сте пић, „Ср би ја у евро а зиј ској 
и нео е вро а зиј ској кон цеп ци ји – упо ред на ге о по ли тич ка ана ли за“, стр. 30-32 (аутор ска 
кар та „Ру си ја-Евро а зи ја и ње не гра ни це са Евро пом и Ази јом“, стр. 31). 

35) А. Г. Ду гин, Геополитика, стр. 478-480.

36) Ко ен је основ ну кон цеп ци ју по ста вио у вре ме нај за о штре ни је фа зе Хлад ног ра та у књи-
зи: Saul B. Co hen,GeographyandPoliticsinaWorldDivided, Ran dom Ho u se, New York, 
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Ге о граф ске, ет нич ке и исто риј ске спе ци фич но сти учи ни ле су 
да Бал кан стек не осо би не европ ског, па чак и евро а зиј ског „суб кон-
ти нен та“, на ко ме је мо гу ће иден ти фи ко ва ти балканскугеографску
осу историје, тј. ре ги о нал но про јек то ва ну, балканску Heartland
Rimlandконцепцију. „Оно што су кван ти тет и ква ли тет (по ло жај, 
пре све га) примарног(ру ског) He ar tland-а у гло бал ним раз ме ра ма, 
у сте ре о ти пи ма за пад них си ла и по ве ли ком бро ју кључ них осо-
би на, то су ка рак те ри сти ке секундарног (срп ског) He ar tland-а на 
Бал ка ну.“37) Ана лог но, примарном (евро а зиј ском) Ri mland-у под 
кон тро лом та ла со крат ских си ла (ра ни је Ве ли ка Бри та ни ја, по том 
САД и НА ТО), од го ва ра секундарни(бал кан ски) Ri mland ко га чи не 
др жа ве и ет нич ки про сто ри ко ји има ју при ступ мо ри ма ко ја за пљу-
ску ју бал кан ске оба ле. Из овог па ра ле ли зма про ис ти че од ре ђе ње 
срп ског те лу ро крат ског ге о по ли тич ког иден ти те та, ко ји по твр ђу ју 
си сте мат ска по ти ски ва ња од мо ра и број ни ду бо ки про до ри („кли-
но ви“) из се кун дар ног (бал кан ског) Ri mland-а у се кун дар ни (бал-
кан ски, срп ски) He ar tland.38)

ДР ЖАВ НОСТ КАО ЕЛЕ МЕНТ СРПСКОГ 
ГЕО ПО ЛИ ТИЧ КОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

„Бал кан ни је ви со ра ван, ком пакт ни мо но лит, већ ре зба ри-
ја“39), где тра је не са мо ве чи ти „ди ја лог“ коп на и мо ра, остр ва, при-
о ба ља и уну тра шњо сти, пла ни на, рав ни ца и до ли на, сте па, шу ма и 
го ле ти, већ и стал но ме ђу соб но укр шта ње и изо ло ва ње, су пар ни-
штво и са ве зни штво, спа ја ње и раз два ја ње љу ди, тво ре ви на људ-
ског ду ха и дру штве них фор ма ци ја дуж мно го број них век то ра свих 
пра ва ца и сме ро ва. Тај чвор мо же да се по јед но ста ви и све де на 
два укр ште на сно па-осе: и/Ис ток-з/За пад (Цр но мор ско-Ја дран ски) 
и с/Се вер-ј/Југ (Па нон ско-Егеј ски). Не сим бо ли зу је ли то још јед ну 
срп ску ду ал ност? Пр ва је оса опро сто ре ња и мор фо граф ске из ду-

1963. По том је у сле де ћим из да њи ма, но вим књи га ма и члан ци ма из вр шио ви ше хлад-
но ра тов ских и пост хлад но ра тов ских до пу на и ко рек ци ја (1973, 1982, 1991.), да би син-
те зу и про јек ци ју мо де ла у скла ду са оче ки ва ним гло бал ним ге о по ли ич ким про це си ма 
пред ста вио у књи зи: Saul B. Co hen,GeopoliticsoftheWorldSystem,Row man & Lit tle fi eld 
Pu blis hers, Inc., Lan ham (Maryland), 2003.

37) М. Сте пић, Увртлогубалканизације, стр. 103.   

38) Оп шир ни је ви де ти у: М. Сте пић, У вртлогу балканизације, стр. 102-108 (по гла вље 
„Срп ске зе мље у бал кан ској He ar tland-Ri mland кон цеп ци ји“, стр. 102-108, и кар та бр. 10 
„Бал кан као део Ri mland-а и бал кан ска He ar tland-Ri mland кон цеп ци ја“, стр. 107)

39) Ге ор гиј Га чев, Менталитетинародасвета, Ло гос; ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 
2011, стр. 319.
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же но сти срп ских зе ма ља као ет но-исто риј ске це ли не на Бал ка ну, а 
дру га је кич ма срп ског др жа во твор ног про це са и исто риј ског пул-
си ра ња про стра но сти срп ске др жа ве на Бал ка ну. Пре у сме ра ва ње 
осо ви не срп ског др жа во твор ног про це са и ње но уса гла ша ва ње са 
ет но-про стор ном осо ви ном срп ских зе ма ља, тј. сво ђе ње на зна че не 
ду ал но сти на кр сто ли ко је дин ство ет но-про стор ног и др жав но-те-
ри то ри јал ног, је сте су шти на не са мо срп ског ге о по ли тич ког иден-
ти те та, већ и ни ка да аде кват но ре ше ног срп ског пи та ња на Бал ка-
ну.

Др жав ност ни је је ди ни, али је сте нај ва жни ји об лик ис по-
ља ва ња ге о по ли тич ког иден ти те та. Сред њо ве ков на др жа во твор на 
ба шти на би ла је не са мо ин спи ра ци ја об но ве и ши ре ња мо дер не 
срп ске др жа ве на но во о сло бо ђе не обла сти, већ и мо дел ње ног уну-
тра шњег устрој ства и функ ци о ни са ња. Због из ра зи то не га тив них 
исто риј ских ис ку ста ва, про ис те клих из ре пре сив не ви ше ве ков не 
оку па ци је, ма сов них људ ских жр та ва, при нуд них ми гра ци ја, за-
ти ра ња ду хов ног и ма те ри јал ног на сле ђа, еко ном ског на за до ва ња, 
исла ми за ци је и ра ср бља ва ња, го то во је ре тич ким (на уну тра шњем, 
на ци о нал ном пла ну) сма тра се пре по зна ва ње ути ца ја ото ман ске 
др жав не тра ди ци је на срп ску др жав ност не са мо у пр вим го ди на ма 
и де це ни ја ма об но ве у 19. ве ку, већ и да нас.40) А из ге о по ли тич-
ког ми шље ња и тех ни ке вла да ња моћ не, ду го ве ке им пе ри је, ко ја се 
про сти ра ла на три кон ти нен та, сва ка ко би, без пред ра су да, има ло 
мно го да се на у чи и при ме ни у срп ској ствар но сти. Уоста лом, срп-
ски те лу ро крат ски иден ти тет, др жа во твор ни дух и ин те гра тив ни 
по тен ци јал ни је ре зул тат са мо не ма њић ких те ме ља, већ и ото ман-
ског амал га ма. Дру га ге о по ли тич ка је рес (на спо ља шњем, бал кан-
ском и европ ском, а од 1990-их го ди на и на  гло бал ном пла ну) је сте 
оме ђа ва ње це ло куп ног (или ве ли ке ве ћи не) про сто ра срп ских зе-
ма ља гра ни цом ин те грал не срп ске др жа ве. Сва ка та ква иде ја или 
по ку шај про гла ша ва ни су „де вет на е сто ве ков ним ана хро ни змом“,  
„де ста би ли зу ју ћим по ду хва том“, „екс пан зи о ни стич ком ме га ло-
ма ни јом“ и „по вам пи ре ним срп ским им пе ри ја ли змом“, а те зу о 
„Ве ли кој Ср би ји“, ко ју су лан си ра ле за Бал кан за ин тер со ва не ве-
ли ке си ле, обе руч ке су при хва ти ли срп ски су се ди ка ко би при кри-
ли истин ске пре тен зи је пре ма срп ским ет нич ким и исто риј ским 
обла сти ма. Та ин ду ко ва на, про па ганд но на мет ну та ве ли ко срп ска 
хи по те ка по ста ла је (ауто)ин хи би ра ју ћи чи ни лац, су прот ста вљен 
не са мо срп ским ин те гра ли стич ким др жа во твор ним ам би ци ја ма у 

40)  Ру ски при мер је су про тан срп ском: ру ски исто ри ча ри, по ли ти ко ло зи, др жав но-прав ни 
и ге о по ли тич ки струч ња ци ува жа ва ју ути ца је ко је је оста ви ло раз до бље мон гол ске вла-
сти на тра ди ци ју ру ске др жав но сти.   
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пост ју го сло вен ском пе ри о ду, већ и ре не сан си це ло ви тог срп ског 
др жа во твор ног ге о по ли тич ког иден ти те та.

Ево лу ци ја мо дер ног срп ског др жа во твор ног про це са има ла 
је не при ро дан, пре ко ре дан, па чак и ре гре си ван ток, а од ви ја ла се у 
три исто риј ске и те ри то ри јал не фа зе:

• Фаза интегративног српског државног идентитета
1804/18781918.године – То ком осло бо ди лач ког про це-
са, те ри то ри јал ног ши ре ња и вој но-по ли тич ко-еко ном-
ске бор бе за не за ви сност, срп ска ауто но ми ја, а од Бер-
лин ског кон гре са и др жа ва, кон сти ту и са ла се сход но 
сво јој кон ти нен тал ној су шти ни не са мо због ге о граф ске 
уда ље но сти од мо ра и ва жни јих за да та ка да обез бе ди 
еле мен тар ни оп ста нак, већ и због из ра зи те до ми на ци је 
бал кан ских ин те ре са упра во те лу ро крат ских ве ли ких 
си ла (Тур ске, Аустри је /Аустро-угар ске/, Не мач ке, Ру-
си је). Сто га је др жав ни ге о по ли тич ки иден ти тет оста јао 
исти, иако се спољ но по ли тич ка ори јен та ци ја ме ња ла не 
са мо при ли ком ди на стич ких сме на, већ и то ком вла да-
ви не јед не ди на сти је или јед ног вла да ра. Тек од 1903. 
го ди не Ср би ја се пре о ри јен ти ше ка та ла со крат ским (за-
пад но е вроп ским, атлант ским) си ла ма Ве ли кој Бри та ни-
ји и Фран цу ској, те убр зо до ла зи до ан ти срп ске ре ак ци је 
цен рал но е вроп ских те лу ро крат ских им пе ри ја (Ца рин-
ски рат, анек си ја БиХ, ства ра ње Ал ба ни је да би се спре-
чио из лаз Ср би је на мо ре, агре си ја на Ср би ју и по че так 
Пр вог свет ског ра та). Срп ска на ци о нал на иде ја до би ја ла 
је још је дан ва жан еле мент – ства ра ње ин те грал не срп-
ске др жа ве ко ја би укљу чи ва ла и при мор ске обла сти, те 
би по свом ге о по ли тич ком кôду би ла ду а ли стич ка – кон-
ти нен тал но-по мор ска. 

• Фазајугословенскогсупрадржавног(псеудо)идентите
та19181991.године – Уме сто ге о граф ски ком пакт ни-
је и на ци о нал но хо мо ге ни је на ци о нал не срп ске др жа-
ве, 1918. го ди не ство ре на је хе те ро ге на, мул ти ет нич ка 
и не ста би на тво ре ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца као 
„јед ног, а тро и ме ног на ро да“ (?!) од Ал па до Со лун ског 
за ле ђа. То ме су пре суд но до при не ле атлант ске си ле (у 
пр вом ре ду Ве ли ка Бри та ни ја) ра ди оства ри ва ња сво јих 
ин те ре са. Иако је има ла ши рок из лаз на Ја дран, њен ге-
о по ли тич ки иден ти тет не би мо гао да се иден ти фи ку је 
(са мо) као та ла со крат ски, али, што је још ва жни је, ње на 
там пон ска ге о по ли тич ка функ ци ја у „Са ни тар ном кор-
до ну“ из ме ђу ру ске/со вјет ске и не мач ке коп не не мо ћи – 
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је сте би ла (про)та ла со крат ска.41) Срп ски на род остао је 
без сво је др жа ве, иако је пре Пр вог свет ског ра та, из ко га 
је иза шао на по бед нич кој стар ни и са ве ли ким жр тва ма, 
имао две – Кра ље ви ну Цр ну Го ру и Кра ље ви ну Ср би ју. 
У Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји срп ске зе мље на шле су 
се у аморф ном ста њу – ра њи ве, не за шти ће не, отво ре не 
за фраг мен та ци ју, са жи ма ње и пре о бли ко ва ње не са мо 
на ци о нал ног, не го и ге о по ли тич ког иден ти те та. De fac to, 
срп ски те лу ро крат ски иден ти тет на шао се „за ро бљен“ 
уну тар гра ни ца „злат ног ка ве за“ та ла ско рат ске ју жно-
сло вен ске су пра др жав не тво ре ви не. Из у зи ма ју ћи кра так 
пе ри од из ме ђу 1945. и 1948. го ди не, су штин ски се ни-
шта ни је ге о по ли тич ки про ме ни ло у „дру гој“ Ју го сла ви-
ји. Шта ви ше, уну тра шње при ли ке су се до дат но по гор-
ша ле: вла дар ви ше ни је био краљ Ср бин, већ пред сед ник 
Хр ват, уре ђе ње се про ме ни ло из срп ској тра ди ци ји бли-
же ка пи та ли стич ке мо нар хи је у хр ват ско-сло ве нач ким 
ци ље ви ма ком па ти бил ни ју со ци ја ли стич ку ре пу бли ку, 
а по де лу срп ских зе ма ља гра ни ца ма ба но ви на за ме ни-
ла је из ра зи то ан ти срп ска фраг мен та ци ја по сред ством 
фе де рал них ре пу бли ка (и по кра ји на). У це ло куп ном 
раз до бљу 1918-1991. го ди не по сто ја ло је ма ње или ви-
ше из ра же но на сто ја ње да се „са вр ха“ на мет не ју го сло-
вен ски др жав ни иден ти тет ко ји је тре ба ло да су спен ду је 
и вре ме ном по ни шти срп ски. Тра ја ло је „ге о по ли тич ко 
пре у мље ње“: на ме та но је Ју го сло вен ство као не га ци-
ја Срп ства. Па ра док сал но, тој суп сти ту ци ји нај ви ше су 
под ле гли упра во Ср би, иако су у Ју го сла ви ји је ди но они 
ба шти ни ли мо дер ну др жав ну тра ди ци ју.    

• Фаза (псеудо)српског,тј.неојугословенскогдржаволи
ког идентитетапосле1991. године – Са раз би-рас па-
дом „дру ге“ Ју го сла ви је, би ло је ло гич но да Ср би хи тро 
ре ак ти ви ра ју соп стве ни др жа во твор ни ка па ци тет и вра-
те се ин те грал ном срп ском др жав ном иден ти те ту, пред у-
хи трив ши исто риј ско-ет нич ке и ге о по ли тич ке фал си фи-
ка те у тур бо-кон сти ту и са њу но вих, ин стант-др жав них 

41) До каз да се ра ди ло о ства ра њу ан ти не мач ке и ан ти ру ске (ан ти те лу ро крат ске) су пра др-
жав не тво ре ви не је сте чи ње ни ца да за пад не си ле-по бед ни це ни су, на при мер, про јек то-
ва ле на ци о нал но, ре ли гиј ски, је зич ки и кул тур но ло гич ни ју су пра др жав ну ин те гра ци ју 
срп ских и бу гар ских зе ма ља – од Ку пе и Ја дран ског мо ра до Цр ног мо ра. Срп ско-бу гар-
ско рат но су пар ни штво не мо же да се апо стро фи ра као кључ ни ар гу мент про тив ње ног 
ства ра ња јер је по сто ја ло и не скри ве но не при ја тељ ство Хр ва та пре ма Ср би ма, па је 
опет ин ста ли ра на Кра ље ви на СХС. Ва жни ји раз лог је што би та ква, хи по те тич ка срп-
ско-бу гар ска др жа ва мо гла да по ста не тран сми си ја за ру ски/со вјет ски про дор на Бал кан 
и Сре до зе мље.   
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иден ти те та ста рих и но вих ју го сло вен ских кон сти ту е-
на са. Али, из ма мур ног пост ју го сло вен ског ту ма ра ња у 
по тра зи за иден ти те том (и ге о по ли тич ким) Ср би су из-
ла зи ли фраг мен тар но – упра во она ко ка ко је ју го сла ви-
зо ва њем и би ло про јек то ва но. Та мо где су нај ви ше би ли 
ег зи стен ци јал но угро же ни нај пре су се осло бо ди ли „ју-
го сло вен ског син дро ма“, ре ак тив но раз ви ли за то мље но 
срп ско др жа во твор ство као од брам бе ни ре флекс, те фор-
ми ра ли Ре пу бли ку Срп ску Кра ји ну и Ре пу бли ку Срп ску. 
У де лу срп ских зе ма ља где је не по сред на угро же ност 
би ла са мо тре нут но ма ња – у Ср би ји и Цр ној Го ри – ни-
је усле дио ра ди кал ни пре кид ју го сло вен ског др жав ног 
иден ти те та, ко ји је одр жа ван на „ве штач ким плу ћи ма“ 
СР Ју го сла ви је (1992-2003). То ком те „тран зи ци о не де-
це ни је“ и про лон ги ра не, „тре ће“ Ју го сла ви је, у Цр ној 
Го ри ар ти ку ли сао се про цес по ват ка ста ром др жа во твор-
ству, али са да на но вим, из ра зи то не срп ским и све ви ше 
ан ти срп ским те ме љи ма, док се у Ср би ји ре а фир ми сао 
нео ју го сло вен ски ге о по ли тич ки иден ти тет про ис те као 
из ин фан тил не, ауто де струк тив не, не кро фил не тзв. ју-
го но стал ги је.42) У ства ри, ре не сан са др жав не ди мен зи је 
срп ског ге о по ли тич ког иден ти те та као те лу ро крат ског, 
ан те ми ше се (чак и кри ми на ли зу је) да би се об но вом 
нео ју го сло вен ског иден ти те та као та ла со крат ског, из вр-
ши ла при пре ма за срп ско укљу чи ва ње у евро а тлант ске 
ин те гра ци је За пад не ци ви ли за ци је. Та ко би се ам пу ти-
рао је дан део срп ског све то сав ског ци ви ли за циј ског и 
ге о по ли тич ког по зи ци о ни ра ња – „за пад Ис то ка“ – а пре-
о стао би са мо дру ги – „ис ток За па да“.

Кључ но пи та ње срп ског др жав ног иден ти те та тра је већ чи-
та во сто ле ће и оста је не ре ше но и по чет ком 21. ве ка: ка ко одо ле ти 
иза зо ву но ве пре ко ред не, над на ци о нал не и мул ти ет нич ке ин те гра-
ци је, иако прет ход но ни је из вр ше на при о ри тет на, ло гич на, на ци о-
нал на ин те гра ци ја срп ских зе ма ља у на ци о нал ну срп ску др жа ву? 
Да ли ће Ср би, Ср би ја и срп ске зе мље у це ли ни, по сле ка та стро-
фал них по сле ди ца ка ко мо нар хи стич ке илу зи је о „ин те грал ном 
ју го сло вен ству“ (чи ју ко хе зи ју је тре ба ло да оте ло тво ру је ре ал но 

42) Иако са при мет ном ис кљу чи во шћу кон ста ту је  да „... у чи та вом срп ском дру штву ни ко 
не спо ми ње пи та ње про ма ша ја Ју го сла ви је“, ака де мик СА НУ Дра го слав Ми хај ло вић у 
ин тер вјуу НИН-у за па жа да ви ше од две де це ни је по сле раз би-рас па да СФР Ју го сла ви је 
и да ље „по сто ји три сто ти не ра зних уста но ва у Ср би ји ко је по чи њу са југо“. Ви де ти у: 
Дра го слав Ми хај ло вић, „У СА НУ цве та ју го сло вен ство“, НИН, бр. 3200, Бе о град, 26. 
април 2012.  
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про тив срп ска ба но вин ска по де ла), та ко и ти то и стич ког „брат ства и 
је дин ства“ (ко је се кон кре ти зо ва ло кроз не при кри ве но ан ти срп ску 
ре пу блич ко-по кра јин ску фраг мен та ци ју), по но во да пре ско че фа зу 
на ци о нал не и уђу и у тре ћу су пра на ци о нал ну ин те гра ци ју – ово га 
пу та у евро а тлант ску. На већ по сто је ће не га тив но исто риј ско ис ку-
ство уну тар ју го сло вен ских ме ђа, ко је су де ли ле „амор фан“ и др-
жав но не кон сти ту и сан про стор срп ских зе ма ља, асо ци ра ју гра ни-
це пост ју го сло вен ских др жа ва, са да шњих и бу ду ћих чла ни ца ЕУ (и 
НА ТО). Као што су се гра ни це ба но ви на (на ро чи то на кнад но ус по-
ста вље не Ба но ви не Хр ват ске), упр кос про кла мо ва ној ин те гра тив-
ној на ме ри, по ка за ле де струк тив ним за срп ски на род и про стор, а 
гра ни це ре пу бли ка, уме сто ти то и стич ке те зе о „ли ни ја ма у гра ни ту 
ко је га чи не још чвр шћим“, пре тво ри ле се у кр ва ве на мет ну те ли-
ни је ју го сло вен ског и срп ског раз би-рас па да, ни је ис кљу че но да ће 
слич но да се до го ди и са гра ни ца ма др жа ва-чла ни ца већ де ста би-
ли зо ва не ЕУ. Ро ман ти чар ске па ро ле да у ЕУ „не ће би ти гра ни ца“ и 
где ће „сви би ти Евро пља ни“ усту пи ле су ме сто ста во ви ма о кра-
ху мул ти ет нич ке иде је,  нео п ход но сти ам пу та ци је не ких чла ни ца, 
стра ти фи ка ци ји ЕУ на две, три или ви ше гру па зе ма ља, о мо гу ћем 
пот пу ном рас па ду... Да ли ће се срп ско при сту па ње европ ској ин-
те гра ци ји без прет ход ног ус по ста вља ња це ло ви те срп ске др жа ве и 
ја сно про фи ли са ног срп ског др жав ног иден ти те та окон ча ти ску по 
пла ће ном це ном при ли ком ње не хи по те тич ке дез ин те гра ци је као 
што се то до го ди ло ка да су не ста ја ле две ју го сло вен ске ин те гра ци-
је? Мо гу ли на ми ни мум све де ни срп ски др жав ни и де мо граф ски 
ка па ци те ти да из др же још је дан та кав епи лог.

ПРО ЦЕС ПРЕ О БЛИ КО ВА ЊА СРП СКОГ 
ГЕО ПО ЛИ ТИЧ КОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

У ет но-на ци о нал ном, вер ском и кул тур но-ци ви ли за циј ском 
сми слу, нео спор на је тра ди ци о нал на при пад ност Ср ба и срп ских 
зе ма ља Ис то ку. Са ста но ви шта ге о по ли тич ког иден ти те та, срп ски 
кôд је до ми нант но коп не ни, те лу ро крат ски, што, та ко ђе, мо же да 
се про јек ту је у при пад ност Ис то ку. Ме ђу тим, по чет ком 21. ве ка 
уоч љив је про цес на мет ну тог еко ном ско-по ли тич ког, ге о по ли тич-
ког и вој но-стра те гиј ског тран сфе ра срп ског чи ни о ца на Бал ка ну у 
ин ко па ти бил не, та ла со крат ске, евро а тлант ске ин те гра ци је. То би 
мо гао да по ста не од лу чу ју ћи ко рак у бу ду ћем иден ти тет ском пре-
о бли ко ва њу Ср ба и њи хо вом пре во ђе њу из Пра во слав не у аре ал 
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ин ко па ти бил не За пад не ци ви ли за ци је.43) Иако ци ви ли за циј ска кон-
вер зи ја по сред ством „уса ђи ва ња за пад ног ви ру са“ (С. Хан тинг тон) 
не мо же у пот пу но сти да успе, ис ход би мо гао да бу де ви ше ди мен-
зи о нал на рас по лу ће ност на ци о нал ног би ћа, ства ра ње ду го роч но 
не ста бил не „рас тр за не зе мље“ (torn co un try)44) и кри за укуп ног на-
ци о нал ног иден ти те та. Из та квог ста ња про ис ти чу ла тент на дру-
штве на анар хи ја, уну тра шњи со ци јал ни, ет но-вер ски и иде о ло шки 
кон флик ти, те све из ра же ни ја ге о по ли тич ка ши зо фре ни ја (пи та ње 
и/или те лу ро крат ске и/или та ла со крат ске при пад но сти). Окон ча ва-
ње срп ског „се де ња на две сто ли це“ (ели ми на ци ја „за па да Ис то ка“, 
а оста нак са мо „ис то ка За па да“) не мо же да бу де ре зул тат ауто-
ном не про ме не ге о граф ско-исто риј ских да то сти, већ је то про цес 
ин ду ко ван екс пан зи о ни стич ким за ма хом За па да као по бед ни ка не 
са мо у Хлад ном, већ и у (пост)ју го сло вен ском ра ту. Ми си ја не по-
сред не, али „ме ке“, ко рак-по-ко рак про ме не ге о по ли тич ког иден-
ти те та и при пад но сти (са мо)до де ље на је де лу срп ске по ли тич ке, 
ин те лек ту ал не и про па ганд не но мен кла ту ре, ко ја је (са мо)про гла-
ше на за бе зал тер на тив но про-за пад ну и про-евро а тлант ску.  

Упр кос објек тив но не у те ме ље ном, а исто риј ски че сто ис по-
ља ва ном ге о по ли тич ком нар ци зму ко ји под ра зу ме ва пре у ве ли ча ну 
пер цеп ци ју соп стве ног зна ча ја, срп ски чи ни лац има све из ра же ни ју 
по зи ци ју објекта, а све ма ње уло гу субјекта у гло бал ним, (транс)
кон ти нен тал ним и бал кан ским од но си ма. По је ди нач не еле мен те 
ко ји кон кре ти зу ју уку пан срп ски иден ти тет (и ге о по ли тич ки), ве-
ли ке за пад не си ле на сто је да си сте мат ски по ни ште, обез вре де или 
не га тив но тран сфор ми шу. Шта ви ше, за те по тре бе про на шли су 
„по ди зво ђа че ра до ва“ у срп ским су пар ни ци ма на Бал ка ну, у че му 
су нај ши ра овла шће ња до де ли ли ар ба на шким ак те ри ма „пост мо-
дер ног ге о по ли тич ког екс пе ри мен та“ на Ко со ву и Ме то хи ји.45) Пр-
ви на уда ру је српскипијемонтскиидентитет, за хва љу ју ћи ко ме је 
фор ми ра на и оп ста ја ла ју жно сло вен ска др жа ва. Срп ско на сто ја ње 
да се она одр жи про ка за но је као про из вод ве ли ко др жав ног српског
империјалногидентитета, те је, сто га, спро ве де на ра ди кал на де

43)  Вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић пи та се: „Шта је Евро па? И шта је нас то ли ко при ву кло 
Евро пи? И чи ме је За пад по стао за нас при влач ни ји не го Ис ток?“, те екс пли цит но од го-
ва ра да Ср би ја не при па да (За пад ној) Евро пи: „Ср би ја је су сед Евро пе, али Ср би ја ни је 
Евро па. Не ка по мог не Евро пи, ако хо ће и мо же, али не ка се не уле ва у Евро пу и не гу би 
у Евро пи“. Ви де ти у: Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Српскомнародукрозтамничкипрозор, 
Ори он, Бе о град, 1999, стр. 87; 202. 

44)  S. P. Hun ting ton, TheClashofCivilizationsandtheRemakingofWorldOrder, р. 139.

45)  Ше му по сте пе не, фа зне кон вер зи је срп ског иден ти те та пра во слав ног вер ског и кул-
тур но-ци ви ли за циј ског на сле ђа на Ко со ву и Ме то хи ји по сле ра та 1999. го ди не ви де ти 
у: Ми ло мир Сте пић, Косово иМетохија – постмодерни геополитички експеримент, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 120.
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пијемонтизација ко ја под ра зу ме ва оне мо гу ћа ва ње не са мо све срп-
ског оку пља ња, не го и очу ва ње те ри то ри јал не це ло ви то сти Ср би је 
као пост ју го сло вен ског ре зи ду у ма. Упо ре до, по тен ци јал ни иден
титетпосредникаиупориштаза ру ске тран сбал кан ске ам би ци је 
усме ре не ка Сре до зе мљу, пре вен тив но се по ни шта ва и тран сфор-
ми ше у идентитет„одскочнедаске“и трансгресионогфронти
јера за евро а тлант ску екс пан зи ју За па да пре ма ис то ку. Упра во за 
ту свр ху ре ак ти ви ра се тампонскиидентитет Ср би је и срп ских 
зе ма ља у це ли ни, ко је би се по но во на шле уну тар „за ве се“ зе ма ља 
из ме ђу Бал ти ка и Сре до зе мља, са функ ци јом про а ме рич ке пре пре-
ке за ру ско-не мач ки кон такт (пост би по лар на Рам сфел до ва „Но ва 
Евро па“ као ре ин кар на ци ја ме ђу рат ног Ме кин де ро вог „Са ни тар-
ног кор до на“). Ка ко би се обез вре дио ге о граф ски пре ди спо ни ран 
и исто риј ски ге не ри сан идентитетмоста, тј. по ло жај бал кан ске 
ка ри ке из ме ђу (Цен трал не) Евро пе и (Ма ле) Ази је, то ком дво де-
це ниј ске про стор не фраг мен та ци је и са жи ма ња, ору жа не агре си је, 
по ли тич ке бло ка де, еко ном ских санк ци ја и про па ганд не де ху ма ни-
за ци је, Ср би ма, Ср би ји и срп ском про сто ру си сте мат ски је по ни-
шта ван идентитетцентралности(„Цен трал на област“ и „Те ри-
то ри јал но је згро“ Бал кан ског по лу о стр ва), идентитетчворности
(„Бал кан ски ге о по ли тич ки чвор“) и идентитет транзитности
(„Ку ћа на цар ском дру му“). Тај ква ли тет пре у сме ра ва се на срп ске 
су се де (пр вен стве но на Ма ђар ску, Хр ват ску, Ру му ни ју и Бу гар ску), 
ко ји су се по ка за ли као ло јал ни ва за ли тран са тлант ског та ла со-
крат ског по бед ни ка у Хлад ном ра ту при ли ком ње го вог бал кан ског 
ан га жма на. Очи глед на на ме ра За па да да срп ски про стор укљу чи 
ду бље у уну тра шњост сво јих евро а тлант ских ин те гра ци ја, што је 
по ка зао „за о би ла же њем“ Ср би је са ис то ка и при вид но пре у ра ње-
ним при је мом Ру му ни је и Бу гар ске у НА ТО (2004.) и ЕУ (2007.), 
све до чи да се уки да срп ски идентитет крајине („пе ри фе ри је“, 
„ис ту ре ног по ло жа ја“, „бе де ма“, „li mes-a“) на европ ском ни воу. 
Али, на бал кан ском ни воу, срп ске зе мље по ста ју све очи глед ни ји 
при мер идентитетаопкољености, што је ре зул тат ин ста ли ра ња 
су пар нич ког, а че сто и не скри ве но не при ја тељ ског окру же ња.

Пост мо дер но „де ко ди ра ње“ срп ског ге о по ли тич ког иден ти-
те та је сте са став ни део па ци фи ко ва ња срп ског чи ни о ца у це ли ни, 
ко га та ла со крат ски евро а тлант ски За пад сте ре о тип но пер це пи ра 
као ру ског те лу ро крат ског екс по нен та и „ре ме ти лач ки фак тор“ 
ути ли тар не ве штач ке рав но те же (не)мо ћи на гло бал но стра те гиј-
ски ва жном Бал ка ну. То је оп шти кон текст са вре ме ног су зби ја ња 
иден ти тет ске спо зна је пој ма српскеземље, на ро чи то њи хо вих це-
ло ви тих те ри то ри јал них га ба ри та, мор фо гра фи је, апрок си ма тив-
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них гра ни ца и кључ них исто риј ско-ге о граф ских ре пе ра. Са ује ди-
ње њем 1918. го ди не тај по јам је по ти снут и жр тво ван у име илу зи је 
за јед ни штва и ра ди „ми ра у ку ћи“, да би се по чет ком раз би-рас па да 
за јед нич ке др жа ве на крат ко, пар ци јал но и ре ак тив но (де фан зив но) 
по но во по ја вио у окви ру на ци о нал но-по ли тич ког ор га ни зо ва ња 
Ср ба за пад но од Дри не и Ду на ва. Да нас по јам српскеземљемо же 
да се про на ђе са мо у рет ким на уч ним ра до ви ма и, па ра док сал но, 
по ја вљу је се у зва нич ној хим ни Ср би је „Бо же прав де“ (у дру гој, 
че твр тој и ше стој стро фи), али са мо да би у од но су на ори ги нал ни 
текст пе сме за ме нио српскогкраља(ра ди по твр де ре пу бли кан ског 
уре ђе ња др жа ве). Су прот но пред ју го сло вен ском раз до бљу, ка да се 
по сред ством усме ног пре да ња, ти ра жне про дук ци је књи жев них 
де ла, исто риј ско-ге о граф ских чла на ка и ет но-ге о граф ских ка ра та у 
го то во не пи сме ном на ро ду уко ре њи ва ла свест о це ло ви то сти и ре-
ги о нал но-ге о граф ској струк ту ри срп ског про сто ра, са да ин фор ма-
ци ја ко је све обла сти чи не срп ске зе мље мо же да се про на ђе са мо у 
„Хим ни Све том Са ви“, и то не у вер зи ји ко ја се нај че шће об ја вљу је 
и јав но из во ди, већ у оној ко ја се на ла зи у Цр кве ном ка лен да ру. 
Али, за то се до след но по тен ци ра не до дир љи вост иде о ло шки ус по-
ства ље них ре пу блич ко-по кра јин ских ме ђа бив ше Ју го сла ви је, са 
ко ји ма се већ ви ше од две де це ни је вр ши ве штач ко и на сил но ет но-
про стор но уса гла ша ва ње (уме сто да бу де обр ну то). Та ко се српски
геополитичкиидентитетре ду ку је и те ри то ри јал но-ни хи ли стич-
ки сво ди на „не-ве ли ко срп ски“, „без о па сни“, „по жељ ни“ тромо
равскоужесрбијанскигеополитичкиидентитет.   

Mi lo mir P. Ste pic

ABO UT THE SER BIAN GE O PO LI TI CAL IDEN TITY

Sum mary

The pa per is de di ca ted to the analysis of a sig ni fi cant ele ment 
of the Ser bian na ti o nal iden tity – ge o po li ti cal iden tity. Star ting from 
the es sen tial bond bet we en the pe o ple and the area it in ha bits, the aut-
hor di scus sed the Ser bian (self)cog ni tion in the con text of the pri mary 
symbo lic du a lity of the Land and the See. Ac cor ding to that, the es-
sen tial Ser bian sac ral-ge o grap hic iden tity is in te gral, but it has in ti me 
be ca me do mi nantly ter re strial due to the per se cu tion and the vi o lent de-
Ser bi za tion at the co ast. That pro du ced the mo dern Ser bian ge o po li ti cal 
iden tity of the Land po wer. But, in the con text of ri va lry of the con ti-
nen tal (Eura sian) and na val (Atlan tic) po wers, the Ser bian lands are 
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pla ced wit hin the zo ne of the ir ri va lry for the glo bal pri ma te. That fact 
is of cru cial in flu en ce to the de fi ning of the mo dern Ser bian ge o po li ti-
cal iden tity. The aim of the pa per is to study not only its cha rac te ri stics 
and struc tu ral pro per ti es, but the en de a vor of the Euro-Atlan tic cir cle of 
pre pon de ran ce/po wer to con vert it and adjust it to its ge o po li ti cal co de 
of the Sea po wers. The de struc ti ve con se qu en ces of that pro cess are the 
su bject of the con clu ding re marks in this pa per. 
Key words: sac ral ge o graphy, ge o po li ti cal iden tity, Land po wer, Sea po wer, 

Ser bian lands, Bal kan.
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Re su me
Ser bian know led ge of ge o po li ti cal di men si ons of na ti o nal iden-

tity is mi ni mal, and that know led ge sho uld be the ba sis of un der stan-
ding of the cur rent po si tion of the pe o ple and co un try, and al so the 
ori en ta ti ons in even tual su pra na ti o nal in te gra tion. It is ne ces sary that 
de ter mi na tion of Ser bian ge o po li ti cal iden tity starts from the sac ral and 
ge o grap hi cal con text of pri mary symbo lic du a lity Land-Sea. Sin ce the 
ori gi nal Ser bian lands are in land and co a stal the main cha rac te ri stic 
of the ir iden tity is in te gra lity. Ho we ver, due to the cen tu ri es of per-
se cu tion and re li gi o us and na ti o nal con ver ting in the Adri a tic co ast, 
the Ser bian sac red ge o grap hi cal iden tity was mostly de ve lo ped as the 
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ma in land, with lot of va ri e ti es. Be ca u se of this the Ser bian ge o po li ti-
cal iden tity is for med as a tem po rary ‘’te lu loc racy’’. The de fi ni tion of 
mo dern Ser bian ge o po li ti cal iden tity was in flu en ced by ri va lry of land 
(Eura sian) and sea (Atlan tic) po wers. The re fo re, va ri o us mo di fi ca ti ons 
of that iden tity de pen ded on the po si tion in the re la tion to the three 
types of con tacts and con flicts in the sphe re of in flu en ce of the se for ces: 
a) di rect con tact along the li ne bor der that in ter sects or to uc hes the Ser-
bian lands; b) Trans-Euro pean buf fer zo ne that con si sting the Ser bian 
lands; c) cir cum fe ren tial belt aro und the Eura sian whe re in Bal kans 
sec tor are Ser bian lands. Ana lo go usly to the Eura sian le vel se con dary 
He ar tland-Ri mland re la ti on ship was cre a ted on the Bal kans, whe re ge-
o po li ti cal iden tity is in flu en ced by the po si tion of the Ser bian lands as 
the sub-con ti nen tal cen ter, sur ro un ded by ri val Bal kan co un tri es in the 
ma ri ti me rim. Along with the in ter na ti o nal in flu en ces a key ro le in the 
in ter nal ba sis of sha ping the ge o po li ti cal iden tity had the evo lu tion of 
Ser bian sta te. Af ter the pha ses of esta blis hing of the Ser bian na ti o nal 
iden tity (1804/1878-1918), Ser bian lands in the ‘’amorp ho us’’ physi cal 
con di tion ha ve en te red in to a pe riod of Yugo slav su pra-na ti o nal iden tity 
(1918-1991), wit ho ut the for ma tion of in te gral Ser bian sta te which wo-
uld em bra ce who le na ti o nal spa ce. The di sa stro us con se qu en ces of this 
‘’out of the turn in te gra ti ons’’ co me to the fo re in the (pse u do) Ser bian 
sta ge af ter the dis in te gra tion of Yugo sla via. We a ke ned and re la ti vi zed 
Ser bian ge o po li ti cal iden tity was ex po sed to the ef forts of Euro-Atlan-
tic po wers to tran sform it and to adapt it to the ir see po wer cod.                  
 

* Овај рад је примљен 10. маја 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. јуна 2012. године.
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Сажетак
У ра ду се на сто ји по ка за ти ка ко се и на ко ји на чин вр ши ак-

ту ел на раз град ња мо де ла мо дер не на ци о нал не др жа ве у кон тек сту 
про це са гло ба ли за ци је и гло ба ли зма као ње го ве иде о ло шке под ло-
ге. Раз град ња и ра за ра ње на ци о нал не др жа ве у ра ду се ана ли зи ра ју  
пре све га пре ко про це са ње не де на ци о на ли за ци је, де су ве ре ни за-
ци је, и  де те ри то ри ја ли за ци је, а јед ним де лом и кроз про це се де ин-
ду стри ја ли за ци је и еко ном ског ге но ци да. Та ко ђе се те жи об ја сни ти 
при ро да и кон фи гу ра ци ја но вог свет ског по рет ка ко ји се гра ди на 
зга ри шту на ци о нал не др жа ве као ње на ал тер на ти ва, ка ко у до ме ну 
ме ђу на род них од но са та ко и на пла ну пост на ци о нал не по ли тич ке 
за јед ни це ко ја се на сто ји вас по ста ви ти. У на зна че ним про це си ма, 
та ко ђе,  дез ин те гри шу се и мо дер ни на ци о нал ни иден ти те ти да би 
њи хо во ме сто за у зе ли ма њин ски ет нич ки иден ти те ти на ми ру ју ћи 
сво је те ри то ри јал не апе ти те на ра чун де су ве ре ни за ци је и де те ри-
то ри ја ли за ци је по сто је ћих на ци о нал них др жа ва.
Кључ не ре чи: на ци о нал на др жа ва, де те ри то ри ја ли за ци ја, де на ци о на ли-

за ци ја, де су ве ре ни за ци ја, иден ти тет, ли бе ра ли зам.

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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Ру ше ње Бер лин ског зи да и крај  хлад ног ра та у по ли ти ко-
ло шкој ли те ра ту ри на За па ду у ве ли кој ме ри је у по след ње две 
де це ни је био  ту ма чен као пе ри од де фи ни тив ног три јум фа  ли бе-
ра ли зма као по ли тич ке иде о ло ги је а че сто и као крај по ли тич ке 
исто ри је, јер је на вод ним оп штим три јум фом ли бе ра ли зма за вр ше-
на фа за исто риј ских  бор би ве ли ких по ли тич ких иде о ло ги ја. Ти ме 
је  от по че ла но ва фа за де фи ни тив ног до вр ше ња епо хал не до ми-
на ци је ли бе рал не иде о ло ги је у кон тек сту све убр за ни је гло ба ли-
за ци је и ус по ста вља ња тзв. ли бе рал них вред но сти и стан дар да у 
те ме ље и струк ту ру но вог свет ског по рет ка. Ова иде о ло шка опи је-
ност и ми сти фи ка ци ја вла сти те по ли тич ке  иде о ло ги је као ко нач-
ног три јум фа, и озбиљ на на ме ра да се од то га на пра ви и из гра ди 
истин ска иде о ло шка до ми на ци ја, до при не ла је бу ђе њу кри тич ког 
от по ра ова квој пред ста ви ак ту ел не фа зе по ли тич ке исто ри је, и ус-
по ста вља њу по тре бе истин ске те о риј ске али и по ли тич ко-иде о ло-
шке ва ло ри за ци је све га оно га што је ли бе ра ли зам до нео на театер
мунди у по след ња два ве ка, а осо би то у де це ни ја ма по окон ча њу 
дру гог свет ског ра та ка да је у окви ри ма тзв. за пад них дру шта ва до-
жи вео сво ју пу ну иде о ло шку екс пан зи ју, да би у јед ној фа зи сво је 
истин ске до ми на ци је вас по ста вио  со ци јал но-еко ном ски по ре дак 
тзв. др жа ве бла го ста ња. 

Не ду го за тим на сту пи ла је не ка вр ста иде о ло шке ре ак ци је 
уну тар ли бе рал ног по ли тич ког кру га мишљења/деловања, ко ја је 
ус по ста ви ла по ли тич ку и еко ном ску хе ге мо ни ју неолибералног
моделадемократије,  ко ји је у ве ли кој ме ри до вео у пи та ње, ка ко 
основ не иде о ло шке вред но сти ли бе ра ли зма та ко и њи хов уку пан 
де мо крат ски ка па ци тет. Овај ра ди кал ни за о крет ка екс трем но кон-
зер ва тив ној ви зу ри по ли тич ког по рет ка и ди стри бу ци ји со ци јал-
них до ба ра и пра ва пред ста вљао је ва жан от клон не са мо пре ма 
нај бо љим де мо крат ским те ко ви на ма ли бе ра ли зма не го и ка истин-
ској на сил нич кој прак си по на ша ња (сво је вр сној телеологијинаси
ља) ка да је у пи та њу до мен спољ но по ли тич ког на сту па ња глав них 
пред став ни ка неолибералногхегемонизма. Ра зу мљи во је с то га да 
не ки од нај зна чај ни јих кри ти ча ра тих зби ва ња са За па да оштро 
кри ти ку ју ћи ове про це се, у ве ли кој  ме ри до во де у  пи та ње и про-
бле ма ти зу ју не са мо фе но ме но ло шку већ и су штин ску стра ну овог 
сво је вр сног идеолошког слепила итријумфализма. “Не су мљи во, 
с пра вом ти до га ђа ји су та ко ђе про сла вље ни као ко нач ни три јумф 
ли бе ра ли зма као иде о ло ги је. Ме ђу тим, то је пот пу но по гре шно 
опа жа ње ствар но сти. Са свим су прот но од то га, ти исти до га ђа ји  
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чак ви ше обе ле жа ва ју ко лапс ли бе ра ли зма и наш де фи ни ти ван ула-
зак у свет по сле ли бе ра ли зма.” 1)

Про је кат Но вог свет ског по рет ка (NWO) из ло жен у об ли-
ку пред сед нич ког про гра ма од 14 та ча ка и пет прин ци па аме рич-
ког пред сед ни ка Ву дро Вил со на из 1918. го ди не, ка сни је до ра ђен 
и раз ви јен у пе ри о ду пред сед ни ко ва ња Ф. Д. Ру звел та, до жи вео 
је сво ју пу ну прак тич но-по ли тич ку екс пли ка ци ју то ком тра ја ња 
пред сед нич ког ман да та Џор џа Бу ша  ста ри јег. Ње го ва су шти на ис-
ка зи ва ла се у по тре би пре о бли ко ва ња све та по узо ри ма ли бе рал не 
па ра диг ме (свет мо ра да на у чи да по ста не ли бе ра лан), да би та ко 
иде о ло шки струк ту ри ран и ко ди ран био у ста њу да без кон фликт но 
при гр ли ка пи та ли зам и за пад њач ки де мо крат ски си стем. То је у 
нај ма њу ру ку зна чи ло оба ве зу да се гра ди и из гра ди та кав по ре дак 
ме ђу на род них од но са и ин сти ту ци ја ко ји је под ра зу ме вао разград
њуконцептамодерненационалнедржаве, ње не ин сти ту ци о нал-
не струк ту ре и ка па ци те та, да би се за уз врат на ње ном зга ри шту 
по ди зао постдржавнипоредакглобализацијскемоћи.  Ре зул тан та 
та квог  раз во ја про из ве ла је раз ло мље ну струк ту ру ме ђу на род ног 
по рет ка др жа ва ко ја би се услов но мо гла  по де ли ти у три гру па ци-
је: пр ву чи не тзв. постмодернедржаве им пе ра тив но умре же не у 
ре ги о нал не и гло бал не струк ту ре, дру гу и нај број ни ју, чи не тради
ционалненационалнедржаве у бит ном сег мен ту оште ће не и дис-
функ ци о нал не на зна че ним про це си ма, и на кра ју тзв. премодерне
државе, ра зо ре не уну тра шњом анар хи јом и спољ но-по ли тич ким 
иза зо ви ма, пот пу но не спо соб не за би ло ка кав об лик нор мал ног 
др жав ног функ ци о ни са ња. У свом крај њем док три нар ном ис ка зу 
ли бе ра ли су др жа ву са гле да ва ли као со ци јал ни кон структ мо ди фи-
ко ван и по де шен  пре ма ин те ре си ма по је ди на ца (ин ди ви дуа). Ова-
кав  кон цепт омо гу ћа вао је по глед на др жа ву као услу жни сер вис 
ко ји је имао оба ве зу да  сво је ин сти ту ци о нал не ка па ци те те ста ви у 
функ ци ју не по сред них ин те ре са гра ђа на, ши ре ња њи хо ве ци вил не 
ауто но ми је и сло бо де пра вље ња нов ца. У до ме ну ре ал но сти овај 
зах тев се увек пре тва рао у про стор за не сме та но бо га ће ње при ви-
ле го ва них (сло бо да за не ке) и лош про сек за ве ћи ну, сна жно еро ди-
ра ју ћи при том со ци јал ни ка пи тал по ли тич ке за јед ни це сво де ћи га 
на по је ди нач не при ме ре људ ске со ли дар но сти. 

Про це си “екс пан зив не и пре да тор ске гло ба ли за ци је” још ви-
ше су за о штри ли по де лу на бо га те и си ро ма шне, ка ко уну тар са-
ме по ли тич ке за јед ни це (др жа ве) та ко и у од но си ма зе ма ља је згра 
пре ма по лу пе ри фе ри ји и пе ри фе ри ји. Кри тич ки на стро је ни ли бе-
рал ни ми сли о ци ме ђу ко ји ма је и Ри чард Бе ла ми (Ric hard Bel lamy) 

1)  И. Ва лер штајн, Послелиберализма, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2005, стр. 9.
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са др жав ног Уни вер зи те та у Пен сил ва ни ји,  у свом де лу Liberalism
andModernSociety, ис ка зу је ви сок сте пен раз о ча ра ња оним што 
је исто риј ски ток раз во ја ли бе ра ли зма оли чен у гло ба ли за циј ским 
про це си ма оства рио као свој ак ту ел ни ре зул тат. Он сма тра да је 
са да са свим ја сно ви дљи во ста ње ли бе рал не иде о ло шке тран сфор-
ма ци је, кон крет ни је му та ци је “од иде о ло ги је до ме та иде о ло ги је” 
као из раз и  по у зда ну ин ди ка ци ју политичкихитеоретскихбан
кроталиберализма. Овај став екс пли ци ран ње го вим ре чи ма из гле-
да ова ко: “Оно што је јед на ко ши ро ко при хва ће но чак и од стра не 
еко но ми ста, је сте да не по сто ји та ква ствар као што је “сло бод но 
тр жи ште” или  ап со лут на сло бо да. За то, да ли пре ма то ме по сто ји 
“ево лу ци ја” кроз хар мо ни за ци ју жи вот них пла но ва по је дин ца или 
је то са мо се ку лар на те о ри ја “на прет ка”, (...) ко ја чи ни “основ не 
гра див не еле мен те ли бе рал ног уве ре ња.”2)

 Упр кос ра сту ћој кри ста ли за ци ји ова кве кри тич ке све сти, 
ни је до шло до озбиљ ни јег за о кре та ка ко у те о риј ским схва та њи-
ма ли бе ра ла, та ко и у по ли тич кој прак си гло ба ли за циј ских ели та  
опадуидеолошкеценелибералногхегемонизма. На про тив, све је 
ви ше ра стао при ти сак да се у јав но сти, ка ко те о риј ској та ко и оној 
по ли тич кој, при хва ти став о па ду репутацијенационалнедржаве. 
“Да кле, не где по сле па да Бер лин ског зи да 1989 го ди не, гло ба ли-
за ци ја ни је по ста ла са мо свет ски већ и то та ли та ран про цес, ко ји 
је ство рио од го ва ра ју ћу иде о ло ги ју: гло ба ли зам. Његовкатехизам
може се сажети у неколико реченица: свет јетоталнотржи
ште;свесеможекупити;свакосеможекупити;боговогсвета
јеновац;нетребадаимашдругихбоговасемњега;битиизван
тржиштајегрех,абезновцасестижеупакао.”3) Ми ли он ске за-
јед ни це гло ба ли за циј ских гу бит ни ка осе ти ло је  стра хо ту пат ње и 
сву ре а ли стич ност овог па кла. 

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
ИГЕОПОЛИТИКАИДЕНТИТЕТА

Па ра лел но са по ме ну тим еко ном ским, те кли су и по ли тич ки 
про це си афир ма ци је иден ти те та тзв. синтетичкихнација осо би то 
оних ко је на ста ју на ба зи иден ти те та ма њин ских за јед ни ца, озбиљ-
но на ру ша ва ју ћи те ри то ри јал ни ин те гри тет по сто је ћих  на ци о нал-
них др жа ва.Тај сво је вр сни територијалнинационализам пред ста-

2) Цит. пре ма Е. Ви ли јамс, „Др жа ва на кон Но вог свет ског по рет ка - ли бе рал ни сно ви и 
су ро ва ре ал ност“, Хабитус, бр. 5, Но ви Сад, 2001. стр. 16.

3) Ј. Ел зе сер, Националнадржаваифеноменглобализације, Ја сен, Бе о град, 2009, стр. 6.
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вља и да нас би тан сег мент геополитикенационалнихидентитета, 
у вре ме ну ка да се све ви ше чи не те ри то ри јал не не прав де, ка да се 
ме ња геополитичкиинационални код од ре ђе них про сто ра и ка да 
гра ни це на ци о нал них др жа ва по ста ју пред ме том пре кра ја ња, рас-
ку су ри ва ња и де мон стра ци је мо ћи ве ли ких ге о по ли тич ких си ла. 
Осо би то је то ва жно да нас ка да политичкугеографију од ре ђе них 
про сто ра обе ле жа ва бор ба за пре кра ја ње те ри то ри јал них и на ми-
ри ва ње ма њин ских про стор них апе ти та. Ве ли ке  и ре ги о нал не си-
ле по ку ша ва ју да на мет ну по ли ти ку територијалногограничења
националногидентитета у ко рист поднационалнихгрупација ко је 
си сте ма тич но оспо ра ва ју територијалну легитимност мо дер не 
на ци о нал не др жа ве (слу чај Ко со ва и Ме то хи је то нај бо ље по твр-
ђу је).4)

На де лу је ства ра ње но вих про стор них це ли на и пре кра ја ње 
по сто је ћих територијалнихидентитетау ци љу про мо ци је под
регионалнихидентитета, ко ји агре сив но де стру и шу нe са мо те-
ри то ри јал ну це ло ви тост јед ног др жав ног про сто ра, већ и ње го ве 
сим бо ле и иден ти тет. Подрегионалнинационализмипо ред те ри то-
ри ја, бу квал но оти ма ју  је зик, кул ту ру, тра ди ци ју и сим бо ле јед ног 
на ро да, у ци љу кри во тво ре ња вла сти тих синтетичкихидентите
та.5)У овим про це си ма спољ но-по ли тич ки фак торсна жно  ин си-

4) Ви ди; М. Сте пић, КосовоиМетохија,постмодернигеополитичкиексперимент, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012.

5) “За раз ли ку од су ве ре не на ци је ко ја се ства ра ла на при ро дан на чин то ком ду жег вре-
мен ског пе ри о да, и на ет нич ким те ри то ри јал ним це ли на ма  на ко ји ма је ве ко ви ма оби-
та ва ла, као и на осно ва ма јед ног је зич ког иден ти те та, кул ту ре, на ци о нал не све сти, и 
на ци о нал не др жа ве као из ра за ње не пу не су ве ре но сти, синтетичкенацијесуствара
неподпресудномулогомвладајућихелитаокупљањемделоваразличитихнарода,или
различитихверскихидентитетаистогнарода,стварајућииградећивештачкусвест
оприпадањуједнојзаједници,иновоформиранојдржавнојјединици Та ко са гле дан пој-
мов но те о риј ски кон цепт син те тич ких на ци ја у се би са жи ма  не ко ли ко ва жних мо ме на-
та - ди мен зи ја: 

 а) темпоралнадимензија - тре ба да ука же на дво стру ки тем по рал ни ка рак тер фор ми ра-
ња син те тич ких на ци ја, је дан ко ји тај про цес си ту и ра у два де се ти век (за ка сне ла фа за  
фор ми ра ња на ци ја) а дру га на крат ко тра јан вре мен ски ин тер вал у ко ме су те на ци је 
ство ре не .

 б) спољнополитичкадимензија - ука зу је на сна жан уплив спољ но по ли тич ког фак то ра у 
фор ми ра њу син те тич ких на ци ја, ко је не са мо да пла ни ра ју не го и мак си мал но убр за ва ју  
овај про цес.

 в) просторногеографскадимензија - ука зу је на чи ње ни цу да су се про це си ства ра ња 
син те тич ких на ци ја од и гра ва ли на про сто ру Бал ка на и Сред ње Евро пе.

 г) геополитичкадимензија -  да је укуп ну кон тек сту ал ну струк ту ру про це са фор ми ра ња 
син те тич ких на ци ја, ука зу ју ћи на ши ри ци ви ли за циј ско-кул ту ро ло шки су коб ко ји се на-
ла зио у  за та мље ној по за ди ни овог про це са.

 д) религијскоконфесионалнадимензија - ука зу је на до ми нант но ре ли ги о зно-кон фе си о-
нал ну ком по нен ту иден ти тет ске струк ту ре син те тич ких на ци ја  као је дан од нај ва жни-
јих сег ме на та ње ног фор ми ра ња.
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сти ра на пра ву се це си је и са мо о пре де ле ња, Ма њин ски иден ти те ти 
би ва ју под сти ца ни да фор ми ра ју  кон ку рент ске др жав не ка па ци-
те те у десуверенизованом простору националне државе, чак и у 
слу ча је ви ма као што је при мер Ко со ва и Ме то хи је, ка да та ма њин-
ска за јед ни ца има сво ју  на ци о нал ну др жа ву у су сед ству Ср би је. 
Та сво је вр сна геополитикаидентитета, ста вље на је у функ ци ју 
убр за не де струк ци је мо дер не на ци о нал не др жа ве, на ро чи то у оним 
ре ги о ни ма где су из ра же ни ја ге о по ли тич ка пре ви ра ња а с тим у ве-
зи и сна жни ји ин те ре си ве ли ких си ла за ге о по ли тич ком пре ком по-
зи ци јом тог про сто ра. Упр кос из ја ви ге не рал них се кре та ра Ко фи ја 
Ана на и Бу тро са Га ли ја, да “не мо же сва ки на род да има др жа ву”, 
на де лу је по ли ти ка да и сва ка на ци о нал на ма њи на мо же да је има, 
па чак и ви ше њих, ако је то у ин те ре су ве ли ких си ла. На де лу је 
про цес детериторијализацијена ци о нал не др жа ве, он ни је сву где 
јед на ко ви дљив и ин тен зи ван, али је сва ка ко опа сан и оне спо ко ја-
ва ју ћи. Деструишесекомплетнаструктурамодерненационалне
државе,њенаинституционалнамрежа,националниидентитет,
територија, економскамоћалииукупандруштвеникапацитет
политичкезаједнице,њенаполитичкакултураисоцијалникапи
тал.

Про је кат рас та ка ња са вре ме ног мо де ла националне држа
ве сна жно убр зан про це си ма денационализације екс пли ци ран и на 
при ме ру Бел ги је ја сно ис по ља ва сво је ма лиг не по сле ди це. Упр кос 
свој ис ка за ној де мо кра тич но сти и гип ко сти мо де ла кон со ци ја тив-
не де мо кра ти је, се па ра ти стич ки про це си за сно ва ни на кон цеп ту 
етнонационалних аутономијау крај њој ин стан ци ис хо до ва ли су 
по ли тич ку и др жав ну кри зу ко ја пре ти ко нач ном де струк ци јом 
бел гиј ске др жав не за јед ни це. Сви ти про це си се па ра ци је ма ко ли-

 ђ) етатолошкадимензија -   на гла ша ва др жав но на ци о нал ни ка рак тер но во фор ми ра ног 
иден ти те та син те тич ких на ци ја, а по себ но на гла ше ну уло гу но во фор ми ра них др жа ва у 
про па ги ра њу и кон со ли да ци ји но вих на ци о нал них иден ти те та.

 е) идентитетскоконсолидационадимезија -  по ка зу је по тре бу ин тен зив не иден ти тет-
ске кон со ли да ци је и по ли тич ког ре ди зај на но во фор ми ра ног син те тич ког иден ти те та.

 ж) језичколингвистичкадимензија -  ука зу је на по тре бу пре и ме но ва ња је зи ка, ње го ву 
но ву стан дар ди за ци ју и лек сич ко “обо га ће ње”.

 з) цивилнограђанскадимензија -  ис ти че уло гу упо тре бе ци вил ног дру штва ри мо ка-
то лич ке про ве ни јен ци је и дру гих об ли ка ци вил ног ор га ни зо ва ња и де ло ва ња у ци љу 
ре ли гиј ско-кон фе си о нал не и на ци о нал не хо мо ге ни за ци је.

 и) регионалноетничкадимензија - на гла ша ва ва жност ре ги о нал них иден ти тет ских осо-
бе но сти и ет нич ко-кон фе си о нал них спе ци фич но сти  као ба зу за фор ми ра ње но вих син-
те тич ких на ци ја.

 Та квих про це са је би ло на про сто ри ма Ис точ не и Сред ње Евро пе, а на ро чи то на про-
сто ру Бал ка на. Са вре ме ни про це си европскерегионализације та ко ђе су на тра гу ства ра-
ња син те тич ких на ци ја, фор си ра ју ћи фор ми ра ње ма лих др жа ви ца, на ба зи регионалних 
идентитета, осо би то у зе мља ма за хва ће ним тран зи ци јом. 
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ко би ли кон тро ли са ни, де мо крат ски и без ис по ља ва ња на си ља, и 
ма ко ли ко  се де ша ва ли у кон тек сту зе мље ко ја је чла ни ца ЕУ, у 
свом крај њем ис хо ду до ве ли су јед ну де мо крат ску др жа ву на иви-
цу ње ног по ли тич ког оп стан ка. Бу дућ ност малихвишенационалних
заједница очи глед но је све не из ве сни ја, упр кос де кла ра тив ном за-
кли ња њу гло ба ли стич ких ели та на кон цеп ту  тзв. мултикултурног
грађанства. Он по не ким ва жним ин ди ка то ри ма (по ли тич ке из ја ве 
не мач ке кан це лар ке и бри тан ског пре ми је ра, да  у тим зе мља ма на-
ве де ни кон цепт  ни је за жи вео или да не ма бу дућ ност), ука зу је на 
смер ко ји во ди ка њи хо вом да љем рас та ка њу, усит ња ва њу и но вим 
по де ла ма . Као да ће бу дућ ност националнедржаве као мо де ла све  
ви ше за ви си ти од ак ту ел ног од но са сна га глобалистичкихелитаи
израженеетнонационалнекомпетицијеупољугеополитикеиден
титета.Ни је ли и при мер Ср би је у том кон тек сту ви ше не го ин-
ди ка ти ван и по у чан?6)

С дру ге стра не, при мер Бел ги је мо же би ти по у чан и за Ср-
би ју са му, осо би то у трен ду све ве ћег ја ча ња центрифугалнихсила 
ко је у сво јим да љим зах те ви ма за по ве ћа ње овла шће ња  у сег мен ту 
по сто је ћих али и но вих об ли ка ауто но ми ја (зах те ви за ауто но ми-
јом Ра шке обла сти) и све из ра же ни јом те жњом ка др жав ном пре у-
строј ству зе мље из уни тар ног у ре ги о нал ни об лик  ор га ни зо ва ња 
(на ја вље на ре ги о на ли за ци ја ко ја има све ви ше еле ме на та устав ног 
по рет ка  регионалнедржаве) мо же по ла ко али си гур но да до ве де 
и Ср би ју у пре двор је си стем ског ра строј ства и да у ве ли кој ме ри 
до ве де у пи та ње њен др жав ни оп ста нак. Не по вољ не спољ но по ли-
тич ке окол но сти и стал на тур бу лент на геополитичкапрекомпоно
вањапростораЗападногБалканаиду на ру ку упра во та квим тен-
ден ци ја ма. 

Ни је зго рег  под се ти ти да су у кон тек сту ства ра ња мо дер-
них на ци о нал них др жа ва, територијаиидентитет би ли кључ ни 
фак то ри ко ји су јед но дру го под у пи ра ли сна жи ли и учвр шћи ва ли. 
Др жав нете ри то ри је у 19. ве ку, би ле су ста бил на и чвр ста осно ва 
бу ја ња и кон со ли да ци је националнихидентитета осо би то ка да су  
би ли оп те ре ће ни уну тра шњим и спољ ним су ко би ма са си ла ма ко-
је су спре ча ва ле или успо ра ва ле њи хо во на ци о нал но кон сти ту и са-
ње. Супарничкегеополитичкетрадиције иако су ко бље не по ви ше 
осно ва у овом сег мен ту при лич но ја сно су раз у ме ва ле зна чај на
ционалнихидентитетаињиховутериторијалнуодређеносткао 
кљу чан фак тор за сво ја да ља ге о по ли тич ка на сту па ња. Чак и он-
да ка да те ри то ри ја има углав ном симболичкигеополитичкизначај, 
као што је то би ло у слу ча ју Фокландскограта. Ово ма ло остр вље 

6)  Љ. Де спо то вић, Геополитикаидентитета, Кул ту ра по ли са, Но ви Сад, 2011, стр. 9.
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хи ља да ма ки ло ме та ра да ле ко од Бри тан ске ма тич не те ри то ри је, 
има ве ли ку сим бо лич ку сна гу ка ко за Ве ли ку Бри та ни ју у на ме-
ри да са чу ва свој им пе ри јал ни обол, та ко и за Ар ген ти ну, ко ја је 
сма тра сво јом екс клу зив ном на ци о нал ном те ри то ри јом. Суд би на 
ових остр ва су илу стра ти ван при мер за ге о по ли тич ки фе но мен тзв. 
територијалногпреливањанационалнихидентитетако ји на ди-
ла зи окви ре ма тич них др жав них гра ни ца и ства ра пре ко по треб но 
осе ћа ње на ци о нал ног је дин ства и сна ге, осо би то ка да је  по вре-
ме но нео п ход но осве жи ти ком пакт ност вла сти тог иден ти те та. Ова 
по тре ба на ро чи то је из ра же на у др жа ва ма бив шим им пе ри јал ним 
и ко ло ни јал ним си ла ма код ко јих је и да ље остао  из ра жен им пе ри-
јал ни ре флекс ко ји пре или ка сни је еска ли ра по тре бом да до ка же 
сво ју сна гу и ви тал ност. То је по тен ци јал но опа сан ге о по ли тич-
ки фе но мен ко ји у бу дућ но сти мо же ути ца ти на де ста би ли за ци ју 
мно гих ре ги о на (осо би то зо на ра ни је им пе ри јал не и ко ло ни јал не 
до ми на ци је) као што то да нас је сте си ту а ци ја са арап ским зе мља-
ма се вер не Афри ке и Бли ског ис то ка. Глав ни под стре ка чи ме ђу на-
род не ин тер вен ци је али и не ми ра као по во да за вој ну ак ци ју, је су 
упра во бив ше ко ло ни јал не си ле Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја уз 
по др шку за рат и бом бар до ва ња увек ор них САД-а.

Ова по све ма шна де струк ци ја на ци о нал ног, да кле денациона
лизација, има за циљ ства ра ње но вог свет ског по рет ка и кон струк-
ци ју тзв. глобалногграђанскогдруштва, ко ме би на жр тве ни ол тар 
тре ба ло при не ти као нај ве ћу жр тву на ци о нал ну др жа ву са му. Та 
сво је вр сна те о риј ска али по ли тич ка уто пи ја по се ду је из ра зи то не-
га ти ви стич ке по тен ци ја ле, ма ко ли ко се  “на ив но” па ко ва ла у фор-
му “ко смо по лит ске де мо кра ти је”. Ова Хел до ва “ви ше спрат ни ца 
де мо кра ти је” па ти од број них   пу ко ти на у кон струк ци ји ко је пре те 
да је уру ше и пре не го ли бу де до вр ше на.. Без об зи ра ко ли ко јој те-
ме љи би ли ар ми ра ни за ла га њем за гло бал ном при ме ном стан дар да 
људ ских пра ва као при мар ном по ли тич ком нор мом ме ђу на род не 
асо ци ја ци је пост др жа ва ко ја се ства ра, њен иден ти тет и су шти на у 
знат ној ме ри бо лу ју од хро нич не бо ле сти не до стат ка де мо крат ске 
ле ги тим но сти. Би ће да де мо кра ти је ни је би ло до вољ но ни на ни воу 
уре ђе них де мо крат ских др жа ва мо дер не а ка мо ли да ју је мо гу ће 
уна пре ди ти на ни воу пу ког кон струк та ка кав је за ми шље на за јед-
ни ца  под пре тен ци о зним и не тач ним на зи вом “гло бал но гра ђан ско 
дру штво”.7) 

Озна че ни фе но ме ни преливања идентитета иако не што 
дру га чи јег ка рак те ра, свој стве ни су и оно ме што би се услов но мо-
гло озна чи ти као европскиидентитет, односноидентитетЕУ 

7)  Е. Ви ли јамс, стр. 22.
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ко ји је по след њом ин тер вен ци јом у Ма стрихтском уго во ру ис пра-
жњен од свог хри шћан ско-кул ту ро ло шког са др жа ја и та ко кон ци-
пи ран да се са да по у зда но не зна до кле је ње го во територијално
распростирање. По оно ме ка ко се он да нас од ре ђу је, Евро па био 
се не сме та но мо гла про ши ри ти из ван сво јих тра ди ци о нал но од-
ре ђе них ци ви ли за циј ско-те ри то ри јал них гра ни ца. Овим иденти
тетскиминтервенцијама ге о граф ске пред ста ве о Европи ни су се 
са мо исто риј ски и кул ту ро ло шки про ме ни ле, не го и геополитички, 
ства ра ју ћи  прет по став ке за те ри то ри јал но про ши ре ње ЕУ да ле ко 
из ван гра ни ца европ ског кон ти нен та. Пи та ње је са мо сти ца ја од-
ре ђе них ме ђу на род них и ге о по ли тич ких окол но сти ка да ће се то и 
де си ти. Про ме на овог културногигеографскогкодаЕвропе иде на 
ру ку оним те жња ма ко ји би да од ЕУ на пра ве но ве САД,  са бит ном 
ди мен зи јом ја ча ња ње не ка ко те ри то ри јал не та ко још и ви ше еко-
ном ске екс пан зи је и до ми на ци је. Овај сво је вр сни сверегионализам
ши рио би се ка ко на про сто ре се вер ног де ла африч ког кон ти нен та 
(од Ма ро ка до Егип та) све до ма ле Ази је и Бли ског ис то ка, об у хва-
та ју ћи у по ли тич ко-ге о граф ском сми слу ши ру те ри то ри ју не ка да-
шње ко лев ке древ них ци ви ли за ци ја,  да нас ва жних ка ко због свог 
ге о стра те шког по ло жа ја, та ко и због сво јих ге о е нер гет ских по тен-
ци ја ла.8) 

Та сво је вр сна опсесијастварањаглобалноглибералногпо
ретка, без об зи ра што је до би ја ла че сте ва ри ја ци је (од иде је чвр-
стог по рет ка пост на ци о нал них др жа ва до гло бал ног гра ђан ског 
дру штва) кон стант но је у свом глав ном фо ку су има ла иде ју у ко-
ме би “др жа ва на кра ју усту пи ла ме сто ши рим струк ту ра ма но вог 
свет ског по рет ка, по себ но гло бал ном ка пи та ли зму”, са од брам бе-
ним без бед но сним ки шо бра ном ре фор ми са них Ује ди ње них на ци ја 
ста вље ним под чвр сту кон тро лу НА ТО пак та и САД-а. “Ка ко Чом-
ски твр ди, ми има мо јен ки јев ски (или ан гло-сак сон ски) до ми ни ра-
ју ћи свет ски по ре дак ко ји са мо слу жи аме рич ком или бри тан ском 
ка пи та лу.(...)Ста ра ша ла да је “ка пи та ли зам тла чи тељ чо ве ка од 
стра не чо ве ка - а ко му ни зам је обр ну то”, са да до би ја ин те ре сант ну 
си ме три ју”.9)  Раз ли ка је са мо у то ме што су у пр вој ва ри јан ти тла-
чи те љи вла сни ци круп ног ка пи та ла а у дру гој но си о ци по ли тич ке 
вла сти. Пр ви су жи вах ни ји не го ика да, док су дру ги за вр ши ли на 
“сме тли шту исто ри је” за јед но са по рет ком ко му ни стич ке уто пи је 
ко ји су не у спе шно гра ди ли. Без об зи ра на раз ли чи ти сте пен успе-
шно сти и код јед них и код дру гих глав ни циљ ми шље ња/де ло ва ња 

8)  Љ. Де спо то вић,  стр. 11.

9)  Е. Ви ли јамс, стр. 24-25.
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био је по сти за ње ап со лут не мо ћи у свим ње ним ви дљи вим и не ви-
дљи вим аспек ти ма.

ДЕСУВЕРЕНИЗАЦИЈА
ИЕКОНОМСКИГЕНОЦИД

Уни вер зум гло бал не фи нан сиј ске мо ћи да нас као и не бро је-
но пу та до са да у про шло сти, по ка зао је из у зе тан сте пен “спо соб-
но сти и уме шно сти” да про на ђе но ве фор ме екс пло а та ци је и бо га-
ће ња. Пред мет ак ту ел не оп сер ва ци је и за хва та ових ели та по ред 
већ кла сич них об ли ка пре та ка ња ма те ри јал них ре сур са (гра ђа ни, 
осо би то сред њи сло је ви ста нов ни штва) са да ин тен зив но вр ше ало
кацијувредностиизпросторабазичнеструктуренационалнедр
жаве. Привреде (по себ но кроз про цес ње не убр за не де ин ду стри-
ја ли за ци је) и државе (бу џет ска по тро шња) а нај ви ше кроз ње ну 
оба ве зу  да спа ша ва од бан крот ства по ср ну ли при ват ни бан кар ски 
сек тор, као и при си ли да при хва ти “пра зно као пу но” (ра зни об ли-
ци Хеџ фон до ва, Си-Ди-Ес де ри ва ти, фик тив ни ка пи тал као и дру-
гих фи нан сиј ских три ко ва) ко ји на раз о ран на чин кру не и раз је да ју  
еко ном ске те ме ље на ци о нал не др жав не за јед ни це.

По ред убр за не и ра ди кал не алокацијематеријалнихресур
са циљ ових про це са сва ка ко је на ме ра да се по сто је ће по ли тич-
ке ели те ко је су оста ле вер не мо де лу на ци о нал не др жа ве, у очи-
ма соп стве них гра ђа на по ка жу као не у спе шне, а са ма на ци о нал на 
др жа ва као за ста ре ла, не е фи ка сна и дис функ ци о нал на. У тој сво-
је вр сној “док три ни шо ка”, ко ја је по ста ла оми ље ни сце на рио за 
де ста би ли за ци ју на ци о нал них др жа ва и све га успе шног у њи ма, 
нео ли бе рал не ели те (пре све га оне тран скор по ра циј ске и фи нан-
сиј ске) на сто је да у на ста лом ва ку му иза зва ном гло бал ном еко ном-
ском кри зом, или не ком дру гом фор мом при род них ка та стро фа, 
ис ко ри сте збу ње ност, страх, не ве ри цу и дез о ри јен та ци ју ве ли ког 
бро ја гра ђа на, да у јед ном по те зу де ста би ли зу ју и обе сми сле сва ки 
евен ту ал ни от пор на зна че ним про це си ма пре о бли ко ва ња по сто је-
ће ствар но сти. Ка да ста ње шо ка про ђе, та ствар ност је на око иста, 
али оно што ни је од мах ја сно ви дљи во (ру ше ви не на ци о нал не др-
жа ве) осим вла сти тог си ро ма штва и ого ље не ег зи стен ци је, до те 
ме ре је про ме ње но да у мно гим сво јим аспек ти ма по при ма об ли ке 
ире вер зи бил них про це са. Финансијскасредства,добраинекрет
нине,опљачканеодграђана,привредеидржавеумивеноозначена
каоалокација друштвенихресурса,трајно су отуђенаодњених
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претходнихвласника,производећињиховутемељнузависностод
милостиинемилостиново/старихгосподара.

“Ска ка вац ка пи та ли зма све про жди ре и пу сто ши, чак и раз-
бу ја ле на ци о нал не при вре де. Ко ја др жа ва се су прот ста ви би ва 
про гла ше на не у спе шном и уни ште на. Ко ја се при кљу чи тој су пер 
си ли, мо ра да тр пи вој не ба зе и да свој су ве ре ни тет усту пи им пе-
ри ји. Као пре сто го ди на на це лој зе мљи ној ку гли на ста ју ко ло ни је 
и по лу ко ло ни је - као и за тво ри за му че ње пр ко сних до мо ро да ца.”10) 
Десуверенизацијајеишлаподрукусапроцесимаекономскеина
ционалне девастације модерне националне државе. Вест фал ски 
ме ђу на род ни по ре дак (гра ђен од 1648 го ди не), под ра зу ме вао је 
при зна ње су ве ре но сти сва кој др жа ви без об зи ра на ње ну те ри то-
ри јал ну ве ли чи ну, де мо граф ску број ност или еко ном ску и вој ну 
сна гу. Јед на ко као и гло ба ли сти, и на ци сти су овај прин цип ба ци ли 
у бла то. “Људ ска пра ва кр ше др жав но пра во, об ја вио је Адолф Хи-
тлер ше зде сет го ди на пре Јо шке Фи ше ра”.11) Гло ба ли сти су са мо 
обр ну ли ле ги ти ма циј ску осно ву сво је не га ци је др жав ног су ве ре-
ни те та. На ци сти ма су људ ска пра ва би ла смет ња за при мар ност 
др жав ног пра ва, док  гло ба ли сти ма њи хо во на вод но кр ше ње слу жи 
као из го вор за вој не ин тер вен ци је. На жа лост у ве ћи ни слу ча је ва 
ра ди ло се са мо о тзв. идеологијиљудскихправа ко ја је по слу жи ла 
као “ле ги ти ма циј ски” основ за раз не вр сте ин тер вен ци ја укљу чу-
ју ћи и оне вој ног ка рак те ра, а не о ствар ној бр зи за ње ну ре ал-
ну им пле мен та ци ју на те ре ну. Да је ово тач но по твр ђу ју  при ме ри 
број них др жа ва ко је су ли де ри у кр ше ње људ ских пра ва или има ју 
очај но ни ске стан дар де у њи хо вој за шти ти (Па ки стан, УАЕ и др.), 
али ни ка да ни су до шле под  су ро ви удар Им пе ри је би ло из раз ло га 
отво ре ног са ве зни штва са њом (чи тај вер ног слу же ња) или због 
вла сти те еко ном ске и вој не сна ге ко ја је слу жи ла као фак тор од вра-
ћа ња (Ин ди ја, Бра зил и др.).

Бив ши глав ни са вет ник бри тан ског пре ми је ра То ни ја Бле ра, 
Ро берт Ку пер у сво јој књи зи The Bre a king of Na ti ons обе ло да нио је 
јед ну од основ них док три нар них по став ки гло ба ли зма као иде о ло-
ги је - рушењенација. Овај се циљ имао по сти ћи не са мо при ме ном 
дво стру ких стан дар да, што је ста ра прак са у ме ђу на род ним од но-
си ма, већ пре све га при ме ном бру тал них сред ста ва пре ма зе мља-
ма и на ци ја ма ко је пру жа ју ак ти ван от пор на ме та њу гло ба ли зма 
као иде о ло ги је. У ар се нал при ме не до зво ље них сред ста ва Р. Ку-
пер на бра ја све су ро ви ја од су ро ви јих сред ста ва: на си ље, пре ва ру, 

10)  Ј. Ел зе сер, стр.6.

11)  исто, стр. 7.
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ру ше ње вла сти, пре вен тив не на па де, бом бар до ва ња и сл., пот пу-
но отво ре но за ла жу ћи се за но ви ко ло ни ја ли зам. “Агре си је би ва ју 
прав да не фра зом “феј линг стејтс” (fаiling sta tes): мо ра се де ло ва-
ти про тив не у спе лих и ве штач ких др жа ва у ко ји ма се не по шту ју 
људ ска пра ва и ко је би мо гле да пред ста вља ју прет њу су се ди ма 
и остат ку све та.”12) Али све че шћи при ме ри све до че су прот но, по 
ми шље њу Јир ге на Ел зе се ра, “чи ње ни ца је да не у спех др жа ва ни-
је узрок, већ ре зул тат за пад них ин тер вен ци ја”. Др жа ва Ирак нпр. 
под вла шћу Са да ма Ху се и на, нео спор но је би ла дик та ту ра, али је 
у нај ма њу ру ку ва жи ла за функ ци о нал ну др жа ву за ве ћи ну сво-
јих гра ђа на. Да нас на кон не у спе шне ин тер вен ци је, Ирак је ду бо ко 
по де ље на зе мља на иви ци пот пу не те ри то ри јал не де струк ци је али 
и из вор ре ги о нал не не ста бил но сти, и из во зник на си ља и те ро ри-
зма. Сли чан  при мер је и Ав га ни стан у ко ме је на кон ру ше ња та-
ли бан ског ре жи ма и ула ска ко а ли ци о них тру па, по че ла да цве та  
про из вод ња и шверц опи ја та осо би то хе ро и на. “При све му ово ме 
о “гра ђе њу на ци ја” (na tion bu il ding), jош јед ном пој му из ре тор те 
но вог свет ског по рет ка, на рав но да не мо же би ти ни го во ра. Ра ди 
се упра во о су прот ном: на ци је се не гра де, већ раз гра ђу ју, раз би ја ју 
на по је ди нач не де ло ве или сец ка ју.”13) Пој мов ни во ка бу лар  бли зак 
ме сар ској ве шти ни ко ји ко ри сти Ј. Ел зе сер, на при лич но оштар на-
чин по ка зу је сву бру тал ност овог про це са.

Ов де се не ра ди са мо о разградњидржавеинације, упр кос 
ни чим пот кре пље ним до ка зи ма да је реч о обр ну тим про це си ма 
озна че ним као “гра ђе ње др жа ве” или “ из град ња на ци ја”, на про-
тив, пред мет по све ма шне де струк ци је су и са ми гра ђа ни, ко ји се 
ви де као “исто риј ски от пад”  ко ји се од стра не гло ба ли за циј ских 
ели та до жи вља ва ју као тзв. “опа сне кла се” ко је тре ба бу квал но 
укло ни ти као и по ре дак у ком су ство ре не. Речјенаимеосвојевр
сномекономскомгеноциду“застареле”хуманекомпонентеинду
стријскогдруштванаиздисају. Не ра ди се да кле, са мо о не скри-
ве ном иде о ло шком ци ни зму ли бе рал них кон струк то ра све та, већ 
о бу квал ној на ме ри да се са ли кви да ци јом све га на ци о нал ног, са 
ли ца зе мље од стра ни и но во на ста ли ви шак “опа сних” и са ста но-
ви шта гло бал ног ка пи та ла не ко ри сних и не по треб них гра ђа на.

По стин ду стриј ски по ре дак ка пи та ла, на сто ји да се ре ши за 
њих оп те ре ћу ју ћег ви шка рад не сна ге (ма са про сеч но обра зо ва них 
рад ни ка и не за по сле них),  да би на њи хо во ме сто до шла ма њи на 
ви со ко-обра зо ва них и уско спе ци ја ли зо ва них ка дро ва, ко ји је ди-

12)  Исто, стр. 9.

13)  Исто, стр. 11.
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но од го ва ра ју но вим струк тур ним по тре ба ма тран сна ци о нал них 
ком па ни ја. Реч је о бруталнојоперацијипревођењаогромногброја
грађана(раднициинезапослени)усвојеврснуновукласу“андер
клас”којајеизбаченабезсвојевољеизванграницановогсоцијал
ногсистема,којесетребаефикаснорешити. “Чи та ва на ци ја, са 
свим ње ним “слу чај ним”, не из пла ни ра ним осо бе но сти ма не тре ба 
ни ко ме. По глед на свет на ро да, са из мак ну те по зи ци је гло бал ног 
кон стурк ти ви зма, не из бе жно уоча ва ма су су ви шног. (...) Ја сно је 
да, са по зи ци ја гло ба ли зма, тим на ро ди ма тре ба ју осо би то не сен-
ти мен тал ни упра вља чи, спо соб ни да на нај е нер гич ни ји на чин раш-
чи сте ло кал но тло од све га су ви шног, па уз оста ло и од су ви шног  
људ ског ма те ри ја ла.”14) Та не сен ти мен тал ност упра вљач ке ели те 
на при ме ру Ср би је на ро чи то је уоч љи ва. Она је из ра зи то раз ви ла  
удво рич ки и по да нич ки ин стинкт, а  ње на  ефи ка сност у спро во ђе-
њу не ча сних за да та ка де струк ци је све га на ци о нал ног је за па њу ју-
ћа. “И за и ста, да нас у Ср би ји има мо нео д го вор ност на стра те шким 
ни во и ма др жа ве: у по ли ти ци, на у ци, кул ту ри. У по ли ти ци - слу ге-
рањ ску по слу шност, у на у ци - иде о ло шко про сти ту и са ње, у кул ту-
ри - са до ма зо хи зам ко ји је са мо за пси хи ја три ју.”15)

 Реч је да кле,  на гло бал ном пла ну,  о при пре ми те ре на за 
сво је вр сну нео дар ви ни стич ку док три ну “де мо кра ти је за но ву ма-
њи ну”, ко ја тре ба да сту пи на сце ну по што се ра зо ри  до са да шњи 
об лик и су шти на де мо крат ског по рет ка. На зга ри шту већинскена
ционалнедемократијеградисеглобализацијскадемократијама
њине, чи је ће “екстериторијалнојединство”даштити“глобал
надржава”. Но ви по ре дак у кон сти ту и са њу, учи нио је ми ли он ске 
ма се гра ђа на су ви шним. Чи ње ни ца да три ста нај бо га ти јих ка пи та-
ли ста у све ту по се ду је ка пи та ла, ко ли ко и три ми ли јар де оста лих 
љу ди, го во ри са ма за се бе. Бо га ти су са свим ола ко огром ном бро ју 
насилноосиромашенихграђана на ле пи ли ети ке ту “бес ко ри сних и 
ле њи вих бес по сли ча ра”, ко ји пред ста вља ју па то ло шки ба ласт за 
дру штво као еко ном ску за јед ни цу. У ова ко осми шље ној стра те ги ји 
сво је вр сне деперсонализације (чи ји је крај њи циљ ауто де струк ци-
ја ин ди ви дуе), ве што је при кри ве на вла сти та од го вор ност  за оба-
ве зу ства ра ња усло ва у ко ме би тај исти број са да су ви шних љу ди 
мо гао да жи ви од вла сти тог ра да, каоштојетодосадабиломогу
ћеуконтекступореткамодерненационалнедржаве. “Еко ном ска 
де ре гу ла ци ја, из ве де на је у ко рист оних ко ји су се осе ћа ли сте шње-

14)  А. С. Па на рин, Хоризонтиглобалногграђанскограта, Но ва Евро па, Бе о град, 2007, стр. 
18.

15) М. Бр дар/ А. Јо кић, ХроникаразоренеТроје, књ. 2, Цен тар сло бо дар ских де лат но сти, 
Кра гу је вац, 2012, стр. 25.
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ним ра ни јим со ци јал ним и на ци о нал ним нор ма ма, пре вра ти ла се у 
но ву ми ли та ри стич ку, ге о по ли тич ку ре гу ла ци ју, по ве за ну са ши ре-
њем жи вот ног про сто ра љу ди пр вог све та на ра чун  жи вот ног про-
сто ра дру го ра зред них љу ди, ко ји ће тек да ви де и оку се све ди во те 
но ве по ли ти ке се гре га ци је у гло бал ним раз ме ра ма.”16)

 Но ви ка пи та ли зам “да кле од ба цу је на ци о нал ну фор му, ко-
ја је омо гу ћи ла ње гов успон, (...) иде о ло зи свет ског ка пи та ла про-
јек то ва ли су све оно не га тив но упра во на по јам “на ци је”, ка ко би 
до при не ли ње ном уки да њу, не ста ја њу. (..) Јер, на ци о на ли зам је за 
ка пи тал по стао дис функ ци о на лан у све ту у ко јем про фит мо же да 
ре а ли зу је са мо онај на ци о нал ни ка пи тал ко ји се под ре ди гло бал ној 
ко ман ди аме рич ког им пе ри ја ли зма”.17) У ту свр ху гло бал не кон-
тро ле “ по мо ћу вој не си ле САД и ње ни услу жни парт не ри спро-
во де зах те ве о пра ву на по сед, са су мом од 863 би ли о на до ла ра у 
ви ду “фик тив ног ка пи та ла”, ко јој су да ли зна чај ре ал не вред но-
сти. Овим “кон фе ти”нов цем фи нан си ра се ве ли ки део аме рич ких 
рат них ам би ци ја. Ка ко кри за на пре ду је, та ко се овај ча роб ни круг 
све бр же окре ће. (...) Уко ли ко се аме рич ки на чин жи во та да ље бу де 
пре но сио зе мљи ном ку глом, ге но ци ди су ну жна по сле ди ца.”18)

И да па ра докс али и ци ни зам бу ду ве ћи, мо дер на  ли бе рал на 
др жа ва За па да ста вље на је   у функ ци ју глав ног  ин стру мен та на-
сту па ња кор по ра ти ви стич ких ели та, и то пред ста вља сли ку  симби
озекорпоративизмаидржавеимперије. Др жа ва - им пе ри ја отва-
ра но ве про сто ре за не сме та но бо га ће ње кор по ра тив ног сек то ра, а 
он за уз врат кроз еко ном ско по ро бља ва ње не ја ких  државанаци
ја, осва ја “но ве те ри то ри је” за  екс пан зи ју ње не по ли тич ке мо ћи. 

За ли бе рал ну иде о ло ги ју ка рак те ри сти чан је  по ли тич ки мит, 
отзв.минималнојдржави. Ство рен је мит да сто је ћи на стра ни 
ин ди ви дуе и ње них не при ко сно ве них пра ва, осо би то  пра ва на бо-
га ће ње, ли бе ра ли зам као  иде о ло ги ја  док три нар но од ба цу је ја ку 
др жа ву сма тра ју ћи је “ноћ ним чу ва ром” ко ји тре ба да га ран ту је  
људ ска пра ва и ко ји не сме да на ру ша ва по ли тич ку ауто но ми ју дру-
штва за ми шље ног као  за јед ни цу сло бод них ин ди ви дуа. Но ства ри 
већ од са мог по чет ка ни су ста ја ле та ко, ни јед на,  зна чај ни ја раз вој-
на по ли ти ка ни је би ла мо гу ћа без де ло ва ња јакедржавеињених
институција. По ка за ло се да је док три нар но оспо ра ва ње др жа ве 
и фа во ри зо ва ње индивидуализмаиаутономијецивилногдруштва 
би ла  иде о ло шка ма гла иза ко је су ста ја ли сна жни про це си употре

16) Исто, стр. 25.

17) Ј. Ел зе сер, стр. 13-50.

18) Исто, стр. 43-86.
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бедржаве ка ко у ње ној раз вој ној уло зи та ко  и у функ ци ји очу ва ња 
пореткаекономскенеравноправности.

*
**

И на док три нар ном и на прак тич но-по ли тич ком пла ну ова 
сво је вр сна антиетатолошка реторика ли бе ра ла, ни ка да ни је 
пре ста ја ла. Иако је   мо дел на ци о нал не др жа ве да нас глав на ме та 
гло ба ли за циј ских про це са, она је у кру гуземаљајезграја ча не го 
ика да у исто ри ји. Без ње них раз ви је них институционалнихмеха
низама а по го то во зна чај них буџетских капацитета, на сту па ње 
транскорпорацијскихешалона ка остат ку све та не би би ло ни при-
бли жно ова ко ефи ка сно као што је да нас. Политикаи реторика
глобалиста,опотребиукидањанационалнедржаве,исправнаје
самокада се  односинаостатаксвета, наонајњеговдеокоји
јеостаоизванповлашћеногклубамоћнихнацијадржава. На ци о-
нал на др жа ва је као мо дел по ли тич ке за јед ни це по ми шље њу гло-
ба ли стич ких струк ту ра пре ва зи ђе на. Та ква ка ква је би ла до са да, 
она  пред ста вља глав ну смет њу ши ре њу им пе ри јал не, фи нан сиј ске 
и кор по ра циј ске мо ћи и сто га је по ста ла пред ме том оп штег ра за-
ра ња. Не чу ди за то  за па жа ње И. Ва лер штај на ко је  из ве де но на 
рав ни ме ђу на род них од но са  кон ста ту је пот пу но су прот но Фу ку ја-
мов ском  три јум фа ли зму, да у све ту по сто ји отпориодбацивање
либерализама као по ли тич ке иде о ло ги је јер је он до кра ја де ма ски-
рао сво ју по ли тич ку и еко ном ску су шти ну као недемократску.19) 
Ак ту ел ни про це си по све ма шње де ва ста ци је све га на ци о нал ног 
не ма ју са мо из ра зи то не де мо крат ску су шти ну, они су пре све га ду-
бо ко тра гич ни, при ми тив ни, не ху ма ни,  и не мо рал ни чи но ви чи ји 
се сте пен зло ћуд но сти по чо ве чан ство још увек не мо же до кра ја 
са гле да ти у пра вим раз ме ра ма. 

19) Љ. Де спо то вић, Политичкимитовииидеологије, Ка и рос, Срем ски Кар лов ци, 2010, стр. 
65.
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DECOMPOSITIONOFTHENATIONSTATE-
NATIONSTATEINTHEPROCESSESOF

DENATIONALIZATION,DETERRITORIALIZATION
ANDSEIZINGSOVEREIGNTY

Summary
This pa per tends to show the me ans of the ac tual de com po si tion 

of the mo del of mo dern na tion sta te in the con text of the pro cess of glo-
ba li za tion and glo ba lism as its ide o lo gi cal bac kgro und. De com po si tion 
and de struc tion of the na tion sta te are be ing analyzed, abo ve all, thro-
ugh the pro cess of its de na ti o na li za tion, se i zing so ve re ignty and de ter ri-
to ri a li za tion, but al so partly thro ugh the pro ces ses of de in du stri a li za tion 
and eco no mic ge no ci de. The pa per al so tends to ex pla in the na tu re and 
con fi gu ra tion of the new world or der, which is be ing bu ilt on the as hes 
of the na tion sta te as its al ter na ti ve, both in the do main of the in ter na ti-
o nal re la ti ons and in the plans of the post na ti o nas po li ti cal com mu nity, 
which is to be esta blis hed. Tho se pro ces ses are al so mar ked by the dis-
in te gra tion of the mo dern na ti o nal iden ti ti es, in or der to pla ce mi no rity 
et hnic iden ti ti es on the ir pla ces, by sa tisfying the ir ter ri to rial ap pe ti tes 
at the cost of se i zing so ve re ignty and de ter ri to ri a li za tion of the exi sting 
na tion sta tes.
Key words: na tion sta te, de ter ri to ri a li za tion, de na ti o na li za tion, se i zing so ve-

re ignty, iden tity, li be ra lism.
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Resume
Fall of the Ber lin Wall and the end of the Cold War we re in ter pre-

ted in the po li ti cal li te ra tu re in the West as the tri umph of li be ra lism as 
po li ti cal ide o logy and as the end of po li ti cal hi story, be ca u se this me ans 
the end of hi sto ri cal strug gle of gre at po li ti cal ide o lo gi es. This was the 
be gin ning of the new pha se of fi nal com ple tion of the epoc hal do mi-
nan ce of li be ral ide o logy in the con text of ra pid glo ba li za tion and esta-
blis hment of the so-cal led li be ral va lu es and stan dards in the fo un da tion 
and struc tu red of the New World Or der. Soon af ter that an ide o lo gi-
cal re ac tion wit hin the cir cle of li be ral po li ti cal opi ni ons/ ac ti ons was 
esta blis hed. This re ac tion was the ba sis of the po li ti cal and eco no mic 
he ge mony of neo-li be ral mo del of de moc racy. The pro ject of the New 
World Or der ex po sed in the form of the pre si den tial pro gram of U. S. 
pre si dent Wo o drow Wil son. This pro gram was re vi sed and de ve lo ped 
du ring the pre si dency of F. D. Ro o se velt and it was fully prac ti cally and 
po li ti cally ex pli ca ted du ring the pre si dency of Ge or ge Bush se ni or. Pro-
ces ses of ‘’ex pan si ve and pre da tory glo ba li za tion’’ are even mo re di vi-
ded so ci ety on rich and po or wit hin the po li ti cal com mu nity (sta te) and 
in ter na ti o nal re la ti ons of cen ter, se mi-pe rip hery and pe rip hery. Po li ti cal 
pro ces ses of iden tity af fir ma tion had pa ral lel de ve lop ment with the se 
eco no mic pro ces ses and se ri o usly com pro mi sed the ter ri to rial in te grity 
of exi sting na ti o nal sta tes. The uni ver se of glo bal fi nan cial po wer is 
sho wing re mar ka ble ‘’skills and abi li ti es’’ to find new forms of ex plo-
i ta ti on and en ric hment. One of the main cha rac te ri stics of li be ral ide o-
logy is cer ta inly the po li ti cal myth abo ut so-cal led mi ni mal sta te. But 
this was not pos si ble in re a lity be ca u se the re can not be any sig ni fi cant 
de ve lop ment po licy wit ho ut de ve lo ped sta te with strong in sti tu ti ons.   

* Овај рад је примљен 15. априла 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. јуна 2012. године.
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Сажетак

 Де мо кра ти ја је као об лик вла да ви не при хва ће на ши ром 
све та. Оно што се на ме ће као про блем је то што се де мо кра ти ја ве-
о ма че сто иде а ли зу је и иде о ло ги зу је. Да нас ве ли ки број дру шта ва 
твр ди за се бе да су де мо крат ска. Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње да 
ли у њи ма по сто ји де мо кра ти ја у свом фор мал ном или су штин-
ском об ли ку. Због то га је по треб но при ћи про у ча ва њу фе но ме на 
де мо кра ти је на је дан кри тич ки на чин уз стал на пре и спи ти ва ња 
де мо крат ских ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја свих зе ма ља. 
Ауто ри се у свом ра ду ба ве иза зо ви ма  раз во ја де мо крат ских ка-
па ци те та у са вре ме ном дру штву. У том сми слу овај рад је по де љен 
на два де ла. У пр вом де лу ауто ри кри тич ки ана ли зи ра ју фе но мен 
де мо кра ти је у кон тек сту са вре ме ног дру штва. У дру гом де лу се 
раз ма тра ју усло ви ко је је по треб но ис пу ни ти да би се омо гу ћи ла 
из град ња са вре ме не де мо крат ске др жа ве. 
Кључ не ре чи: де мо кра ти ја, де мо крат ски ка па ци те ти, де мо крат ске ин-

сти ту ци је, др жа ва, са вре ме но дру штво.

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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Де мо кра ти ја спа да у ред пој мо ва ко ји се ве о ма че сто иде а ли-
зу ју и иде о ло ги зу ју. Ов де се на ро чи то ми сли на зло у по тре бу овог 
пој ма од стра не по ли тич ких ели та, или бо ље ре че но псе у до е ли та, 
ко је су пре ма сво јим из ја ва ма спрем не да ура де све за рад оства ре-
ња де мо кра ти је у дру штву, док им у прак си личниинтересслужи
каозвездаводиља. На овај на чин де мо кра ти ја по ста је ни шта ви ше 
до сред ства за оства ри ва ње лич них и по ли тич ких ин те ре са. Пре ма 
де мо кра ти ји, као јед ном од мо гу ћих уре ђе ња др жав не вла сти, тре-
ба има ти је дан кри тич ки од нос и не тре ба је сма тра ти као не што 
што се са мо по се би под ра зу ме ва и што ће са мо од се бе на ста ти. 
Ов де на ро чи то под вла чи мо да је де мо кра ти ја са мо је дан од мно гих 
дру гих об ли ка др жав не вла сти ко ји не тре ба иде а ли зо ва ти, већ пре 
све га ре а ли зо ва ти. Да би се де мо кра ти ја оства ри ла и у прак си, ка-
ко то Ро берт Дал [Ro bert Dahl] ка же, по тре бан је неуобичајенсклоп
повољнихуслова,у ко је он убра ја писменост,образовање,људска
права,поштеноинезависносудство,аутономијуорганизацијаи
плурализам,распрострањеностбогатстваиравномерноствиси
недохотка.1) Са вре ме но дру штво са со бом до но си ве ли ки број иза-
зо ва ко је сва ко дру штво на свом пу ту ка из град њи де мо крат ских 
ка па ци те та мо ра пре ва зи ћи.

ДЕМОКРАТИЈА
ИЗМЕЂУСТВАРНОСТИИИДЕАЛА

Сам од нос из ме ђу де мо крат ских и не де мо крат ских дру шта-
ва је ве о ма ком плек сан. Да нас не ма на ро да ко ји тре нут но жи ви у 
де мо крат ском дру штву, а да прет ход но ни је жи вео у не де мо крат-
ском и обр ну то. Нај бо љи при мер за ово сва ка ко је Не мач ка ко ја је 
из де мо кра ти је пре шла у то та ли та ри зам ка да је 1933. го ди не Хи-
тлер по бе дио на из бо ри ма. Де мо кра ти ја не би би ла то што је сте 
да ни је не де мо крат ских си сте ма, јер се она од ре ђу је упра во као 
њи хо ва су прот ност.

Да би до шло до раз во ја де мо кра ти је по треб но је да у дру-
штву по сто ји раз ви јен од ре ђе ни си стем вред но сти, тј. да гра ђа-
ни по се ду ју од ре ђе на културнодуховнаи етичка својства. Ру со 
је ле по ре као да је створитивладавинузанародсвакакокорисна
ствар,алидазнаизакориснију–одгојитинародзавладавину.2)

1) Ра до ван Ра до њић, Демократија, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2004, 
стр. 24.

2) Исто, стр. 26.
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Да ти од го вор на пи та ње шта је де мо кра ти ја ни је ни ма ло ла-
ко. Уко ли ко кре не мо од ње ног ети мо ло шког по ре кла до ћи ће мо до 
ње ног нај че шћег од ре ђе ња. На и ме, по јам де мо кра ти ја је ко ва ни ца 
ко ја по ти че од две ју грч ких ре чи: demos – на род и kratein – вла да ти. 
До сло ван пре вод овог пој ма би од ре дио де мо кра ти ју као владавину
народа.Та кво од ре ђе ње де мо кра ти је мо же мо на при мер на зре ти у 
Лин кол но вом [A bra ham Lin coln] од ре ђе њу де мо кра ти је где се де-
мо кра ти ја де фи ни ше као government of the people, by the people,
for thepeople (вла да ви на на ро да, од на ро да, за на род).Ме ђу тим, 
уко ли ко би се ма ло ви ше обра ти ла па жња на ње но ети мо ло шко по-
ре кло уви де ло би се да је оно све са мо не јед но став но.

Ети мо ло шко зна че ње ре чи по не кад не до во ди до пот пу ног 
раз ја шње ња ње ног пра вог зна че ња.3) То је упра во слу чај ка да се ра-
ди о пој му де мо кра ти ја. Пој мо ви из ко јих се са сто ји ова сло же ни ца 
је су све са мо не јед но знач ни и са ми по се би ра зу мљи ви. 

 По јам на ро да (demos) је раз ли чи то ту ма чен. У ан тич кој 
Грч кој под овим пој мом су се, за ви сно од при ли ке, под ра зу ме ва-
ли раз ли чи ти ен ти те ти: це ло куп но гра ђан ско те ло, мно ги, ве ћи на, 
го ми ла... Мо же се, та ко ђе, уви де ти и раз ли ка из ме ђу на ро да сло-
бод них гра ђа на (polites), ко ји чи не по ли тич ку за јед ни цу, и све у куп-
но сти гра ђа на (politea) оку пље них у гра ду др жа ви (polis).  Ту је и 
рим ско схва та ње овог пој ма, тј. пој ма populus (ка ко се овај по јам 
озна ча вао у ла тин ском је зи ку), ко ји има два раз ли чи та ту ма че ња. У 
ста ром Ри му се овај по јам де ли мич но ту ма чио као прав ни по јам, а 
де ли мич но и као ор ган ска  це ли на. По ред овог пој ма има мо и по-
јам вла да ти (kratein) чи је је зна че ње још замршеније.Сам  по јам 
вла да ви не под ра зу ме ва оног (оне) ко вла да и оног (оне) над ки ме 
се вла да. У слу ча ју де мо кра ти је на род је исто вре ме но и вла да лац и 
онај над ки ме се вла да. 

О то ме ко ли ко је де мо кра ти ја ком плек сан фе но мен мо жда 
нај бо ље го во ри Но ам Чом ски [No am Chomsky] ко ји ука зу је да је 
овом про бле му мо гу ће при ћи на два на чи на. Са јед не стра не, мо-
же мо ви де ти од ре ђе ња ко ја осли ка ва ју де мо кра ти ју она квом ка ква 
је она у ствар но сти, док, са дру ге стра не, има мо од ре ђе ња де мо-
кра ти је ко ја мо же мо на ћи у мно го број ним реч ни ци ма. Што се ти-
че оних од ре ђе ња ко ја осли ка ва ју де мо кра ти ју она квом ка ква она 
ствар но је сте Чом ски на во ди при мер То ма са Ка ро тер са [Tho mas 
Ca rot hers] ко ји је јед ном при ли ком ре као да: ,,САД те же да фор-
ми ра ју тзв. де мо кра ти ју од о зго ко ја ста вља тра ди ци о нал не из во ре 
мо ћи – углав ном кор по ра ци је и њи хо ве са рад ни ке – под ефи ка сну 

3)  Де таљ ни је о ети мо ло шком по ре клу пој ма де мо кра ти ја ви де ти: Ра до ван Ра до њић, Демо
кратија, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2004, стр. 17-22.
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кон тро лу. Сва ки вид де мо кра ти је ко ји не до во ди у пи та ње ове тра-
ди ци о нал не из во ре је по же љан. Сва ки онај вид де мо кра ти је ко ји 
под ри ва њи хо ву моћ се не сме ни ка ко то ле ри са ти.’’4)

Ово од ре ђе ње ма ње/ви ше, осли ка ва на нај бо љи на чин пра во 
ста ње де мо кра ти је. Што се ти че оних од ре ђе ња де мо кра ти је ко-
ја мо же мо на ћи у мно го број ним реч ни ци ма она се углав ном мо гу 
све сти на тврд њу да су ,,дру штва де мо крат ска у оној ме ри у ко јој  
љу ди ко ји жи ве у њи ма мо гу ути ца ти на фор ми ра ње јав не по ли ти-
ке’’.5) 

Но ам Чом ски спа да у те о ре ти ча ре ко ји сво јим ра до ви ма у 
ве ли кој ме ри ис ти че ову опа сност. На и ме, за Но а ма Чом ског се не 
мо же ре ћи да пред ста вља не ко га ко се бо ри про тив де мо кра ти је, 
већ на про тив, це ло ку пан ње гов рад пред ста вља упра во су прот но, 
бор бу за оства ри ва ње де мо кра ти је у пра вом сми слу те ре чи. Чом-
ски се бо ри про тив оно га што се да нас на зи ва де мо кра ти јом и оно-
га што се у ње но име чи ни, ис ти чу ћи да су не ки од нај ве ћих зло-
чи на по чи ње ни упра во у име оства ри ва ња де мо кра ти је и очу ва ња 
људ ских пра ва, при че му де мо кра ти ја слу жи као моћ но иде о ло шко 
оруж је ко је слу жи да би се при кри ле пра ве на ме ре за рад ко јих се 
вр ше ин тер вен ци је у раз ли чи тим де ло ви ма све та.

Де мо кра ти ја без сум ње пред ста вља не што ка че му тре ба те-
жи ти, то ни ко не до во ди у пи та ње, ме ђу тим, де мо кра ти ја, људ ска 
пра ва и еко ном ске док три не да нас као да су по ста ли ин стру мен ти 
мо ћи ко ји се при ме њу ју за рад екс пло а та ци је и оправ да ња ра зно ра-
зних ин тер вен ци ја, док је њи хо ва су шти на гур ну та у дру ги план. 
,,Иде а ли као што су де мо кра ти ја или сло бод но тр жи ште са свим су 
у ре ду све док пра ви ла игре га ран ту ју да ће пра ви љу ди од не ти по-
бе ду.’’6) Уко ли ко пра ви ла игре поч ну да угро жа ва ју при ви ле го ва не 
сло је ве она се од мах за не ма ру ју. ,,Ни јед но бо га то дру штво не при-
хва та за се бе те усло ве, осим у слу ча је ви ма ка да се по кла па ју са 
њи хо вим тре нут ним ин те ре си ма, а њи хо ва исто ри ја по ка зу је да су 
ве ли ка од сту па ња од тих док три на би ла ва жан фак тор у њи хо вом 
раз во ју.’’7) У та квим си ту а ци ја ма на си ље пред ста вља че сту по ја ву. 
Тач но је да се де ша ва да се из та квих струк ту ра ја ви по не ки глас 

4) No am Chomsky, Secrets,LiesandDemocracy,Berkeley, CA: Odo nian Press, 1994, стр. 4.

5) Исто, стр. 4.

6) Но ам Чом ски, Година501–конквистасенаставља, Све то ви, Но ви Сад, 1998, стр. 125-
127.

7) Исто, стр. 127.
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ко ји го во ри о мо ра лу и људ ским пра ви ма. ,,Ме ђу тим, чим пра ви 
ин те ре си до ђу у пи та ње, ре то ри ка се хи тро ста вља у фи јо ку.’’8) 

Реч ник ко ји се да нас ко ри сти у по ли ти ци нас на во ди на по-
ми сао да све ре чи има ју два сво ја зна че ња. По гле дај мо ка ко не ке од 
уоби ча је них ре чи ко је се ко ри сте у по ли ти ци ме ња ју сво је зна че ње 
у ствар но сти:9)

- Де мо кра ти ја – Не ко  дру штво је де мо крат ско у оној ме ри 
у ко јој на род мо же да уче ству је у оба вља њу дру штве-
них функ ци ја. То би би ло зна че ње де мо кра ти је ка ква би 
она тре ба ло би ти у иде ал ном сми слу. Са дру ге стра не, 
док три нар но зна че ње де мо кра ти је је мно го друк чи је. 
По ње му ,,де мо кра ти ја је си стем у ко ме од лу ке до но се 
сек то ри би зни са и с њи ма по ве за не ели те’’, при че му је 
,,на род са мо по сма трач зби ва ња а не уче сник у њи ма’’. 
Ово зна че ње до во ди до то га да се на сва ко ор га ни зо ва ње 
за рад по ве ћа ња уче ство ва ња у дру штве ним зби ва њи ма 
гле да као на ,,кри зу де мо кра ти је’’.

- Сло бод но пред у зет ни штво – Овим из ра зом се у прак си 
озна ча ва ,,дру штве но фи нан си ра ње при ват ног про фи та, 
уз ве ли ке др жав не ин тер вен ци је у сми слу очу ва ња со-
ци јал не др жа ве нај бо га ти јих сло је ва’’. На тај на чин фра-
зе ко је са др же у се би реч ,,сло бо да’’ углав ном до би ја ју 
упра во су прот но зна че ње.

- Од бра на од агре си је – Овај по јам, пре ма ње му, озна ча ва 
упра во су прот но од оно га што се на пр ви по глед ми сли 
– зна чи агре си ју. 

- Ми ров ни про цес – ,,На и ван чо век би по ми слио да он 
пред ста вља за ла га ње у сми слу по сти за ња ми ра.’’ У слу-
ча ју Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва из раз ми ров ни 
про цес се ,,од но си са мо на оно што ра ди аме рич ка вла-
да’’ што се мо же све сти на све сем на оства ри ва ње ми-
ров ног про це са.

Ово су не ки од нај ва жни јих пој мо ва ко је на во ди Чом ски на-
по ми њу ћи да је, ка да чо век је дан пут на у чи пра ви ла игре, све ово 
по при лич но јед но став но и да ,,они ко ји не мо гу да на у че ову гра-
ма ти ку мо ра ју ме ња ти про фе си ју’’.10) 

8) Исто, стр. 125.

9) Но ам Чом ски, Штато(уствари)хоћеАмерика, Чи го ја, 1999, стр. 85-88.

10)  Исто, стр. 87.
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Про блем де мо кра ти је да нас ни је ни шта ма ње ак ту е лан не го 
у вре ме ње ног на ста ја ња, у вре ме ста рих Гр ка. Да је де мо кра ти ја 
не што ка че му тре ба стре ми ти то ви ше ни ко не до во ди у пи та ње, 
али се по ста вља пи та ње ка ко на том пу ту не за лу та ти. Оно што 
ми же ли мо на ро чи то ис та ћи је опа сност да де мо кра ти ја по ста не 
са мо мр тво сло во на па пи ру, тј. да се ње но по сто ја ње све де на пу-
ку фор мал ност. Чом ски у ве ли кој ме ри кри ти ку је те о ре ти ча ре ко ји 
су оду ше вље ни ус пе си ма ли бе рал не де мо кра ти је, на пр вом ме сту 
на во де ћи Вол те ра Лип ма на [Wal ter Lip pmann]. Пре ма Лип ма ну 
мо гу се раз ли ко ва ти две функ ци је уну тар де мо кра ти је.11) Са јед не 
стра не, по сто ји кла са гра ђа на ко ја мо ра да пре у зме ак тив ну уло гу 
– спе ци ја ли зо ва на кла са. Њу чи ни ма ли део по пу ла ци је ко ји су за-
ду же ни за ана ли зи ра ње, упра вља ње, до но ше ње од лу ка... Са дру ге 
стра не, има мо ве ли ку ве ћи ну ста нов ни штва ко ју Лип мен на зи ва 
,,за блу де ло кр до’’. ,,Њи хо ва функ ци ја у де мо кра ти ји је сте да бу ду 
по сма тра чи, а не уче сни ци у де ло ва њу.’’12) Овој ве ћи ни ста нов ни-
штва је до пу ште но да по др жи јед ног или дру гог пред став ни ка спе-
ци ја ли зо ва не кла се, на при мер на из бо ри ма, али од мах на кон то га 
они се пре тва ра ју у по сма тра че. Чом ски ка же да ако ства ри по сма-
тра мо на Лип ма нов на чин он да је при род но прет по ста ви ти да се 
ми мо ра мо за шти ти ти од тзв. ,,за блу де лог кр да’’ и усме ра ва ти га у 
оном прав цу за ко ји спе ци ја ли зо ва на кла са сма тра да је нај бо љи. 
Да кле, ,,тре ба нам не што да при пи то ми мо за блу де ло кр до’’13), при 
че му ме ди ји ов де мо гу од и гра ти кључ ну уло гу, јер је и за оне ко ји 
до но се од лу ке нео п ход но обез бе ди ти ,,под но шљив осе ћај ре ал но-
сти’’14), тј. вла да ју ћа кла са ,,мо ра ули ти у њих уве ре ња и док три не 
ко је ће слу жи ти при ват ној мо ћи’’15).

 То је ујед но и је дан од глав них раз ло га због ко јих ши ром 
све та ра сте скеп ти ци зам пре ма де мо кра ти ји. У САД због то га ви ше 
од три че твр ти не ста нов ни штва сма тра да су пред сед нич ки из бо ри 
чи ста фар са - ,,са мо игра бо га тих са рад ни ка и ин ду стри је за од но-
се са јав но шћу, ко ји при пре ма ју кан ди да те да го во ре ства ри ко је не 
ми сле и не раз у ме ју’’.16) 

11) Но ам Чом ски, Контроламедија–спектакуларнадостигнућапропаганде, Ру би кон, Но-
ви Сад, 2008, стр. 9-16.

12) Исто, стр. 13.

13) Исто, стр. 14.

14) Исто, стр. 14.

15) Исто, стр. 14.

16) Da vid Jay Brown, ConversationontheEdgeofApocalypse,Pal gra ve Mac mil lan, 2005, стр. 
35-36.
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Чом ски ука зу је да се 21. ја ну ар 2010. го ди не мо же сма тра ти 
као мра чан дан аме рич ке де мо кра ти је, ко ји ће са мо да ље по мо ћи 
у опа да њу де мо кра ти је. То га да на је до не се на јед на суд ска од лу ка 
ко ја ће умно го ме про ме ни ти до та да шња пра ви ла игре и олак ша ти 
ве ли ким кор по ра ци ја ма да ути чу на по ли тич ка де ша ва ња у Сје-
ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. Пред сед ник Вр хов ног су да Џон 
Ро бертс [John Glo ver Ro berts] је ути цао на то да Суд до не се од лу ку 
ко ја је по ни шти ла пре се дан по ста вљен још пре јед ног ве ка, ко ја је 
огра ни ча ва ла до на ци је кор по ра ци ја при ли ком фе де рал них кам па-
ња.17) По сле ди ца ова кве од лу ке би ла је да са да кор по ра ци је мо гу 
мно го ди рект ни је да ути чу у сфе ри по ли ти ке, уме сто да се као до 
та да слу же не ким ком пли ко ва ни јим и за о би ла зним пу те ви ма. ,,До-
бро је по зна то да су до на ци је кор по ра ци је, не ка да ја ко до бро при-
кри ве не, је дан од глав них фак то ра ко ји ути чу на ис ход из бо ра.’’18) 

То мас Ка ро терс [Tho mas Ca rot hers], ди рек тор Програма за
демократијуивладавинузаконаКар не ги фон да ци је за мир у све ту, 
у сво јој књи зи Критичнамисија:есејизаунапређивањедемокра
тије ка же: ,,Та мо где из гле да да се де мо кра ти ја до бро укло пи ла 
у аме рич ке без бед но сне и еко ном ске ин те ре се, САД про мо ви ше 
де мо кра ти ју. Та мо где се де мо кра ти ја су ко бља ва са дру гим бит ним 
ин те ре си ма, њен зна чај се ума њу је или чак и иг но ри ше.’’19)

ИЗГРАДЊАСАВРЕМЕНЕ
ДЕМОКРАТСКЕДРЖАВЕ

Де мо кра ти ја без сум ње пред ста вља не што ка че му тре ба те-
жи ти и то се ов де не до во ди у пи та ње. Ме ђу тим, де мо кра ти ја је, 
као што смо већ на по ме ну ли, ре зул тат мно штва по вољ них окол-
но сти ко је је нео п ход но оства ри ти да би се омо гу ћи ло ње но по-
сто ја ње. Де мо крат ска др жа ва би тре ба ло да омо гу ћи стра те шку 
рав но те жу де ље њем, или на не ки дру ги на чин, да би огра ни чи ла 
др жав ну власт у ци љу спре ча ва ња ауто ри тар не вла да ви не или зло-
у по тре бе, док исто вре ме но ко ор ди ни ра уну тар ње са ме, или из ме-
ђу ње них ин сти ту ци ја, ор га ни за ци ја и гра ђан ског дру штва, а ка ко 
би оја ча ла сво је ка па ци те те за оства ри ва ње же ље них ци ље ва. 20) 

17) No am Chomsky, TheCorporateTakeoverofU.S.Democracy, In The se Ti mes, Fe bru ary 2, 
2010.

18) Исто, 2010.

19) Но ам Чом ски, Интервенције, Ру би кон, Но ви Сад, Бе ок њи га, Бе о град, 2009, стр. 117.

20) Jor ge I. Do min gu ez and Ant hony Jo nes, ,,Bu il ding and Su sta i ning a Con tem po rary De moc-
ra tic Sta te’’, TheConstructionofDemocracy–LessonsfromPracticeResearch(Edi ted by 
Jor ge I. Do min gu ez and Ant hony Jo nes), The Johns Hop kins Uni ver sity Press, Bal ti mo re, 
2007, стр. 12. 



СПМброј2/2012,годинаXIX,свеска36 стр.59-73.

66

Ра до ван Ра до њић у сво јој сту ди ји Демократијака же да су нај ва-
жни ји и нај не оп ход ни ји чи ни о ци за раз вој де мо кра ти је сле де ћи:21)

● стварање грађанског цивилног друштва – По ли тич ки 
про це си ко ји се од ви ја ју под све о бу хват ном кон тро лом 
не ког од но си ла ца све о бу хват не мо ћи, или се те ме ље на 
не по ре ци вим ко лек тив ним иден ти те ти ма и вред но сти-
ма, не по го ду ју раз во ју де мо кра ти је. По ли тич ки про це си 
уну тар ци вил ног дру штва, као аутен тич ног об ли ка по ве-
зи ва ња и ор га ни зо ва ња не за ви сних гра ђа на и њи хо вог 
сло бод ног де ло ва ња пре ма јав ној вла сти и уоп ште,  омо-
гу ћа ва да чо век пре фе ри ра сво је ре ал не жи вот не ци ље ве 
и та ко соп стве ну ви зи ју дру штве ног ин те ре са прет по-
ста ви ра зним ор га ни ци стич ким и хо ли стич ким про јек-
ци ја ма општегдобра.

● правнарегулисаностиинституционалназаштићеност
људскихправаислобода– Прав на си гур ност и прав на 
сло бо да чо ве ка је прет по став ка по сто ја ња де мо кра ти је. 
Без то га не ма ре чи о по сто ја њу де мо кра ти је.

● културнодуховнаиетичкасвојстваграђана– ква ли тет 
жи во та се у де мо кра ти ји оце њу је пре ма сло бо ди по је-
дин ца, а не пре ма сло бо ди гру па и ор га ни за ци ја. Де мо-
кра ти ја прет по ста вља окру же ње у ко јем ће по је ди нац 
мо ћи да се ис ка же као ин ди ви дуа. По треб но је да чо век 
као де мо крат ско би ће по се ду је од ре ђе не гра ђан ске вр ли-
не (са мо ди сци пли на, то ле ран ци ја, спрем ност на ди ја лог 
уз по што ва ње дру гих и раз ли чи тих ста во ва...).

● оптимизам,храбростивераусебеидруге– Без ово га 
дру штво об у зе то без на ђем и стра хом, за хва ће но па ни-
ком, мо же да по тра жи спас у ти ра ни ји. 

● одговарајућинивоекономскеразвијености– Ово не зна-
чи да дру штва ко ја има ју ви сок ни во еко ном ске раз ви је-
но сти ауто мат ски има ју и де мо крат ски си стем. Ово зна-
чи да се тек на од ре ђе ном ни воу еко ном ске раз ви је но сти 
мо же има ти по тре бан ни во обра зо ва ња и по ли тич ке кул-
ту ре нео п ход не за раз вој де мо кра ти је.

● интернационализација политике и међународни амби
јент– У да на шњим усло ви ма ни је дан дру штве ни про-
цес не мо же оста ти у пот пу но сти ван ути ца ја про це са 
ко ја се де ша ва ју на гло бал ном ни воу. На ме ђу на род ном 

21)  Ра до ван Ра до њић, Демократија, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2004, 
стр. 25-29.
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ни воу по сто је од ре ђе ни зах те ви ко ји мо ра ју да се ис пу не 
да би се оно сма тра ло де мо крат ским (а и да би мо гло да 
бу де део тих над др жав них тво ре ви на). Глав ни зах те ви су 
сле де ћи: вла да ви на пра ва; за шти ће ност при ват не сво ји-
не и кон ку рен ци ја свих и све га; из бор ност пред став нич-
ких и јав ност у ра ду др жав них ор га на; по ли тич ке, вер-
ске и дру ге сло бо де; пра во на раз ли ко ва ње и не сла га ње; 
уза јам но по ве ре ње, со ли дар ност, по што ва ње, ма те ри јал-
на и со ци јал на си гур ност..

Са дру ге стра не, Ми лан Ма тић и Ми лан По ду на вац у сво јој 
ана ли зи на во де сле де ће нео п ход не усло ве:22)

● Плу ра ли зам сво ји не и сво јин ских од но са уз од го ва ра-
ју ће јав не и прав не га ран ци је пред ста вља нео п хо дан 
услов, не са мо кон ку рент но спо соб не при вре де и при-
вред ног раз во ја, већ и де мо кра ти је. 

● Ства ра ње ауто ном ног гра ђан ског (ци вил ног) дру штва 
пред ста вља, та ко ђе, зна ча јан и не за о би ла зан фак тор 
де мо кра ти је у по ли тич кој сфе ри. Дру штва ко ја по ти ру 
ин ди ви ду ал ну ауто но ми ју и су ве ре ност гра ђа на су дру-
штва у ко ји ма не ма де мо кра ти је. У та квим дру штви ма 
је чу ве но тро фа зно од ви ја ње де мо крат ских про це са кон-
фликт-кон сен зус-де мо кра ти ја оне мо гу ће но.

● То до во ди до то га да је ,,де мо крат ску по ли ти ку мо гућ-
но ор га ни зо ва ти са мо у дру штву у ко ме се основ ни ко-
лек тив ни иден ти те ти и вред но сти прет по ста вља ју и 
то ле ри шу као дру штве на ре ал ност, а као глав на осно ва 
по ли тич ког про це са узи ма ју дру штве ни ин те ре си ство-
ре ни тек по сле ових дру штве них ре ал но сти на ста лих 
при род но-исто риј ским раз во јем’’. Уко ли ко по ли ти ку и 
по ли тич ке про це се уте ме љи мо на не по ре ци вим ко лек-
тив ним иден ти те ти ма и вред но сти ма он да оне мо гу ћа-
ва мо оства ри ва ње де мо кра ти је ства ра њем не пре ла зних 
ба ри је ра. ,,Оту да су зе мље са пре ва гом ре ли ги је, на ци о-
на ли зма, кла сног сек та штва и дру гих ко лек тив них и тра-
ди циј ских ис кљу чи во сти, по пра ви лу зе мље по ли тич ког 
фун да мен та ли зма, од но сно сре ди не са огра ни че ним 
спо соб но сти ма плу ра ли зма и де мо крат ског пре го ва ра-
ња, огра ни че не со ци јал не то ле ран ци је.’’   

22) Ми лан Ма тић, Ми лан По ду на вац, Политичкисистем,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 1995, стр. 285-289.
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● Као че твр ти услов де мо кра ти је на ме ће се по сто ја ње 
прав не др жа ве и вла да ви не пра ва као га ран та рав но-
прав ног по ло жа ја и уче шћа свих по ли тич ких су бје ка та 
у де мо крат ском про це су, ко ји тре ба да оне мо гу ћи по ли-
тич ки во лун та ри зам и мо но по ли зам, као и да га ран ту је 
јед на ке шан се за све и ,,по што ва ње де мо крат ских пра ви-
ла игре’’.

● Де мо кра ти за ци ја ин фор ми са ња пред ста вља, та ко ђе, ва-
жан фак тор ко ји тре ба обез бе ди ти, на ро чи то има ју ћи у 
ви ду ,,да су ме ди ји јед на од нај у ти цај ни јих по ли тич ких 
сна га’’.

Овај сплет окол но сти ко ји се ов де на во ди као нео п хо дан за 
раз вој де мо кра ти је је као што се мо же ви де ти је ве о ма ком плек сан. 
Ни је дан од ових чи ни о ца сам ни је до во љан за раз вој де мо кра ти је, 
већ је по треб но на ћи пра ви сплет свих њих. Овом при ли ком тре ба 
ис та ћи да се ,,у са вре ме ној де мо крат ској те о ри ји зах те ва ста лан и 
кон ти ну и ран про цес ле ги ти ми са ња по ли тич ке вла сти, јер уко ли ко 
би он за ка зао, то би зна чи ло кри зу ле ги тим но сти, ко ја у слу ча ју 
озбиљ ног ле ги ти ми за циј ског де фи ци та, мо же про из ве сти си ту а ци-
ју у ко јој не са мо да је мо гућ пре ста нак ва же ња по ли тич ке обли-
га ци је гра ђа на на по слу шност већ је не по слу шност он да и њи хо ва 
гра ђан ска ду жност’’.23)  

Де мо кра ти ја се, ме ђу тим, ре ла тив но ско ро усто ли чи ла као 
нај ра ши ре ни ји и нај по жељ ни ји об лик вла да ви не. Тач но је да се ко-
ре ни де мо кра ти је мо гу на ћи још у ан тич кој Грч кој, али де мо крат-
ски об ли ци вла да ви не су мал те не све до по сле Дру гог свет ског ра-
та би ли пре из у зе так, не го пра ви ло. Ства ра ње гло бал ног тр жи шта, 
раз вој ко му ни ка ци ја, раз вој но вих по ли тич ких ин сти ту ци ја као 
што је Европ ска уни ја, све су то иза зо ви ко ји су на мет ну ли но ви 
пра вац у раз во ју де мо крат ских ка па ци те та. По што се де мо кра ти ја 
углав ном раз ви ја ла у окви ри ма на ци о нал не др жа ве оправ да но се 
по ста вља пи та ње у ко јем ће прав цу раз вој де мо кра ти је ићи уко-
ли ко се узму у об зир про це си са вре ме ног свет ског дру штва ко ји у 
ве ли кој ме ри ути чу на ње го ву струк ту ру и ди на ми ку.

Де мо кра ти ја је, из гле да, као об лик вла да ви не да нас од не ла 
по бе ду над свим оста лим ал тер на тив ним об ли ци ма. Да нас не ма 
по ли тич ке стран ке ко ја за се бе не твр ди да је де мо крат ска или да 
се, што се ве о ма че сто мо же чу ти од стра не по ли ти ча ра, не залаже
за демократске промене. Она по ли тич ка стран ка ко ја би сво јим 
про гра мом ис ту пи ла про тив де мо кра ти је би ла би са свим си гур но 

23) Алек сан дра Ми ро вић, Огледограђанскојнепослушности, Слу жбе ни гла сник, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр. 112-113.
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на пу ште на од стра не при ста ли ца и ве о ма бр зо би несталасаполи
тичкесцене. 

У том сми слу по гле дај мо ка ко гра ђа ни оце њу ју де мо кра тич-
ност др жа ва у ко ји ма жи ве (Та бе ла бр. 1). На и ме, гра ђа ни су на 
ска ли од 1-10 тре ба ли да оце не де мо кра тич ност сво је др жа ве.

Та бе ла бр. 1: Сте пен де мо кра тич но сти  
(истражи ва ње на гло бал ном ни воу)

Fre qu-
ency Per cent

Cu mu-
la ti ve 

Per cent
Va lid 

per cent
Cu mu la-
ti ve va lid 
per cent

Not at all 
de moc ra tic 3489 4.2 % 4.2 % 5.1 % 5.1 %

2 2144 2.6 % 6.8 % 3.1 % 8.3 %
3 3689 4.4 % 11.2 % 5.4 % 13.7 %
4 4525 5.5 % 16.7 % 6.6 % 20.3 %
5 9923 12.0 % 28.6 % 14.6 % 34.9 %
6 8519 10.3 % 38.9 % 12.5 % 47.4 %
7 10690 12.9 % 51.8 % 15.7 % 63.1 %
8 11420 13.8 % 65.5 % 16.8 % 79.8 %
9 5791 7.0 % 72.5 % 8.5 % 88.4 %
Com ple tely 
de moc ra tic 7936 9.6 % 82.1 % 11.6 % 100.0 %

Don´t know 3579 4.3 % 86.4 %   
No an swer 768 0.9 % 87.3 %   
Not ap pli ca ble 55 0.1 % 87.4 %   
Not asked 
in sur vey 10465 12.6 % 100.0 %   

To tal 82992 100%  82992 100%

Узо рак и го ди на ис тра жи ва ња: Ан до ра [2005], Ар ген ти на [2006], Аустра ли ја [2005], 
Бра зил [2006], Бу гар ска [2006], Бур ки на Фа со [2007], Ка на да [2006], Ко лум би ја [2005], 

Ки пар [2006], Чи ле [2006], Ки на [2007], Еги пат [2008], Ети о пи ја [2007], Фин ска 
[2005], Фран цу ска [2006], Гру зи ја [2008], Не мач ка [2006], Га на [2007], Ве ли ка Бри-
та ни ја [2006], Гва те ма ла [2004], Хонг конг, Ки на [2005], Ин ди ја [2006], Ин до не зи ја 

[2006], Ирак [2006], Иран [2005], Ита ли ја [2005], Ја пан [2005], Јор дан [2007], Ма ле зи-
ја [2006], Ма ли [2007], Мек си ко [2005], Мол да ви ја [2006], Ма ро ко [2007], Хо лан ди ја 
[2006], Но ви Зе ланд [2004], Нор ве шка [2007], Пе ру [2006], Пољ ска [2005], Ру му ни ја 
[2005], Ру си ја [2006], Ру ан да [2007], Ср би ја [2006], Сло ве ни ја [2005], Ре пу бли ка Ју-
жна Афри ка [2007], Ју жна Ко ре ја [2005], Шпа ни ја [2007], Швед ска [2006], Швај цар-
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ска [2007], Тај ван [2006], Тај ланд [2007], Три ни дад и То ба го [2006], Тур ска [2007], 
Укра ји на [2006], САД [2006], Уру гвај [2006], Ви јет нам [2006], Зам би ја [2007]

 Из вор: World Va lu es Sur vey, до ступ но на:  http://
www.wvsevsdb.com/wvs/WVSA na li ze Qu e sti on.jsp

Да ле ко нај ма њи број гра ђа на је из ја вио да њи хо ва др жа ва 
ни је ни ма ло де мо крат ска (4.2%). Ме ђу тим, ни број оних ко ји сма-
тра ју да је њи хо ва др жа ва у пот пу но сти де мо кра тич на ни је мно-
го ве ћи (9.6%). Нај ве ћи број гра ђа на се на ла зи на сре ди ни из ме ђу 
ова два екс тре ма да ју ћи сред њу оце ну о де мо кра тич но сти сво јих 
др жа ва (из ме ђу 4 и 8). Ка да се  ра ди о тран зи ци о ним и по стран-
зи ци о ним др жа ва ма мо же се оче ки ва но при ме ти ти да је у њи ма 
оце на де мо кра тич но сти на не што ни жем ни воу (Ср би ја – 5.2, Пољ-
ска – 5.7, Сло ве ни ја – 5.8, Бу гар ска – 4.3, Ру му ни ја – 5.8, Укра ји на 
4.2...), не го ка да се ра ди о др жа ва ма ко је се мо гу ока рак те ри са ти 
као раз ви је ним де мо крат ским др жа ва ма (Фран цу ска – 6.6, Нор ве-
шка – 8.1, Швед ска – 7.5, Швај цар ска – 7.6, Не мач ка – 6.5...). Ме ђу-
тим, гле да ју ћи ге не рал но оце на де мо кра тич но сти др жа ва ни је ни 
при бли жно на за до во ља ва ју ћем ни воу, што сва ка ко го во ри о не до-
вољ ној раз ви је но сти де мо крат ских ка па ци те та по ли тич ких ин сти-
ту ци ја тих зе ма ља. 

На кон ово га се оправ да но по ста вља пи та ње: Због че га је де-
мо кра ти ја бо ља у од но су на не де мо крат ску ал тер на ти ву? Да ти од-
го вор на ово пи та ње зах те ва до ста про сто ра и ми ће мо ов де да ти 
пре глед нај бит ни јих ар гу ме на та ко ји се ве о ма че сто на во де у ње ну 
од бра ну:

,,Пр во, де мо кра ти ја по ма же да се вла да за шти ти од ауто кра-
та. Дру го, де мо кра ти ја га ран ту је гра ђа ни ма број на основ на људ ска 
пра ва ко ја не де мо крат ски ре жи ми не при зна ју или не по шту ју. Тре-
ће, де мо кра ти ја пру жа гра ђа ни ма ши ри спек тар лич них сло бо да од 
дру гих ре жи ма. Че твр то, де мо кра ти ја по ма же љу ди ма да за шти те 
сво је ин те ре се. Пе то, са мо де мо крат ска вла да мо же пру жи ти мак-
си мал не мо гућ но сти по је дин ци ма да прак ти ку ју сло бо ду са мо о-
дре ђе ња (ауто но ми ју), да жи ве пре ма за ко ни ма ко је су са ми иза-
бра ли. Ше сто, са мо де мо крат ска вла да мо же пру жи ти мак си мал не 
мо гућ но сти за мо рал ну од го вор ност. Сед мо, де мо кра ти ја под сти че 
ху ма ни раз вој пот пу ни је од би ло ко је ал тер на ти ве. Осмо, са мо де-
мо крат ска вла да ви на мо же по сти ћи ре ла тив но ви сок сте пен по ли-
тич ке јед на ко сти. Де ве то, са вре ме не пред став нич ке де мо кра ти је 
не во де ра то ве јед не са дру ги ма. Де се то, зе мље са де мо крат ским 
вла да ма те же да бу ду еко ном ски про спе ри тет ни је од не де мо крат-
ских вла да.’’24)

24) О то ме ви де ти оп шир ни је: Сла ви ша Ор ло вић, ‘’Кла сич на и  са вре ме на схва та ња де мо-
кра ти је’’,  Годишњак, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 
2/2008.
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Да би је дан де мо крат ски си стем мо гао да обез бе ди ова кве 
усло ве по треб но је раз ви ти ја ке ин сти ту ци је. Де мо кра ти ја ни је 
не из бе жна, ни ти пак не што што ће се ка да јед ном на ста не за у век 
одр жа ти. Де мо крат ски си сте ми мо гу ја ча ти или сла би ти, али мо-
гу и, као што се то већ де ша ва ло у про шло сти, не ста ти. Истин ски 
отво ре ним и де мо крат ским дру штви ма су нео п ход не де ло твор не 
де мо крат ске струк ту ре:25) за ко но дав на те ла ко ја пред ста вља ју гра-
ђан ство и над зи ру из вр шна те ла; из бо ри на ко ји ма гла са чи би ра ју 
сво је во ђе; пра во су ђе ко је по шту је за кон и вр ши сво ју ду жност не-
за ви сно од спољ них ути ца ја; си стем кон тро ле и рав но те жа уну тар 
дру штва; и ин сти ту ци је и во ђе ко ји су од го вор ни јав но сти.

И на кра ју, по треб но је стал но во ди ти ра чу на о оно ме што је 
још То мас Џе фер сон ре као на кра ју XVI II ве ка у сво јим Белешкама
одржавиВирџинији: ,,Сва ки об лик вла да ви не под ле же де ге не ра-
ци ји, ако је по ве рен са мо они ма ко ји упра вља ју на ро дом. Сам на-
род је за то њен је ди ни си гур ни но си лац.’’26)

MisaStojadinovic,JelenaTodorovic

CHALLENGESOFTHEDEMOCRATIC
CAPACITIESDEVELOPMENTOFPOLITICAL
INSTITUTIONSINTHEMODERNWORLD

Summary
De moc racy is a form of go vern ment that is ac cep ted wor ldwi de. 

The main pro blem is that de moc racy is very of ten ide a li zed and ide o-
lo gi cally ori en ted. To day many so ci e ti es cla im for them sel ves that they 
are de moc ra tic. Ho we ver, the real qu e sti on is whet her de moc racy exists 
in the se so ci e ti es in its for mal or es sen tial way. It is the re fo re ne ces sary 
to cri ti cally analyze the pro blem of de moc racy and to con ti nu o usly re e-
xa mi ne the de moc ra tic ca pa city of po li ti cal in sti tu ti ons of all co un tri es. 
The main goal of this ar tic le is to un der li ne the main chal len ges of the 
de moc ra tic ca pa city de ve lop ment of po li ti cal in sti tu ti ons in the mo dern 
world. In this sen se this pa per is di vi ded in to two parts. The first de als 
with cri ti cal analysis of de moc racy in the mo dern world. In the se cond 
part the aut hors analyses the ne ces sary con di ti ons for the bu il ding of 
mo dern de moc ra tic sta te. 

25) Li sa McLean, ‘’По ли тич ке пар ти је и кам па ње’’, 21причаодемократији,гру па ауто ра, 
стр. 107-112, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2005, стр. 107.

26) Ци ти ра но пре ма: Ми лан Ма тић,  Либерализам,популизам,демократија, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2005, стр. 217.
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ze Qu e sti on.jsp

Resume
De moc racy is fa cing with nu me ro us chal len ges im po sed by mo-

dern age that are pre sent in all sphe res of so ci e ti es. One of the most im-
por tant is cer ta inly we a ke ning of the de moc ra tic ca pa ci ti es. De moc racy 
is re la ti vely re cently esta blis hed as the most wi de spre ad and the most 
de si ra ble form of go vern ment. It is true that the ro ots of de moc racy can 
be tra ced to the an ci ent Gre e ce, but the de moc ra tic forms of go vern-
ment we re rat her the ex cep ti on than the pat tern un til the World War II. 
For the de moc ra tic de ve lop ment it is ne ces sary to cre a te a cer tain type 
of cul tu ral, spi ri tual and et hi cal qu a li ti es. De moc racy is no do ubt the 
best form of go vern ment, but it se ems that de moc racy, hu man rights 
and eco no mic doc tri ne now be co mes no mo re than the in stru ments that 
are used for the ex plo i ta ti on and ju sti fi ca tion of all kinds of in ter ven-
ti ons, which is why the irs es sen ce is pus hed in to the se cond plan. The 
pro blem of de moc racy to day is no less acu te than it was in the ti me of 
its be co ming in the ti me of the an ci ent Gre eks. Set of cir cum stan ces 
that is ne ces sary for its de ve lop ment is very com plex. Ho we ver, no ne 
of the se fac tors alo ne it is not suf fi ci ent for de moc ra tic de ve lop ment, 
but it is ne ces sary to find the right com bi na tion of all of them. De moc-
racy is not ine vi ta ble nor so met hing that will exist fo re ver. De moc ra tic 
systems may strengthen of we a ken, but they may al so di sap pe ar as it 
was al ready hap pe ned in the past. That is why the de ve lop ment of de-
moc ra tic ca pa ci ti es is cru cial for its de stiny.   

* Овај рад је примљен 19. априла 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. јуна 2012. године.
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МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМИ
ОБРАЗОВАЊЕ:ПРОБЛЕМ

ПЛУРАЛИЗАЦИЈЕИДЕНТИТЕТА*

Сажетак
Мо но кул тур но обра зо ва ње, чи ји је за да так фор ми ра ње сна-

жног осе ћа ја при па да ња на ци о нал ној кул ту ри, ви ше не од го ва ра 
„ду ху вре ме на“ ко је уоб ли ча ва ју про це си мо дер ни за ци је и ли бе-
ра ли за ци је. Ло ги ка ових про це са до ве ла је до из ра же них уну тра-
шњих раз ли ка из ме ђу кул тур них иден ти те та у са вре ме ним дру-
штви ма – у њи ма не по сто ји је дин ствен кул тур ни иден ти тет већ 
ра зно вр сни, чак и су прот ста вље ни иден ти те ти. Да ли он да при-
пад ни ци раз ли чи тих кул тур них ми љеа ко ји пред ста вља ју културне
различитости, мо гу да оче ку ју при хва та ње соп стве них кул тур них 
иден ти те та уну тар ин сти ту ци о на ли зо ва ног обра зо ва ња?

Прет по ста вља се да је ин сти ту ци о на ли зо ва но обра зо ва ње 
је дан од нај зна чај ни јих ин стру ме на та хо мо ге ни зо ва ња кул ту ре и 
пре но ше ња кул тур них са др жа ја и зна че ња но вим ге не ра ци ја ма, 
али ње го ва уло га ни је гу ше ње сло бо де по је дин ца да иза бе ре иден-
ти тет већ да омо гу ћи пре ва зи ла же ње гра ни ца из ме ђу но си ла ца 
раз ли чи тих иден ти те та. Мул ти кул ту рал но обра зо ва ње, обра зо ва-
ње отво ре но за кул тур не раз ли чи то сти и плу ра ли зам мо же од стра-
на ца да учи ни по зна ни ке, ако не и при ја те ље.
Кључ не ре чи:мул ти кул ту ра ли зам, обра зо ва ње, иден ти тет.

* При пре мље но у окви ру про јек та ОдрживостидентитетаСрбаинационалнихмањи
наупограничнимопштинамаисточнеијугоисточнеСрбије (179013), ко ји се из во ди 
на Уни вер зи те ту у Ни шу – Ма шин ски фа кул тет, а фи нан си ра га Ми ни стар ство просве-
те и на у ке Републике Србије.
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По сле че сто пре при ча ва не из ја ве не мач ке кан це лар ке Ан ге-
ле Мер кел о то ме да у Не мач кој не ма шта да тра же они ко ји не 
по зна ју не мач ки је зик и не по шту ју не мач ку кул ту ру (2011) очи-
глед но је да кон цепт мул ти кул ту ра ли зма у Евро пи, на ро чи то у ЕУ, 
до жи вља ва кри зу. Ин те гра ци ја ми гра на та, на ро чи то му сли ма на, у 
европ ским дру штви ма по ста је оте жа на, док њи хов број не пре ста-
но ра сте. Про бле ми ко је со бом но си аси ме трич на гло ба ли за ци ја 
и нео ли бе рал на фи ло зо фи ја раз во ја и у европ ским/за пад ним дру-
штви ма до во ди до по гор ша ња ква ли те та сва ко днев ног жи во та: 
пад дру штве ног про из во да, ду жнич ка кри за, раст не за по сле но сти 
фор ми ра ју кон текст у ко ме се ег зи стен ци јал ни стра хо ви ле че де-
струк ци о ни стич ким на ра ци ја ма. У њи хо вој осно ви је јед но ста ван 
си же: уко ли ко се не при хва те други (они ко ји су различити) и док 
се не по ти сну иза границе ко ја озна ча ва ја сну по де лу мо ћи и по-
вла сти ца у гло бал ним и ло кал ним раз ме ра ма, „до шља ци“ ће би ти 
стал ни из вор прет ње за до ми цил но ста нов ни штво. Сто га се, за ко-
ни то у ло гич ком сми слу, у за пад ним зе мља ма ства ра ат мос фе ра 
по год на за раз ви ја ње де сни чар ског екс тре ми зма и ја ча ње фрон та 
от по ра пре ма другимакојиимајунамерудапостануједнакиса
нама.По да ци без бед но сних струк ту ра раз ли чи тих за пад них зе ма-
ља, ко ји се пла си ра ју и пре ко ма сов них ме ди ја, ука зу ју на по ве ћа-
ње бро ја европ ских де сних ан ти и ми гра ци о них пар ти ја, као и на 
по ја ву њи хо вог умре жа ва ња тј. по ве зи ва ње гру па ци ја са истом или 
слич ном иде о ло ги јом из раз ли чи тих зе ма ља. По вод за бри гу, ка ко 
ис ти чу знал ци ове про бле ма ти ке, је сте њи хо ва уоче на спрем ност 
да при ме не екс трем но на си ље у од бра ни тзв. европ ских вред но сти. 
Ја ча ње де сни чар ских пар ти ја у евро зо ни, чи ји је је дан вид де ло ва-
ња и акт те ро ри зма у Нор ве шкој (јул, 2011), као да по но во отва ра 
дис курс о стра ху од различитог и то, исла ми за ци је уну тар за пад не 
ци ви ли за ци је. По ста вља ње пи та ња о другима, зах те ва „но ву“ рас-
пра ву о мул ти кул тур ном дру штву и, по себ но, о зна ча ју обра зо ва ња 
у раз во ју мул ти кул ту ра ли зма, не са мо у зе мља ма у ко ји ма тра ди-
ци ја де мо кра ти је ни је ду га, већ и у зе мља ма у ко ји ма су по што ва ње 
про це ду ра и за шти та људ ских пра ва те ме љи раз вој не по ли ти ке.

Ин сти ту ци о на ли зо ва но обра зо ва ње пре но си вред но сти и 
кул тур не са др жа је но вим ге не ра ци ја ма, омо гу ћу ју ћи им да се 
иден ти фи ку ју и оства ре по тре бу за при па да њем за јед ни ци или со-
ци о кул тур ном ми љеу ко ји пру жа сми сао по сто ја ња. У мо дер ним 
дру штви ма, ме ђу тим, по је дин ци исто вре ме но пар ти ци пи ра ју у 
раз ли чи тим за јед ни ца ма ко је не ма ју је дин стве не вред но сти и ве-
ро ват но, фор ми ра ју по тен ци јал но су прот ста вље не или ма кар раз-
ли чи те иден ти те те. По сто ја ње број них со ци о кул тур них ми љеа ко-
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ји пред ста вља ју културне различитости уну тар јед ног дру штва, 
отва ра ју пи та ње   ле ги ти ма ци је и при хва та ња њи хо вих кул тур них 
иден ти те та у ин сти ту ци о на ли зо ва ном обра зо ва њу.

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМИОБРАЗОВАЊЕ

Са вре ме на дру штва, по пра ви лу, укљу чу ју ви ше кул тур них 
за јед ни ца, ко је се ме ђу соб но раз ли ку ју пре ма је зич ким, вер ским 
ет нич ким и, не кад, ра сним обе леж ји ма њи хо вих при пад ни ка, ус-
по ста вља ју ћи но ве ре ла ци је на ли ни ји до ми нант но (ве ћин ско) дру-
штво – ма њин ске гру пе. До ми нант на (ве ћин ска) дру штва, исто вре-
ме но, ни су хо мо ге ни зо ва на у рав ни кул ту ре. Не по сто ји са мо је дан 
иден ти тет при хва ћен од свих при пад ни ка дру штва, већ број ни 
иден ти те ти фор ми ра ни уну тар раз ли чи тих со ци о кул тур них ми љеа 
за сно ва них на по себ ним дру штве ним и по ли тич ким вред но сти ма, 
ко ји пред ста вља ју пра ве „ра сад ни ке“ раз ли чи то сти. Пред став ни-
ци ди фе рен ци ра них иден ти те та зах те ва ју при зна ва ње сво јих по-
себ но сти/раз ли чи то сти као дру штве но вред них и јед на ких. Пре-
ма Ме си ћу (Me sić, 2002) сма тра се да у дру штви ма по сто је три 
из дво је не вр сте раз ли чи то сти, ко је пред ста вља ју про бле ма ти ку 
мул ти кул ту ра ли зма и тра же дру штве но при зна ње и укљу чи ва ње 
у за ко но дав ни си стем: ет но-кул тур не раз ли чи то сти, пол не и род не 
раз ли чи то сти и раз ли чи то сти у чи јој осно ви су спе ци фич не фи зич-
ке ка рак те ри сти ке. Мул ти кул ту ра ли зам се, пре ма мно гим те о ре ти-
ча ри ма, ис кљу чи во усме ра ва на ет но-кул тур не раз ли чи то сти и у 
овом ра ду би ће раз ма тра на са мо та ди мен зи ја. 

Тер мин мултикултурализамсе че сто ко ри сти у јав ном дис-
кур су, ме ђу тим, он ни је јед но зна чан и ње го ва упо тре ба че сто до во-
ди до не спо ра зу ма. “Ma nje je po zna to da su mul ti kul tu ra li zam za zi va-
li, ako ne i iz mi sli li, ka nad ski Sla ve ni na Pr voj kon fe ren ci ji ka nad skih 
Sla ve na 1965. go di ne. Pro te sti ra ju ći pro tiv sa ve zne Kra ljev ske ko mi si-
je o dvo je zič no sti, upo zo ra va li su da je Ka na da dom vi še je zi ka i kul tu-
ra, a ne sa mo en gle ske i fran cu ske (Me sić 2002, 56)“. 

По ред на зна че не те жње ка за шти ти кул тур них раз ли чи то сти, 
нпр. ма њин ских је зи ка, мул ти кул ту ра ли зам се, пре ма A. Сем при-
ни ју (An drea Sem pri ni) ко ри сти и у кон тек сту рас пра ва о ин ди ге-
ним на ро ди ма, африч ким дру штви ма, на ци о нал ним ма њи на ма, ет-
нич ким гру па ма, ми гран ти ма; за тим, у рас пра ва ма о обра зо ва њу и 
умет но сти; мул ти кул ту ра ли зам пред ста вља и ши ро ки „по крет“ ко-
ји за го ва ра бор бу „за јед на кост ма њи на ко је су ис кљу че не из јед на-
ког укљу чи ва ња у дру штво“, по себ но, ин те гра ци ју ими грант ских 
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за јед ни ца. Сле де ће од ре ђе ње мул ти кул ту ра ли зма на је дан по мир-
љив на чин на сто ји да об у хва ти мно га раз ли чи та зна че ња ин си сти-
ра њем на ње го вој ши ри ни: „mul ti kul tu ra li zam pred sta vlja po gled na 
svi jet, ko ji is ti če da su ljud ska bi ća (i) kul tur no od re đe na, od no sno da 
nji ho va kul tur na pri pad nost uve li ke uvje tu je nji ho ve na či ne ži vo ta i 
svje to na zo re, pa ju va lja `pri zna ti` kao kon sti tu tiv ni čim be nik nji ho vih 
(jed na kih) ljud skih pra va – či me, ne iz bje žno, do la zi u su kob s vla da ju-
ćim mo no kul tu ra li zmom (Мesić 2002а, 72-71)“. 

Мул ти кул ту ра ли зам, за пра во, „по кри ва“ раз ли чи те об ли ке 
кул тур них раз ли чи то сти, ко је В. Ки мли ка (W. Kymlic ka) озна ча ва 
као кул тур не ра зно вр сно сти, ис ти чу ћи да на чин ин кор по ра ци је ма-
њин ских гру па у по ли тич ке за јед ни це ути че на при ро ду ма њин ских 
гру па и тип од но са ко ји же ле да ус по ста ве са ши рим дру штвом. 
При то ме он раз ли ку је два мо да ли те та кул тур не ра зно вр сно сти: 
(а) кул тур на ра зно вр сност ко ја на ста је као ре зул тат ин кор по ра ци-
је „прет ход но са мо у пра вља ју ћих, те ри то ри јал но кон цен три са них“ 
кул ту ра у ве ћу др жа ву; (б) кул тур на ра зно вр сност ко ја на ста је као 
ре зул тат ин ди ви ду ал не или по ро дич не ими гра ци је. „У пр вом слу-
ча ју...ове ин кор по ри ра не кул ту ре, ко је на зи вам на ци о нал ним ма-
њи на ма, по пра ви лу на сто је да се одр же као осо бе на дру штва по-
ред ве ћин ске кул ту ре и зах те ва ју раз ли чи те ви до ве ауто но ми је или 
са мо у пра ве ка ко би обез бе ди ле свој оп ста нак као осо бе на дру штва. 
У дру гом слу ча ју... та кви ими гран ти че сто обра зу ју ла ба ве асо ци-
ја ци је ко је на зи вам ет нич ким гру па ма. Оне по пра ви лу же ле да се 
ин те гри шу у ши ре дру штво и да бу ду при хва ће не као ње го ви пу-
но прав ни чла но ви“.1)

Од на ме ре при пад ни ка ма њин ских гру па да оп ста ну као 
„особенa друш твa“ или да се „укљу че“ у ши ре дру штво у зна чај-
ној ме ри за ви си сте пен њи хо ве ин те гра ци је у ин сти ту ци о на ли зо-
ва ном обра зо ва њу и успе шност оства ри ва ња обра зов не по ли ти ке 
за сно ва не на мул ти кул ту ра ли зму.У мул ти на ци о нал ним и/или по-
ли ет нич ким дру штви ма на ци о нал не и ет нич ке гру пе има ју по себ-
не зах те ве на ко је нај ве ћи број раз ви је них де мо кра ти ја на сто ји да 
од го во ри по ли тич ким ме ха ни змом за шти те гра ђан ских и по ли тич-
ких пра ва по је ди на ца. У не ким зе мља ма, ме ђу тим, при хва ћен је и 
ме ха ни зам за шти те „груп но спе ци фич них пра ва за јед ни ца“. 

Раз ли чи та дру штва има ју сво је аутох то не кул ту ре, уте ме-
ље не на спе ци фич ним вред но сти ма. Кул тур ни ди вер си тет, ме ђу-
тим, не ста је под хо мо ге ни зу ју ћим ути ца јем гло бал не кул ту ре, ко ја 
уру ша ва вред но сти тзв. ма лих кул ту ра и тра ди ци о нал них за јед ни-

1) Ki mli ka, Vil Multikulturalizam:multikulturnogradjanstvo, Pod go ri ca, CID, 2004, стр. 21-
22.
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ца. Кон так ти пред став ни ка ди фе рен ци ра них кул тур них мо де ла у 
дру штву, пред ста вља ју су сре те раз ли чи тих, че сто су прот ста вље-
них по гле да на свет или на чи на жи во та, ко ји отва ра ју пи та ња за-
јед нич ког оп стан ка и очу ва ња иден ти те та ма лих и мар ги на ли зо ва-
них гру па. По ду хват очу ва ња кул тур них раз ли чи то сти у гло бал ном 
дру штву, као и на ци о нал них иден ти те та у усло ви ма сна жног ути-
ца ја за пад них еко ном ских, али и по ли тич ких, вој них и кул тур них 
обра за ца, на ла зи се пред ве ли ким ис ку ше њи ма.

Ка ко се про бле му кул тур не раз ли чи то сти при сту па у Европ-
ској уни ји? Европ ска ин те гра ци ја је на ста ла као плод же ље стра-
те га раз во ја европ ских дру шта ва по сле дру гог ра та да се кон фро-
та ци је и ри вал ства из ме ђу европ ских на ро да пре ва зи ђу, што би 
омо гу ћи ло њи хов трај ни про спе ри тет: еко ном ски, со ци јал ни, кул-
тур ни. „Је дин стве на европ ска ци ви ли за ци ја“ је сло же на и про тив-
реч на, ме ђу тим, са др жи и за јед нич ке вред но сти. Европ ски иден-
ти тет пред ста вљен је плу ра ли змом иден ти те та, тј. он има сво ју 
пре по зна тљи ву на ци о нал ну ди мен зи ју и над на ци о нал ну ди мен зи-
ју (или, бар, на сто ја ње да се она из гра ди). Про је кат по ве зи ва ња 
за пад но е вроп ских на ци ја за по чет Рим ским спо ра зу мом 1957. го-
ди не, ка да је шест на ци ја осно ва ло Европ ску еко ном ску за јед ни цу 
био је у на ред ним де це ни ја ма про ши ри ван, да би да нас Европ ска 
уни ја има ла два де сет се дам др жа ва чла ни ца: крај ње раз ли чи тих 
по ве ли чи ни те ри то ри је, еко ном ској струк ту ри, кул ту ри, ре ли ги ји. 
Европ ска дру штва су то ли ко раз ли чи та да је, пре ма про це ни ге о по-
ли ти ча ра, из гле да не мо гу ће обез бе ди ти њи хов хар мо нич ни раз вој 
у окви ру Европ ске уни је, што пред ста вља ве ли ки иза зов за оп ста-
нак тзв. европ ског кул тур ног мо де ла.

Европ ски кул тур ни про стор у иден ти тар ном сми слу ни је је-
дин ствен: он пред ста вља за јед ни цу раз ли чи тих кул тур них иден ти-
те та, за чи је очу ва ње су за ин те ре со ва не зе мље чла ни це ЕУ, шти те ћи 
до стиг ну ћа соп стве не кул ту ре оства ри ва њем ци ље ва на ци о нал них 
кул тур них и обра зов них по ли ти ка. Исто вре ме но,  по ли тич ки про-
је кат ЕУ је су о чен и са про бле мом ин те гра ци је ми гра на та раз ли-
чи тих кул тур них по ре кла, ко ји због на сто ја ња да очу ва ју сво ју 
по себ ност че сто од би ја ју да при хва те европ ске/за пад не кул тур не 
и обра зов не стан дар де. До ла зи до по ја ве „не фор мал не се гре га ци-
је“ ми грант ских за јед ни ца јер је њи хо ва ин те гра ци ја у европ ске 
дру штве не то ко ве оте жа на: „У не а де кват ној струк ту ри Европ ске 
уни је, Евро па ни је у ста њу да се из бо ри са три нај те жа иза зо ва: 
ста њем јав них фи нан си ја, ста ре њем по пу ла ци је, ин те гра ци јом ми-
гра на та дру гих кул тур них по ре кла“.2)

2) Хар твич Оли вер Марк, „Бол ни опро штај Евро пе“, Геополитика, 2011 (38), стр. 22-30.
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Европ ска Уни ја ни је ство ри ла „европ ски на род“ из раз ли чи-
тих на ци о нал но сти сво јих чла ни ца. „Ки шо бран ЕУ члан ства“ не 
озна ча ва, исто вре ме но, и ис ко ре њи ва ње раз ли чи тих на ци о нал них 
иден ти те та: непостоји јединствен европскиидентитеткојиби
замениоевропскенационалнеидентитете. По сто је, са дру ге стра-
не, за јед нич ке вред но сти (јед на кост, то ле ран ци ја, ува жа ва ње) на 
ко ји ма се те ме љи фор ми ра ње по ли тич ког иден ти те та гра ђа на ЕУ 
ко ји се у кул тур ном сми слу ме ђу соб но раз ли ку ју. 

У са вре ме ним дру штви ма је при сут на све ве ћа ди фе рен ци ја-
ци ја иден ти те та. Уну тар дру шта ва се фор ми ра ју раз ли чи ти со ци о-
кул тур ни ми љеи: при пад ни ци истог со ци о кул тур ног ми љеа има ју 
за јед нич ке вред но сти, по глед на свет, ста во ве пре ма дру штву, по-
ли ти ци, жи во ту уоп ште, и осе ћа ју се чвр сто ме ђу соб но по ве за ни и 
одво је ни од при пад ни ка дру гих со ци о кул тур них ми љеа. „И у овом 
сми слу у Евро пи је у то ку раз вој ко ји ка рак те ри шу два ме ђу соб но 
су прот на кре та ња: зе мље се кул тур но при бли жа ва ју јед на дру гој 
по мно го че му, а исто доб но се дру штве не кул ту ре уну тар зе ма ља 
ди фе рен ци ра ју на је дан нов на чин, али не у јед ној зе мљи у од но су 
на дру гу већ у по ве за ним ми ље и ма у од но су на оста ле (Мајеr 2010, 
28-29)“.

Сма тра се да ове раз ли ке мо гу да оп ста ну и укло пе се у окви-
ре по је ди нач них дру шта ва и кул ту ра, као и из ме ђу раз ли чи тих 
дру шта ва и кул ту ра. Нео п хо дан услов је да сви ак те ри дру штве ног 
жи во та или бар тзв. кри тич на ма са при хва ти основ не по ли тич ке и 
кул тур не вред но сти ко је омо гу ћа ва ју оп ста нак и за јед нич ки жи вот 
раз ли чи тих со ци о кул тур них ми љеа (или кул тур них иден ти те та) 
у окви ру дру шта ва и кул ту ра чи ји су део или уну тар по ли тич ке 
за јед ни це ко јој при па да ју. Пре пре ка фор ми ра њу за јед нич ког по-
ли тич ког иден ти те та гра ђа на су  тзв. па ра лел на дру штва (ет нич-
ко-кул тур не гру пе, кул тур но-вер ске гру пе), ко ја функ ци о ни шу као 
за тво ре ни, ме ђу соб но оту ђе ни дру штве ни си сте ми функ ци о нал но 
не спрем ни да за поч ну про цес ин те гра ци је. Зе мље чла ни це ЕУ има-
ју хе те ро ген од нос пре ма оства ри ва њу ле ги тим ног по ло жа ја група
којесеразликују тј. гру па ко је ис по ља ва ју вла сти те ре ли гиј ске ста-
во ве (и прак су) и вла сти ту кул ту ру сва ко днев ног жи во та, по себ но 
пре ма ими гран ти ма му сли ма ни ма. Чи ње ни ца да у Уни ји већ жи ви 
око два на ест ми ли о на му сли ма на, као да збу њу је Евро пља не и ре-
ла ти ви зу је за јед нич ко по ли тич ко ста но ви ште да „раз ли ка ма тре ба 
да ти до вољ но про сто ра“. Су о ча ва ње са разликамана про сто ру ЕУ 
и це ле Евро пе уоста лом, до во ди до ма ни фе ста ци је по ли ти ке од-
бра не тзв. чи стих иден ти те та, чи ји је нај о збиљ ни ји из раз ла тент но 
и отво ре но су ко бља ва ње при ста ли ца ислам ског фун да мен та ли зма 
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и де сног екс тре ми зма усме ре ног про тив стра на ца:  „с јед не стра не 
исла ми стич ки ре сан ти ман про тив кул ту ре и ин сти ту ци ја у окви ру 
ве ћин ског дру штва, а с дру ге стра не не тр пе љи вост пре ма стран-
ци ма, а и јед но и дру го пред ста вља ан ти ли бе рал ни, ан ти плу ра ли-
стич ки и ет нич ко, кул тур но и ауто ри тар но оштар мен та ли тет од-
бра не“.3)

Од бра на чи стих иден ти те та не ми нов но во ди до су ко ба: све 
што је уну тар гра ни ца соп стве ног иден ти те та се до жи вља ва као 
је ди но вред но, а све из ван по ста вље не иден ти тар не гра ни це као 
ту ђе и не при ја тељ ско. Сто га про блем де фи ни са ња и уте ме ље ња 
иден ти те та не из о став но зах те ва од ре ђе ње пре ма границама, спољ-
ним (на ци о нал ним, кул тур ним, лин гви стич ким), као и гра ни ца ма 
уну тар ин ди ви дуе. По сто ја ње гра ни ца, очи глед но je, обез бе ђу је 
оп ста нак иден ти те та, као оп ста нак раз ли чи то сти. Дијалог, као ко-
му ни ка ци ја из ме ђу другачијихи различитих чи ји је крај њи циљ 
очу ва ње кул тур ног ди вер си те та, ме ђу тим, омо гу ћу је да раз ли ке не 
бу ду не пре мо сти ва пре пре ка за жи вот са другима, а ин сти ту ци о-
на ли зо ва но обра зо ва ње у овој при чи има из у зет но зна чај но ме сто.

Мул ти кул тур не по ле ми ке у обла сти обра зо ва ња су ве о ма 
оштре, а на ме ра је да се мо но кул ту ра ли зам у обра зо ва њу (ис ти ца-
ње вред но сти јед не кул ту ре), за ме ни мул ти кул ту ра ли змом. Нео п-
ход но је, у том ци љу, спро ве сти ре фор му обра зо ва ња, а по сто је ће 
ис ку ство по ка зу је да су нај че шће сле де ће про ме не: про ме на ре гу-
ла ти ве и про гра ма – пре ра ђи ва ње уџ бе ни ка, уво ђе ње но вих на став-
них пред ме та и на став ни ка из ет нич ких гру па, укљу чи ва ње ма њи-
на у ви ше ни вое обра зо ва ња кроз раз ли чи те про гра ме олак ша ва ња  
у ци љу њи хо ве дру штве не афир ма ци је. Мул ти кул тур на обра зов на 
по ли ти ка ко ја сле ди принциполакшавањамањинама у од но су на 
дру ге, на кра ју, ипак, до во ди до кон фро та ци је – уво ди дис кри ми-
на ци ју оних ко ји не при па да ју ма њин ским гру па ма. „При мље ни 
на уни вер зи тет без при пре ме и без од го ва ра ју ће `к ултуре успеха`, 
мно го број ни сту ден ти не успе ва ју да ис ко ри сте по ли ти ку уста но-
вље ну пре све га због убр за ња њи хо ве дру штве не про мо ци је. Ад ми-
ни стра тив на про це ду ра не мо же да ре ши про блем са мо по у зда ња, 
ни ти мо же да за ме ни под сти ца је ро ди те ља, по др шку при па да ју ће 
гру пе и охра бре ње дру гих гру па “.4)

До но ше ње пар ци јал них ре ше ња за оп шти про блем неједна
костиу дру штву и у обра зо ва њу, по ка зу је број не сла бо сти – мо гућ-

3) Ма јер, То мас ИдентитетЕвропе:јединственадушаЕвропскеуније?, Бе о град, Слу жбе-
ни гла сник, 2009, стр. 125.

4) Сем при ни, Ан дреа Мултикултурализам, Бе о град, Цлио, 1999, стр. 40-41.
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ност по ја ве кон фликт них од но са и у рав ни кул ту ре, из ме ђу кул ту ре 
ве ћи не и кул ту ра ма њи на. Од но си из ме ђу кул тур них иден ти те та 
у обра зов ним си сте ми ма, уко ли ко има ју на ме ру да из ра жа ва ју то-
ле ран ци ју пре ма при пад ни ци ма раз ли чи тих кул тур них за јед ни ца, 
тре ба да бу ду за сно ва ни на пра ви ма а не на јед на ко сти5), ка ко се 
пра ва ма њи на не би пре тво ри ла у њи хо ве при ви ле ги је. 

Су шти ну мул ти кул ту ра ли зма пред ста вља од нос из ме ђу ве
ћинеи мањина:  иста фор мал на пра ва за све гру пе и отво рен при-
ступ дру штве ном про сто ру омо гу ћи ће њи хо ву рав но прав ност. 
Дру штве ни про стор је, ме ђу тим, хе те ро ген у еко ном ској, кул ту ро-
ло шкој, иден ти тет ској рав ни, уну тар ко јих се раз ли чи ти по је дин ци 
и гру пе осе ћа ју неједнаким јер им фор мал на пра ва не обез бе ђу ју 
очу ва ње по себ но сти. При хва та ње за пад ног мо де ла ли бе рал не по-
ли тич ке кул ту ре у чи јој осно ви су фор мал не јед на ко сти не ће ауто-
мат ски раз ре ши ти про тив реч но сти из ме ђу ве ћи не и ма њи на: тек 
уса гла ше ним де ло ва њем у свим под руч ји ма дру штва, а по себ но 
у кул ту ри и обра зо ва њу мо гу се оче ки ва ти, као крај њи ефек ти, 
про ме на по ло жа ја ма њи на у дру штву и при хва та ње раз ли чи то сти.  
Про мо ви са ње прин ци па фор мал не јед на ко сти и по што ва ња раз-
ли чи то сти у обра зо ва њу, ипак, за ви си од дру штве не ор га ни за ци је 
кул ту ре, тј. про це не да ли они омо гу ћа ва ју или угро жа ва ју кул тур-
но и по ли тич ко је дин ство. 

ОБРАЗОВАЊЕИПЛУРАЛИЗАЦИЈАИДЕНТИТЕТА

Про це сом со ци ја ли за ци је но вим ге не ра ци ја ма се пре но се 
до стиг ну ћа и вред но сти прет ход них ге не ра ци ја, а је дан од глав них 
ак те ра овог про це са је ин сти ту ци о на ли зо ва но обра зо ва ње. Ако 
се по сма тра од нос из ме ђу обра зо ва ња и дру штва, ме ђу тим, ла ко 
је уочи ти да се про цес со ци ја ли за ци је и пре но ше ња кул ту ре пре-
суд но од ви ја пре ма зах те ви ма вла да ју ћих гру па ци ја у раз ли чи тим 
раз вој ним пе ри о ди ма, а не пре ма има нет ним зах те ви ма обра зов ног 
про це са. 

У на шем дру штву се, у скла ду са раз вој ним про ме на ма, ус-
по ста вља ју но ви обра сци кул ту ре као по жељ ни, а по тре ба да се 
они пре не су школ ској по пу ла ци ји, до во ди до по тре бе ре ви та ли за-
ци је кон цеп та шко ле као сре ди шта кул ту ре. Humanrelation кон цепт 
шко ле као сре ди шта кул ту ре (Илић, 1992), за сни ва се на ре ви та ли-

5) Авра мо вић, Зо ран „Кул тур ни иден ти тет у обра зо ва њу: не из бе жност раз ли ка“, у:Ува
жавањеразличитостииобразовање, при ре ди ле Ја сми на Ше фер, Сла ви ца Мак сић и 
Сне жа на Јок си мо вић, Бе о град, Ин сти тут за пе да го шка  ис тра жи ва ња, 2003, стр. 143-
149.
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за ци ји оних функ ци ја шко ле, ко је су у скла ду са људ ском при ро дом 
и ње ним основ ним по тре ба ма. Упо зна ва ње са раз ли чи тим вред но-
сти ма и идеј ним сли ка ма све та уну тар ин сти ту ци о на ли зо ва ног 
обра зо ва ња су о ча ва школ ску по пу ла ци ју са из ве сно шћу разлике и 
ис ти че по тре бу поштовањаразличитости, као бит них по сту ла та 
оп стан ка у људ ској ци ви ли за ци ји. Hu man re la tion кон цепт шко ле се 
за сни ва на хи по те зи о ко ре ла ци ји из ме ђу дру штве не ор га ни за ци је 
уче ња, дру штве не ор га ни за ци је кул ту ре и на уч ног ис тра жи ва ња.6) 
Бит не кул ту ро ло шке од ред ни це шко ле у са вре ме ним дру штви ма 
су де ва сти ра не: шко ла је пре ста ла да бу де сре ди ште кул ту ре. Но ва 
раз вој на стра те ги ја обра зо ва ња и кон цепт отво ре не шко ле, пре све-
га, основ не, про фи ли са ном кон цеп ци јом кул тур них по ру ка и кон-
тек стом кул ту ре ко ју пре но си ре ци пи јен ти ма, на сто ји да омо гу ћи 
рав но прав ни је пред ста вља ње раз ли чи тих кул тур них ка пи та ла у 
ин сти ту ци о на ли зо ва ном обра зо ва њу. Пре вла да ва њем су ко ба у три 
рав ни кул тур ног иден ти те та (сва ко днев на кул ту ра, ства ра лач ка 
кул ту ра, исто риј ско-по ли тич ка кул ту ра), пре ко ода би ра кул ту ро-
ло шких са др жа ја (чи ње ни ца, зна ња, вред но сти), ко ји ће фор ми ра-
ти отво ре ни иден ти тет, шко ла мо же да по ста не сре ди ште кул ту ре. 

Вред но сти, као обра сци и као ори јен ти ри ко ји по је дин ца 
упу ћу ју на из бор из ме ђу раз ли чи тих мо гућ но сти, пред ста вља ју 
фак тор ус по ста вља ња и ре гу ли са ња од но са из ме ђу ак те ра у дру-
штве ним про це си ма. Ин сти ту ци о на ли зо ва ни обра зов ни про цес 
ин кор по ри ра од ре ђе ни си стем вред но сти, ко ји пред ста вља из бор 
вла да ју ћих гру па, а обра зов ни ци ље ви се те ме ље на вред но сти-
ма до ми нант не кул ту ре. Нео спор но је да вред но сти уно се ред у 
обра зов не на по ре дру штва, али je нео спор но и то да иза из бо ра 
кул тур них вред но сти и кул ту ре ко ју пре но си шко ла сто ји од ре ђе на 
дру штве на струк ту ра, тј. на ци о нал но-кул тур на струк ту ра др жа ве. 
Кри те ри ју ми из бо ра и се лек ци је кул тур них са др жа ја и по ру ка уну-
тар ин сти ту ци о на ли зо ва ног обра зо ва ња и вред но сти ко је се пре но-
се но вим ге не ра ци ја ма су дру штве но од ре ђе ни. 

 У ин тер ак ци ји обра зо ва ње-дру штво-кул ту ра обра зо ва ње се 
по ка зу је као чи ни лац ко ји оства ру је сле де ће уло ге: (а) обра зо ва ње 
је пре но си лац до ми нант не кул ту ре; (б) обра зо ва ње је пре ма вла да-
ју ћим дру штве ним по сту ла ти ма и вред но сти ма „не кри тич но“ – оне 
се при хва та ју, пре но се и о њи ма се не рас пра вља; (в) обра зо ва ње 
про мо ви са њем од ре ђе них кул тур них са др жа ја и вред но сти на ме ће 
раз ви ја ње тзв. по жељ ног кул тур ног обра сца;  (г) кул тур не по ру ке 
и вред но сти, као и на чин њи хо вог пре но ше ња кроз обра зов ни про-
цес, мо гу, услов но, ути ца ти на фор ми ра ње два ти па иден ти те та: 

6) Гра не се, Ал бер то Дијалектикаодгоја, За греб, Школ ска књи га, 1978.
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отво ре ног иден ти те та, ко ји при хва та раз ли чи то сти и чи стог иден-
ти те та, не то ле рант ног пре ма раз ли чи то сти ма. 

Пу те ви ко ји ма се кул ту ра на ор га ни зо ван на чин пре но си но-
вом чла ну дру штва су раз ли чи ти. По себ но се, ипак, ис ти че зна чај 
фор мал ног обра зо ва ња, уну тар ко јег се од ви ја ју ак тив но сти ши-
ре ња, при хва та ња и ства ра ња кул ту ре и раз ви ја обра зов на кул ту-
ра. Обра зов на кул ту ра је од ре ђе на кул тур ним чи ње ни ца ма, гра ђом 
и обра сци ма ко је пре но си, фор ми ра ју ћи од ре ђе ни тип од но са са 
обра сци ма кул ту ре ко ји се не пре но се по мо ћу фор мал ног обра зо-
ва ња. Ре ша ва ње про бле ма поштовањаразличитости и за до во ља-
ва ње по тре ба раз ли чи тих де ло ва по пу ла ци је у са вре ме ном срп ском 
дру штву би ће де ло твор ни је уко ли ко се омо гу ћи отварање ин сти-
ту ци ја, пре све га шко ла, ко је су исто вре ме но по сред ни ци кул ту ре 
и нај зна чај ни ји ак те ри вас пи та ња и обра зо ва ња, пре ма зах те ви ма 
со ци јал не за јед ни це. Про цес отварањашко ле тре ба да се схва ти 
као раз ви ја ње осе тљи во сти за по тре бе де це (уче ни ка) и со ци јал не 
сре ди не, раз у ме ва ње раз вој них про бле ма и по тре ба дру штва, ус-
по ста вља ње са рад ње са ин сти ту ци ја ма ко је су из во ри фор ми ра ња 
кул ту ре. Шко ла, на тај на чин, по ста је и ко му ни ка циј ско кул тур но 
сре ди ште свих уче сни ка и кре а то ра кул тур ног ам би јен та у ко јем 
шко ла ег зи сти ра,  у ко ме уче сни ци обра зов ног про це са при пад ни-
ке дру гих кул ту ра не ће до жи вља ва ти  као стран це. Отво ре ни мо дел 
шко ле мо же да:“ство ри оп ште при хва тљив обра зац кул тур не ко му-
ни ка ци је у окви ри ма јед ног је зи ка, на ро да, шко ле, си сте ма обра-
зо ва ња, што пред ста вља за јед нич ко уоб ли ча ва ње кул тур ног из ра-
за и по на ша ња на од ре ђе ном про сто ру и у од ре ђе ном вре ме ну … 
до во де ћи их у за јед нич ки кон цепт збли жа ва ња љу ди кул ту ром“.7) 
Да би обра зац кул тур не ко му ни ка ци је у дру штву био у функ ци ји 
„збли жа ва ња љу ди“, тј. при пад ни ка раз ли чи тих кул тур них обра за-
ца, нео п ход но је да се у про цес ин сти ту ци о на ли зо ва ног обра зо ва-
ња укљу че и пре но се кул тур на до стиг ну ћа и вред но сти ко је пре-
ва зи ла зе окви ре јед ног на ро да и јед ног је зи ка, ис ти чу ћи њи хо ве 
све вре ме не и уни вер зал не еле мен те. Об ли ко ва ње по је ди на ца на 
оним вред но сти ма, ко је пред ста вља ју су срет из ме ђу до ми нант них 
обра за ца кул ту ре гло бал ног дру штва и културесвакодневногжи
вота сре ди не из ко је уче ник до ла зи, пред ста вља раз ви ја ње про гра-
ма обра зов не кул ту ре, чи ја је су шти на ус по ста вља ње под сти цај не 
рав но те же из ме ђу ра зно род них кул тур них мо де ла и омо гу ћа ва ње 
њи хо ве ко му ни ка ци је. 

Ин те гри са ње по је ди на ца у соп стве ну кул ту ру пре ко по сред-
нич ких ин сти ту ци ја, као што је шко ла, сти ца њем зна ња, на ви ка 

7) Не до вић, Ве ли зар Наравнаставника, Кра ље во, Глас Ср би је, 1997, стр. 436.
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и при хва та њем вред но сти ко је му омо гу ћу ју да жи ви у ло кал ној 
со ци јал ној за јед ни ци, још увек не зна чи да је том по је дин цу олак-
ша на кон вер ген ци ја ин сти ту ци ја ма гло бал ног дру штва, јер „љу-
ди да нас по ста ју све сни ји кул тур них раз ли ка ко је их де ле“8); раст 
зна ча ја кул ту ре у гло бал ном по рет ку, ме ђу тим, не во ди ка бо љем 
раз у ме ва њу и ува жа ва њу већ, чи ни се, ка још из ра же ни јим су ко-
би ма: свет се кре ће ка “су ко бу ци ви ли за ци ја у ко јем при мар на ле-
ги ти ма ци ја на ро да не ће би ти иде о ло шка већ кул тур на”9). Кул тур не 
раз ли чи то сти, да кле, мо гу би ти из вор кон фли ка та, а са дру ге стра-
не, ква ли тет ин тер ак ци ја из ме ђу раз ли чи тих кул ту ра мо же би ти 
под сти ца јан и омо гу ћи ти њи хов про гре си ван раз вој. При ро да ин-
тер ак ци је не мо же се уна пред са си гур но шћу од ре ди ти, ма да се 
мо же ве штач ки сти му ли са ти на мно ге на чи не, као и укуп ним де-
ло ва њем ин сти ту ци о на ли зо ва ног обра зо ва ња, раз ви ја њем осе ћа ја 
за добро, осе ћа ја за лепо, по што ва ња уни вер зал них вред но сти код 
уче сни ка обра зов ног про це са. Сто га је нео п ход но да шко ла, да нас, 
раз ви је ком плек сни је ак тив но сти у ци љу при бли жа ва ња раз ли чи-
тих кул ту ра и кул тур них раз ли чи то сти у кул тур ном аре а лу где је 
сме ште на, као и да уче ству је у про це су кон вер ген ци је раз ли чи тих 
ин сти ту ци ја на по љу афир ми са ња уни вер зал них вред но сти и вред-
но сних ори јен та ци ја, ко је пред ста вља ју кре та ње ка слободи. 

 Раз у ме ва ње кул ту ре каопутакаслободи, упу ћу је на но ву 
ди мен зи ју кул ту ре у чи јем је сре ди шту од нос из ме ђу кул ту ре и 
ети ке: “за то је њен из вор ни, он то ге нет ски дис курс, дискурсетике, 
а кад то ни је кул ту ра по ср ће под си ла ма посредовањамоћиивла
сти,оних ко ји у да то ме тре нут ку вла да ју или се спре ма ју да се до-
мог ну вла сти над чо ве ком и дру штвом … За то је пра во на слободу
стварањаиден тич но са правомнакултуру“.10) Очу ва ње кул тур ног 
иден ти те та при пад ни ка раз ли чи тих ет нич ких гру па је на чин њи хо-
вог оства ри ва ња праванаслободу и праванакултуру. 

По сто је ћим на став ним пла но ви ма и про гра ми ма (у на шем 
си сте му обра зо ва ња) и на чи ни ма њи хо ве ре а ли за ци је мо гу се, из-
ве сно је, на ћи до бре стра не као и број не за мер ке, али то је пи та ње 
ко је би зах те ва ло оп се жну рас пра ву. Ме ђу тим, ако се про це њу је 
„ка рак тер“ кул тур них по ру ка и вред но сти, ко је се пре но се уну тар 
ин сти ту ци о на ли зо ва ног обра зо ва ња, мо же се за кљу чи ти да: (1) ак-
ту ел ни на став ни пла но ви и про гра ми у обра зов ном си сте му, на ни-

8) Фу ку ја ма, Ф. Сударкултура. Бе о град, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1997.

9) Хан тинг тон, Са мју ел Сукобцивилизација:ипреобликовањесветскогпоретка, Под го-
ри ца, ЦИД,1998.

10) Илић, Ве се лин Религијаикултура, Ниш, Про све та, 1995, стр. 236-237.
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воу основ не шко ле, не пре но се кул тур не са др жа је и по ру ке, ко је 
би би ле ва жан осло нац фор ми ра њу иден ти те та Ср ба и на ци о нал-
них ма њи на; (2) у по за ди ни по је ди них на став них пред ме та (нпр. 
Гра ђан ско вас пи та ње, Исто ри ја) при сут ни су ста во ви тзв. по кре та 
по ли тич ке ко рект но сти, у чи јој је осно ви из бе га ва ње мо гућ но сти 
да вла да ју ћи по сту ла ти бу ду под врг ну ти кри ти ци, а у по љу го во ра 
и по на ша ња се уво де мул ти кул тур ни „ко рек то ри“; (3) дру штве на 
те жња ка за јед нич ком жи во ту/су жи во ту оних ко ји се раз ли ку ју у 
обра зо ва њу се оства ру је по зи ва њем на „зна чај не“ ре гу ла тор не ин-
стан це, ин стру мен те и реч ник пра ва, ка ко би се уре ди ли од но си 
ме ђу но си о ци ма ствар них кул тур них раз ли чи то сти. 

Обра зов но-вас пит ни про цес, ко ји се од ви ја у основ ној шко-
ли је на ро чи то сло жен због мо гућ но сти ма ни пу ла ци је ми шље њем 
нај мла ђих ка те го ри ја школ ске по пу ла ци је, чи ја су обе леж ја не зре-
лост и из ло же ност, ко ја про ис хо ди из свој ства оба ве зно сти основ-
не шко ле. Из ло же ност ин док три на ци ји у основ ној шко ли, сва ка ко, 
не до во ди у пи та ње оства ри ва ње пра ва на обра зо ва ње сва ког по-
је дин ца и чи та вих ге не ра ци ја. Али, још увек, оста је про блем ка-
ко уну тар ин сти ту ци о на ли зо ва ног обра зо ва ња, у ко ме се од ви ја и 
ин док три на ци ја, уче сни ци ма обра зов ног про це са  омо гу ћи ти да 
из бег ну ње не ефек те? Је дан од на чи на је и раз ви ја ње све сти о по-
сле ди ца ма соп стве них из бо ра и од но са пре ма се би и дру ги ма, тј. 
кон сти ту и са ње од го вор но сти.

Раз ли чи те ди мен зи је обра зо ва ња оства ру ју од ре ђе ни ути цај 
на при хва та ње вред но сних ста во ва, а ти ме и на уоб ли ча ва ње од-
но са пре ма другоми различитом: (1) пр ва ди мен зи ја обра зо ва ња 
од но си се на пре но ше ње знањаочињеницама, јер се ши ре њем зна-
ња по ве ћа ва људ ска сло бо да, као и осе тљи вост на раз ли ке; (2) дру-
га ди мен зи ја обра зо ва ња функ ци о ни ше као пре по ру ка о то ме шта 
тре ба да се узи ма као по жељ но и до бро, а ње на свр ха је пре но ше ње 
од ре ђе ног иде а ла, ко га дру штво при хва та и одо бра ва; (3) тре ћа ди-
мен зи ја обра зо ва ња се ис по ља ва, пре ма Ј. Ба би ћу, као раз ви ја ње 
спо соб но сти да се „зна ње при ме ни уни вер зал но, по људ ској ме-
ри, што под ра зу ме ва људ ску и мо рал ну ком пе тен ци ју“. Обра зов ни 
про цес се ствар но за вр ша ва тек ако је уче сни ке до вео до зрелости, 
под ко јом се под ра зу ме ва: „ста ње способностиили моћичо ве ка да 
се сам су о ча ва са пи та њи ма и про бле ми ма на ко је на и ла зи. То ста-
ње укљу чу је, да кле, не са мо прак тич ку сло бо ду – да се не што мо
же учи ни ти – већ и компетенцијуко ја је по треб на за одлучивање
шта(све) да се учи ни или не учи ни“.11) Уко ли ко би дру штво би ло 
ствар но за ин те ре со ва но за ову вр сту ком пе тен ци је по је ди на ца и 

11) Ба бић, Јо ван Моралинашевреме, Бе о град, Про све та, 1998, стр. 221.
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гру па, обра зо ва ње би би ло усме ре но на ства ра ње пред у сло ва, ко ји 
би уче сни ци ма обра зов ног про це са омо гу ћи ли да кул тур не раз ли-
чи то сти чи ји су но си о ци, по ста ну њи хо ва пред ност, а не те рет ко ји 
оп те ре ћу је укљу чи ва ње у глав не дру штве не то ко ве.

*
**

За раз у ме ва ње мо гућ но сти и гра ни ца де ло ва ња обра зо ва ња 
из у зет но је зна чај но по зна ва ње дру штве не струк ту ре, као ши рег 
кон тек ста у ко ји се ин кор по ри ра обра зов на струк ту ра. Дру штве не 
про ме не, уко ли ко ме ња ју дру штве ну струк ту ру, пру жа ју кључ за 
раз у ме ва ње по ло жа ја и уло ге обра зо ва ња у но вим струк ту рал ним 
окви ри ма. „Про ме не дру штве них вред но сти, струк ту ра и уло га у 
на шем дру штву мо ра ју да бу ду по зна те они ма ко ји су од го вор ни 
за обра зо ва ње, јер је јед на од глав них функ ци ја обра зо ва ња упра во 
при пре ма за про ме не. Ди на ми ка про ме на је та ко ђе ва жна ако се 
по сма тра у пер спек ти ви обра зо ва ња ко је до при но си про ме на ма, а 
не вр ши са мо функ ци ју очу ва ња по сто је ћег ста ња ства ри (Ђел пи 
1976, 45)“.12) Све до ци смо, ме ђу тим, чи ње ни це да ди на ми ка про ме-
на у раз ли чи тим дру штви ма ни је пра ће на од го ва ра ју ћом ди на ми-
ком про ме на у ин сти ту ци о на ли зо ва ном обра зо ва њу. 

Да ли је не у са гла ше ност са ак ту ел ним дру штве ним и кул тур-
ним про ме на ма кључ на сла бост ин сти ту ци о на ли зо ва ног обра зо ва-
ња? По је ди ни ауто ри, на про тив, сма тра ју да је упра во њи хо ва  не-
у са гла ше ност, пред ност а не не до ста так. Сма тра се (Ђел пи, 1976), 
да не ма ни шта илу зор ни је од на ме ре да се на дру штве не, по ли тич-
ке и еко ном ске про ме не ре а гу је уво ђе њем тзв. по доб них на став них 
са др жа ја ко ји ће пру жа ти дру штве но по жељ на об ја шње ња. Пра ви 
циљ обра зо ва ња се не ис цр пљу је у при пре ми но вих ге не ра ци ја за 
при хва та ње и уче шће у за по че тим про ме на ма, већ у раз ви ја њу спо-
соб но сти њи хо вог кри тич ког про ми шља ња о про ме на ма ко је су у 
то ку, у про це њи ва њу тих про ме на са аспек та оства ри ва ња про гре-
сив ног раз во ја дру штва. 

Те о риј ски и ем пи риј ски ра до ви по све ће ни про у ча ва њу од-
но са из ме ђу обра зо ва ња и дру штва, по ка зу ју да су они оп те ре ће-
ни по ли тич ком ди мен зи јом, ка ко ду го роч ним та ко и крат ко роч ним 
по ли тич ким ци ље ви ма вла да ју ћих гру па. Основ ни ци ље ви ко ји ма 
те жи обра зо ва ње су не го ва ње од ре ђе ног дру штве ног иде а ла и под-
сти ца ње раз во ја дру штве но по жељ не лич но сти, а не усред сре ђе-

12)  Ђел пи, Ето ре Школабезкатедре, Бе о град, БИГЗ, 1976, стр. 45.
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ност на све стра ни раз вој лич но сти, ко ја би би ла спо соб на да ме ња 
окол но сти за те че не у дру штве ном и кул тур ном окру же њу.  

Сти ца ње са мо све сти и по твр ђи ва ње соп стве ног иден ти те та 
бит ни су ре зул та ти про це са обра зо ва ња, ко ји ње го вим уче сни ци ма, 
ипак, пру жа ју мо гућ ност да уче ству ју у ме ња њу окру же ња. Под-
сти ца ње по је ди на ца, при пад ни ка раз ли чи тих со ци јал них гру па да 
ре а ли зу ју соп стве не  по тен ци ја ле, пред ста вља ло би отво ре ну мо-
гућ ност ује ди ња ва ња уто пиј ске енер ги је до вољ но моћ не да оства-
ри прет по став ке за по кре та ње и оства ре ње про ме на уну тар раз-
ли чи тих ди мен зи ја дру штва. Обра зо ва ње би мо гло да пред ста вља 
приоритетнузонуу стра те гиј ским раз вој ним пла но ви ма, бу ду ћи 
да по се ду је мо гућ но сти (струк ту рал не, ка дров ске, тех нич ке) да 
при пре ма школ ску по пу ла ци ју за ак тив но уче шће у дру штве ним, 
еко ном ским и кул тур ним про ме на ма. Обра зов не струк ту ре, ме ђу-
тим, не од го ва ра ју аде кват но на дру штве не иза зо ве, не из раз ло га 
што не по сто ји раз у ме ва ње про ме на у дру штву, ни ка па ци те та за 
уче ство ва ње у њи ма, већ из јед но став не хи је рар хиј ске од ре ђе но-
сти ко ја је им пли цит но са др жа на у фор мал ном од но су из ме ђу гло-
бал ног си сте ма (дру штво) и ње го вог функ ци о нал ног под си сте ма 
(обра зо ва ње), ко ји пред ста вља тип суб ор ди ни ра ју ће ко ре ла ци је. 

Ако се те о риј ска рас пра ва о ка рак те ру ути ца ја дру штва на 
обра зо ва ње и обр ну то ста ви у дру ги план, мо же се у обра зов ној 
прак си у за пад ним де мо кра ти ја ма уочи ти сна жна тен ден ци ја да се 
кроз ин сти ту ци о на ли зо ва но обра зо ва ње раз ви ја кон цепт по ли тич-
ке ко рект но сти. У осно ви овог кон цеп та је угра ђе на на ме ра да се 
кон стру и ше „но ва ствар ност“ у ко јој различитост не ће би ти „про-
ка за но“ обе леж је ко је иза зи ва ле пе зу не га тив них ре а го ва ња од дис-
тан ци ра ња до агре си је. Опа сно сти од су ко бља ва ња из ме ђу при-
пад ни ка раз ли чи тих со ци о кул тур них ми љеа, но си ла ца раз ли чи тих 
иден ти те та, при пад ни ка раз ли чи тих ет нич ко-кул тур них и ет нич-
ко-вер ских гру па и да нас по сто је – ма са кр у Нор ве шкој (јул, 2011), 
али и улич ни не ре ди у Ен гле ској (ав густ, 2011) при ме ри су су ко-
ба због не при хва та ња различитости и/или не при ста ја ње на њих. 
Опа сност од су ко ба и су ко би са ми очи глед но пре о бли ку ју обра зов-
ну по ли ти ку за пад них зе ма ља, чи ји је из раз и те жња ка раз ви ја њу 
мул ти кул ту ра ли зма. Мул ти кул ту рал но обра зо ва ње, ме ђу тим, ни је 
ча роб но ре ше ње, чи је ће при хва та ње осло бо ди ти дру штво тен зи ја 
из ме ђу но си ла ца раз ли чи тих иден ти те та: то је са мо је дан по ку шај 
да ва ња ле ги ти ми те та различитостима, а њи хо ва крај ња суд би на и 
ме сто у дру штву за ви си ће, у крај њем ис хо ду, мно го ви ше од пра-
вед ни је рас по де ле дру штве ног бо гат ства.
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Обра зов на стра те ги ја поштовањаразличитостипри сут на је 
и у срп ском дру штву, ко ја је у скла ду са укуп ном раз вој ном по ли-
ти ком дру штва. Али као сла бост се ис ти че пре ве ли ка усме ре ност 
ка пре у зи ма њу го то вих ре ше ња из обра зов не прак се дру гих зе ма-
ља. Пот пу но је за не ма ре на чи ње ни ца да спе ци фи чан дру штве ни и 
кул тур ни кон текст од ре ђу је ин тер пре та тив ну ди мен зи ју и ре ла ци-
о ну ди на ми ку уну тар обра зо ва ња. Ко ри шће ње стра них ис ку ста ва 
ни је до вољ но и не сме би ти је ди но ме ри ло у ства ра њу на ци о нал не 
раз вој не стра те ги је, укљу чу ју ћи и раз вој обра зо ва ња. Раз ли чи ти 
ин сти ту ци о на ли зо ва ни си сте ми обра зо ва ња по се ду ју спе ци фич не 
од ли ке, ко је би се из гу би ле уко ли ко се не кри тич ки при хва те „стан-
дар ди“ у овој сфе ри, а ти ме би очу ва ње раз ли чи то сти би ло до ве де-
но у озбиљ ну опа сност. 

VesnaTrifunovic

MULTICULTURALISMANDEDUCATION:
PROBLEMOFTHEIDENTITY’SPLURALISATION

Summary
Mo no cul tu ral edu ca tion, who se aim is to form a po wer ful fe e ling 

of be lon ging to the na ti o nal cul tu re, is the re fo re no lon ger su i ta ble for 
“the spi rit of the ti me” which is sha ped by the pro ces ses of mo der ni za-
tion and li be ra li za tion. The lo gic of the se pro ces ses has led to the vi-
si ble in ter nal dif fe ren ces bet we en the cul tu ral iden ti ti es in the mo dern 
so ci e ti es – the re is not a uni que cul tu ral iden tity in them, but di ver se, 
even op po sed iden ti ti es. Can the mem bers of dif fe rent cul tu ral en vi ron-
ments, which re pre sent culturaldifferences, ex pect ac cept of the ir own 
cul tu ral iden ti ti es wit hin the in sti tu ti o na li zed edu ca tion?

It is as su med that the in sti tu ti o na li zed edu ca tion is one of the 
most im por tant in stru ments of ho mo ge ni za tion and tran sfer ring of the 
cul tu ral con tents and me a nings to the new ge ne ra ti ons, ho we ver, its ro le 
is not to re strict the fre e dom of the in di vi dual to cho o se the iden tity, but 
to ena ble over co ming of the bo un dary bet we en the car ri ers of dif fe rent 
iden ti ti es. Mul ti cul tu ral edu ca tion, edu ca tion which is open for cul tu-
ral di ver si ti es and plu ra lism, can from fo re ig ners ma ke ac qu a in tan ces, 
maybe even fri ends.
Key words:mul ti cul tu ra lism, edu ca tion, iden tity.
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Resume
In sti tu ti o na li zed edu ca tion is one of the most im por tant in stru-

ments of ho mo ge ni za tion and tran sfer ring of the cul tu ral con tents and 
me a nings to the new ge ne ra ti ons – they go thro ugh the so ci a li za tion ba-
sed on the va lu es of the ir own cul tu re, which at the sa me ti me re pre sent 
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the boundary with ot her cul tu res. The va lu es of par ti cu lar cul tu res are 
a spe cial link (con nec tion) bet we en tho se who ac cept them and ma ke 
it pos si ble for them to iden tify them sel ves and ca rry out the need for 
be lon ging to a cer tain com mu nity or mi li eu which gi ves the me a ning 
of the exi sten ce. In mo dern so ci e ti es, ho we ver, it is be li e ved that the 
con cept of the com mu nity has be co me am bi va lent; in di vi du als be long 
to and par ti ci pa te in dif fe rent com mu ni ti es which do not ha ve uni que 
va lu es, which me ans that they pro bably form po ten ti ally op po sed or at 
le ast dif fe rent iden ti ti es. 

As si mi la ted at ti tu de of the ma jo rity to wards mi no ri ti es in the na-
ti o nal sta tes, fo un ded on ho mo ge no us cul tu res, is sup pres sed by the 
cul tu ral dyna mics ba sed on the mi no ri ti es’ rights to ac know led ge the ir 
di ver sity as equ ally im por tant. It is as su med that the edu ca tion can to 
a cer tain de gree re strict be lon ging to the iden tity, ho we ver, its ro le is 
not to re strict the fre e dom of the in di vi dual to cho o se the iden tity, but 
to ena ble over co ming of the bo un dary bet we en the car ri ers of dif fe rent 
iden ti ti es. 

Ma king the con cept of pro mo ting va ri o us cul tu ral fa ci li ti es, 
which co me from one’s cul tu re and cul tu res spe ci fic for dif fe rent co un-
tri es, wit hin the in sti tu ti o nal edu ca tion, the af fir ma ti ve at ti tu de to wards 
na ti o nal and re gi o nal cul tu ral iden tity is ac hi e ve and the pro cess of the ir 
adop tion and ke e ping be gins. With the se lec tion and con trol of cul tu ral 
con tents which edu ca ti o nal in sti tu ti ons re pre sent and pass on to the par-
ti ci pants of the edu ca ti o nal pro cess, edu ca tion de mon stra tes the abi lity 
to de ve lop or di sa ble di a log and to le ran ce bet we en cul tu res wit hin a 
co un try or bet we en the cul tu res of dif fe rent co un tri es. For ming cul tu ral 
con tent in edu ca tion de pends on the cul tu ral po licy of the co un try: in 
mul ti cul tu ral co un tri es the need to har mo ni ze the re la ti on ships bet we en 
cul tu ral com mu ni ti es is con stantly re ne wing, which af fects the con cep-
tu a li za tion of cul tu ral and edu ca ti o nal po licy, which must con stantly 
se arch for new an swers in or der to aban don ten sion and con flicts due 
to exi sten ce of dif fe rent cul tu ral iden ti ti es of in di vi du als and gro ups in 
a co un try. 

In sti tu ti o na li zed edu ca tion is re spon si ble for the cre a tion of cul-
tu ral iden tity: its in flu en ce is plan ned (for med in the sta te) and un der a 
con stant syste ma tic con trol.  Re la ti on ships bet we en cul tu res (the do mi-
nant cul tu re and va ri o us sub cul tu res) are tran smit ted thro ugh edu ca tion, 
and they in flu en ce the for ma tion of cul tu ral iden tity and be ha vi or of 
the par ti ci pants of the edu ca ti o nal pro cess. In this way, edu ca tion be-
co mes a fac tor re spon si ble for sha ping the cul tu ral mes sa ges that af fect 
stu dents’ en cul tu ra tion and in ter na li za tion of cul tu ral va lu es, for ming a 
young ge ne ra tion for po ten tial co o pe ra tion or con fron ta tion with dif fe-
rent cul tu ral iden ti ti es in a mul ti cul tu ral co un try.
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The qu e sti on of cul tu ral iden tity is an ex tre mely sen si ti ve is sue: 
each cul tu re has its own pat terns of me a ning and be ha vi or, and cul tu ral 
af fi li a tion can be a ba sis for co o pe ra tion or con flicts bet we en mem bers 
of dif fe rent cul tu ral com mu ni ti es. Ele ments of in sti tu ti o na li zed edu ca-
tion par ti ci pa te in the pro cess of iden tity for ma tion and ha ve the ir sha re 
of re spon si bi lity in mul ti cul tu ral so ci e ti es in the de ve lop ment of to le-
ran ce and eli mi na tion of po ten tial con flicts bet we en dif fe rent cul tu ral 
com mu ni ti es.

 

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

Нај но ви ја свет ска еко ном ско-фи нан сиј ска кри за до ве ла је 
ра зно вр сне аспек те еко но ми је под не ми нов но кри тич ко пре и спи-
ти ва ње. Тра га ју ћи за узро ци ма кри зе ујед но се по ку ша ва одр жа-
ва ње свих пре о вла ђу ју ћих сег ме на та еко но ми је и дру штве не ор га-
ни за ци је. “За пад њач ка те о ри ја” и вла да ју ћи но си о ци по ли тич ких 
од лу ка  од са мог ње ног по чет ка  (2007) по че ли су да при ме њу ју 
ме ре са ни ра ња нај ри зич ни јих по јав них об ли ка кри зе (ве ли ке бан-
ке) и пот сти ца ња тра жње.  Пу не три го ди не су про шле у по ку ша ју 
ума њи ва ња ефе ка та кри зе а тен ден ци ја ње ног уве ћа ња све ви ше 
сна жи сво је из во ре. По след њи по ку ша ји у САД и Евро зо ни по ка-
зу ју да пре о вла ђу је праг ма ти зам. За на ше те мат ско опре де ље ње је 
нај ва жни је ка ко се по на ша ју број ни но си о ци ме ра еко ном ских по-
ли ти ка на ме ђу на род ном пла ну. Зна чи, осим ме ра у сфе ри на ци о-
нал них еко но ми ја (по ве ћа ње бу џет ског де фи ци та, про ме не у сфе ри 
фи скал не по ли ти ке, ста ње др жав них ду го ва, у обла сти со ци јал не 
* Овај рад је настао у окви ру пројекта бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-

те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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по ли ти ке), по себ но је зна чај но са гле да ва ње но вих про це са гло бал-
них еко ном ских функ ци ја др жа ве  за рад но ве фа зе  ус по ста вља ња 
од но са ко ји на нов на чин усме ра ва ју ком пе тен ци је др жа ве у еко но-
ми ји али и  окол но сти и зби ва ња. Гло ба ли за ци ја еко но ми је и по ли-
ти ке се ту на ме ће као “свет ско зе мљи ште” ам би ци ја и ре ал но сти.   
У том кон тек сту је и ово на ше раз ма тра ње.
Кључ не ре чи: еко ном ске функ ци је др жа ве, гло ба ли за ци је, еко но ми ја на-

ци о нал них др жа ва, над на ци о нал на др жав ност.

У овом тек сту по ла зи мо од ге не рал но пра вил ног и на уч но 
ве ри фи ко ва ног ста ва да ре фор ма др жа ве тре ба да обез бе ди, као ак-
ци о ни дру штве ни про је кат пре о бра жа ја, оп ти мал но ши ре ње еко-
ном ских и раз вој них мо гућ но сти, ра ци о нал ни и нај ши ре при хва-
ће ни про грам ка еко ном ски ефи ка сном со ци јал ном дру штву.  Да 
не по сред но, на ква ли та тив но нов на чин, омо гу ћи еко ном ско – сво-
јин ско уре ђе ње дру шта ва, пре о бра жај  ка ра ци о нал ним и дру гим 
не ми нов ним у бу дућ но сти функ ци ја ма ка пи та ла,  за тр жи шну еко-
но ми ју у ко јој не би би ла на ру ше на со ци јал на пра ва и раз вој де мо-
кра ти је. Ни је ди ле ма да овај но ви про је кат тре ба да бу де и но си лац 
је дру штве них зах те ва за ин ди ви ду ал ним сло бо да ма и отво ре ним 
дру штвом. На на ци о нал ном кул тур ном, на уч ном и дру гим сег мен-
ти ма афир ма ци је. Да гра ђе ње но ве др жа ве1) се же ка ско ро свим 
по ра ма у ко ји ма се по ја вљу је у це ли ни еко ном ског и дру штве ног 
ми љеа. Ра ди се о је дин стве ним ин тен ци ја ма ре форм ских за хва та 
(ко је тре ба ју да те же том ци љу) на националном, регионалном и
глобалномнивоу.

Са вре ме не тен ден ци је економијесвета ис ка зу ју сво је фор ме 
и раз вој не то ко ве у ши ро ком на сту пу глобализацијеирегионали-

1) Те шко би би ло при хва ти ти но ве на уч не кон цеп ци је без ува жа ва ња ста но ви шта лор да 
Кеј нза о еко ном ским функ ци ја ма др жа ве за ко је мно ги те о ре ти ча ри твр де да су опре-
де ље ња ак ту ел на не са мо за пе ри од свет ских кри за већ  и у бу дућ но сти. За ову ан ли зу 
је од зна ча ја: „Др жа ва ће мо ра ти да има во де ћи ути цај, де ли мич но пре ко свог по ре ског 
си сте ма, де ли мич но утвр ђу ју ћи ка мат ну сто пу... По ред то га, не из гле да ве ро ват но да би 
ути цај бан кар ске по ли ти ке на ка мат ну сто пу био сам по се би до во љан да усло ви оп ти-
мал ну сто пу ин ве сти ци ја. Мо гу, пре ма то ме, да за ми слим... да је при лич но оп се жна со-
ци ја ли за ци ја ин ве сти ра ња је ди но сред ство да се обез бе ди при бли жно пу на за по сле ност, 
иако то не тре ба да ис кљу чи сва ко вр сне ком про ми се и на чи не на ко је би јав на власт 
са ра ђи ва ла са при ват ном ин ци ја ти вом... За др жа ву ни је ва жно да пре у зме сво ји ну над 
сред стви ма за про из вод њу.“ У са вре ме но сти се све ви ше афир ми шу еко ном ске функ ци-
је др жа ве у спољ но-еко ном ској сфе ри. Ти чу се нео ту ђи вих функ ци ја на на ци о нал ном 
ни воу и оту ђи вих у еко ном ским по сло ви ма ре ги о нал ног и ин тер на ци о нал ног ка рак те ра.  

 Исто вре ме но, др жа ва у сво јим еко ном ским функ ци ја ма, по ста је га рант и не по сред ни 
уче сник ме ђу на род них еко ном ских то ко ва, та ко да пред ста вља на ци о нал ну по лу гу оп-
ти ми за ци је и еко ном ско раз вој не ста бил но сти и у ме ђу на род ним то ко ви ма ка пи та ла. 
Ово је у пер спек ти ви не ми нов ност за на пре дак ци ви ли за ци је, за еко ном ски про спе ри-
тет и рас та ли и со цо јал но-еко ном ски про грес.



СретенСокић Економскефункциједржаве-глобализацијаирегиони

95

зације. У овим про це си ма ја вља се оби ље функ ци ја ко је вр ше од-
ре ђе не ин сти ту ци је а по свом ка рак те ру пред ста вља ју еко ном ске 
функ ци је на ци о нал не др жа ве у про шло сти. Еко ном ска са вре ме-
ност све та је у од ре ђе ној, и то трај ној, за го нет ној не до ре че но сти 
о то ко ви ма се ле ња по је ди них еко ном ских функ ци ја ко је оба вља ју 
на ци о нал не др жа ве на ни во од ре ђе ног сте пе на ин тер на ци о на ли-
за ци је (ка пи та ла, упра вља ња, бер зан ско-мо не тар них ак тив но сти 
и по на ша ња, бан кар ско-кре дит них то ко ва, по на ша ње мул ти на-
ци о нал них ком па ни ја и др.). Ни је та ко дав но би ло ка да су на ци о-
нал не др жа ве би ле кључ ни су бјек ти у ме ћу на род ном еко ном ском 
по рет ку. Но ви гло бал ни и ре ги о нал ни еко ном ски по ре дак за сни ва 
(и за сни ва ће) свој ен ти тет на  оби љу са мо стал них функ ци ја. Али 
осла ња ју ћи се на др жа ву, са но вом по зи ци јом и еко ном ским функ-
ци ја ма, ко ја је не за о би ла зна у са вре ме ним про це си ма од ин сти-
ту ци о на ли за ци је до тр жи шних и дру гих усме ра ва них еко ном ских 
то ко ва (пре у сме ра ва ње раз во ја, аку му ла ци је, про из вод ње…). Ра-
зно вр сни по ку ша ју ства ра ња не ке но ве ме ша ви не кла си ка, мо не та-
ри ста и нео мо не та ри ста, кеј нзи јан ских кон цеп ци ја др жа ве су нај-
ве ћа пре пре ка ефи ка сном из ла ску из са да шње свет ске еко ном ске и 
фи нан сиј ске кри зе.

У овим до ми нант ним ре ал но сти ма мо ра се тра жи ти нај е фи-
ка сни ји оп ти мал ни пу те ви из ла ска из са да шњег ха о са ве за ног за 
ме сто др жа ве у еко но ми ји. На уч на ми сао, с пра вом ука зу је, да ове 
кар ди нал не ди ле ме ни су са мо ствар др жа ве и пре о вла ђу ју ћих си-
стем ско - си ту и ра них по ли тич ких сна га.  Ње на   ком па ти бил ност   
се «ме ри»   и   са   то ко ви ма   и    ис ку стви ма, си сте ми ма и стра те ги-
ја ма ко ја до ми ни ра ју у сми слу ква ли те та и ефи ка сно сти, ре зул та та 
и бу дућ но сти у свет ским ис ку стви ма. Пре ме ра ва ње те че ужи ва ју-
ћи све ори ги нал но сти ма те ри јал них мо гућ но сти и прак тич них об-
ли ка «кар ди нал них ре форм ских за хва та».  

ШТАСАНАЦИОНАЛНОМДРЖАВОМ

Ана ли за гло бал них и ре ги о нал них об ли ка еко но ми је и тен-
ден ци ја ка пи та ла упу ћу је на оби ље ин сти ту ци ја и њи хо вих ка рак-
те ри стич них по на ша ња иза ко јих сто је ци ви ли за циј ске и ан ти ци ви-
ли за циј ске окол но сти али ко је су ова пло ти ле др жа ве, са гла сно или 
из ну ђе но. Ма да тен ден ци је гло ба ли за ци је опре де љу ју и ка рак тер 
еко ном ске ре ги о на ли за ци је њи хо ве фор ме ин сти ту ци на ли за ци је 
се ор га ни зу ју као пул си ра ју ћи об лик еко но ми је и еко ном ског жи-
во та. Од се дам де се тих го ди на про шлог ве ка ја вља се на уч но кон-
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сти ту и са ње ме ђу на род не еко но ми је и у њој про јек то ва ње од го ва-
ра ју ће др жав но сти са еко ном ским функ ци ја ма из ван ком пе тен ци ја 
и  по зи ци је на ци о нал не др жа ве. На сце ни је сна жан на ступ на пр.  
европ ске еко но ми је, еко но ми је се вер не аме ри ке, азиј ске еко но ми-
је. У прак тич ном еко ном ском и по ли тич ком жи во ту ја вља се оби ље 
тен ден ци ја ко је пред ста вља ју од у зи ма ње на ци о нал ног су ве ре ни те-
та др жа ва у еко но ми ји, спољ но-еко ном ским од но си ма, јав ним фи-
нан си ја ма и јав ној по тро шњи. Кон крет но се то ис ка зу је и у нај но-
ви јим по на ша њи ма “ре ги о нал них вла да” у по ку ша ји ма са ни ра ња 
нај но ви јих по сле ди ца (“ду жнич ка кри за) свет ске еко ном ске кри зе.

У овом ве ку на у ка и прак ти ка с, на са мом по чет ку, су сре ла 
са но вом фа зом  гло бал них и ре ги о нал них еко ном ских про ме на у 
сми слу ја ча ња не у мит них је дин стве них то ко ва и вред но сних осо-
бе но сти са вре ме ног тр жи шта. Штајн гер Ман фред ис ка зу је  да је 
не за др жи во да ље ја ча ње мул ти ди мен зи о нал них про це са ко ји ства-
ра ју, умре жа ва ју, про ши ру ју ме ђу за ви сност и раз ме ну ши ром све-
та. Шти глиц упо зо ра ва (2006) да је по зи ти ван учи нак гло ба ли за ци-
је то што она отва ра про стор сло бод ном уну тра шњем и спољ њем 
тр жи шту и об ја шња ва дру ге ње не пред но сти и не ми нов но сти  с 
тим да на ци о нал на др жа ва за др жи усмеравајућуикорективнууло-
гуудруштвено–економскомразвоју.Бек Ур лих у сво јим ана ли-
за ма (2004) да јед на зе мља не би сме ла сво ју суд би ну пре пу сти ти 
не из ве сно сти ма гло бал ног тр жи шта и од лу ка ма ме ђу на род ног ка-
пи та ла или пак све моћ ним кор по ра ци ја ма. 

Ка да се узму у об зир и ре ал ни то ко ви у еко но ми ја ма ре ги о на 
или у окви ру  еко ном ских са ве за из ме ђу по је ди них зе ма ља (ре ги о-
нал не ин те гра ци је, мул ти ла те рал ни и би ла те рал ни уго во ри и др.), 
при су ство моћ них свет ских су бје ка та (на пр. Г8, Г20, “свет ске вла-
де”…)  он да се ну жност про ме на су шти не економскедржавности 
чи ни из ве сни јом. Са ма ар хи тек ту ра функ ци ја на ци о нал не др жа ве 
би ва ре ду ко ва на а у мно гим обла сти ма еко ном ског жи во та пот пу но 
ис кљу че на. У са вре ме ним по на ша њи ма ме ђу на род них ин тен ци ја 
еко но ми је упу ћу ју се зах те ви за ре де фи ни са њем по сто је ћих еко-
ном ских функ ци ја на ци о нал не  др жа ве, но во кон сти ту и са ње ква-
ли та тив но но вих др жав но сти. У обла сти еко ном ских функ ци ја и 
еко ном ске сна ге у овим нај но ви јим про ме на ма ле же и но ве мо гућ-
но сти, иза зо ви, кон фликт не си ту а ци је … 

Мил тон Фрид ман про це њу је зна чај на ци о нал не др жа ве и у 
бу дућ но сти. Он ис ти че: не, ја не ми слим да је националнадржава
мртва.Напротив, ми слим да је сва ка иде ја ко ја нас гу ра у прав цу 
Ује ди ње них на ро да или Ује ди ње не Евро пе, све јед но, чи ста про-
паст. Аме ри кан ци ни са да ни су пре ви ше за до вољ ни Ује ди ње ним 
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на ци ја ма. Има и све гла сни јих ста во ва про тив Ме ђу на род ног мо-
не тар ног фон да...

У то ме кон тек сту на уч них и прак тич них по ла зи шта и од но са 
пре ма ра зно вр сним кон цеп ци ја ма али, пре све га, то ко ва зби ље не-
мо гу ћа је уни вер за ли зо ва на ком би на то ри ка ве за на за ре ду ко ва ње 
на ци о нал них др жав но сти, ко ја се пред ста вља као не ми нов ност у 
свет ским раз ме ра ма. На уч но је не ре ал на и евен ту ал на ори јен та ци-
ја ка иде ја ма „не ка цве та сто цве то ва“ али и прак си „ди ри го ва ној“ 
из јед ног свет ског „цен тра“. Упра во је она не по сред но и те мељ-
но до при не ла са да шњој свет ској еко ном ско-фи нан сиј ској кри зи, 
тран зи ци о ним ло мо ви ма и не у спе ху про ме на.

У нај ма њу ру ку ток раз во ја са вре ме не свет ске еко но ми је ка 
бу дућ но сти на ме ће пре и спи ти ва ње оних еко ном ских функ ци ја др-
жа ве ко је су су ви шне, не по треб не или спор не са аспек та са др жа ја 
и то ко ва ци ви ли за циј ске еко но ми је, ка ко гло бал не, ре ги о на та ко и 
сва ке др жа ве по себ но. Опре де ље ња за да љу из град њу и кон сти ту-
и са ње еко ном ски и по слов но ви со ко оспо со бље не др жа ве са пра-
вом ус твр ђу ју да се са вре ме на из град ња еко но ми ја не за сни ва на 
пу ким ин стру мен ти ма не га ци је об ли ка при ме не или фор ми уса вр-
ша ва ња функ ци ја и ком пе тен ци ја др жав них функ ци ја у ње ним то-
ко ви ма. На про тив, сви де ло се то или не го спо да ри ма све та,   мо ра 
се за сни ва ти на стал ној тен де ци ји ја ча ња тр жи шта и еко ном ских 
тр жи шних ин сти ту та и на њи ма за сно ва не про из вод ње и раз во ја, 
ин те гра ци је у са вре ме не то ко ве свет ског тр жи шта и сло же не то-
ко ве ин тер на ци о на ли за ци је ка пи та ла. Али и ин сти ту ци о нал ном 
ор га ни зо ва њу др жа ве да “про пу сти и опле ме ни” ове за ко ни те тен-
ден ци је. У то ме стра те шком опре де ље њу про це си гло ба ли за ци је 
тек тре ба да се афир ми шу.

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА-ЧИЊЕНИЦЕИВИЗИЈЕ

Са вре ме на епо ха ово га ве ка већ у пр вим го ди на ма дру ге де-
це ни је  по ка зу је се као те мељ но раз ли чи та. Ис по ља ва се у свим 
све ра ма си ви ли за циј ског то ка. Тра жи по себ ну при ме ну ана ли зе 
епо хал них про ме на, али и на уч но об ја шње ње (при хва та ње или 
оспо ра ва ње) но ве ре ал но сти и раз во ја ко ји се на ме ће као “гво зде-
на ну жност” у бу дућ но сти. Нови“светнација”нијескуп“света
свих нација”. На де лу су ве о ма раз ли чи ти про це си, ве о ма че сто 
су прот ста вље ни, али ко је ипак мо же мо ана ли зи ра ти и при ка за ти 
са аспек та еко ном ских функ ци ја др жа ве као два по ла сна жно из ра-
же них кон цен три са них  функ ци о ни са ња и од ре ђе ња. Као гло бал-
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ни и на ци о нал ни али у број ним слу ча је ви ма ипак је дин стве ни пут 
пре о бра жа ја ка мо дер ној еко но ми ји ко ја је не за ми сли ва без но вог 
це ло ви тог кон цеп та еко ном ских функ ци ја др жа ве.  

Нај но ви је ме ђу на род не пу та ње но се са со бом си ле ује ди ња-
ва ња, али и раз је ди ња ва ња. Са др же пре о вла ђу ју ћу бу дућ ност ако 
афир ми шу не у мит но сти про це са ка пи та ла ко ји но се у се би по тен-
ци ју без гра нич ног про спе ри те та и пра ви пут на прет ка. Ве о ма че-
сто и по себ не его и стич ке ин те ре се при ка за не као свет ски то ко ви 
ка пи та ла. Уз исто вре ме ну на ду у бу дућ ност “при ме ну си ле” као 
кон сти ту тив ни и од ре ђе ни ка “ди ци пли но ва њу” кроз огра ни че не 
ра то ве, по себ не кон цеп ци је овла да ва ња зе мља ма и ре ги о ни ма. За-
тим, су ко бе или је дин ство до ма ћих мо гућ но сти и ме ђу на род них 
“по гле да”, кри те ри ја и ба ри је ра при ла го ђа ва ња. Ско ро сва дру штва 
су на “ме ђу на род ном фо ну” ну жних при ла го ђа ва ња и про ме на ко је 
ве о ма че сто отво ре но на ме ћу низ усло вља ва ња, а не рет ко и од ре-
ђе них ге о стра те шких ин те ре са. Све у све му на сце ни пре о вла ђу је 
отво ре ни су коб са на ци о нал ним иден ти те том.

Исто вре ме но се на ла зе, на овом пу ту у бу дућ ност, и још не-
до вољ но на уч но об ја шње не си ле мо дер но сти. Те о ри ја је за ста ла на 
не и ма ри ма: Лор ду Кеј нзу, Шум пе те ру у Фрид ма ну. Пред на у ком 
је иза зов да љег те о риј ског про јек то ва ња еко но ми је на “свет ском 
зе мљи шту роб не про из вод ње”, не за др жа ва ју ћи се на оп ти ми за ци-
ји, те о ри ји рав но те жа, бе разнско-бан кар ским му та ци ја, по ку ша ја 
кон сти ту и са ње ира ци о нал них еко ном ских об ли ка и од но са за сно-
ва них на “те о ри ји си сте ма”, но вих са др жа ја пој мо ва, ак си о ма и по-
сту ла та еко но ми је, по зи ци је и уло ге тра жње, пре ра спо де ле до хот-
ка, ин фла ци је, не за по сле но сти. Реч ју, нео п ход на је но ва апа ра ту ра 
еко но ми је а ти ме и еко ном ских функ ци ја др жа ве. 

Мо дер ни пут је исто риј ски отво рен, еко ном ски и на уч но не-
за у ста вљив, али кр цат и ра ци о нал ним и ира ци о нал ним, ме га ло-
ман ским и ре ал ним, тра ди ци о нал ним и ра ди кал но но вим ... ипак у 
не из бе жном то ку. А у све ту “са рад ње и кон фли ка та”, “уни вер за ли-
за ци је и пар ти ку ла ри зма”, све ту но вих мо гућ но сти, све ту ру ше ња 
ба ри је ра, у ко рист кон тро ли са ног но вог по се до ва ња су сре ћу се но-
ве ди мен зи је кључ них свет ских про це са. На овом “бри са ном про-
сто ру” су и ме ре учи на ка ка пи та ла и ем пи риј ски не е ко ном ских и 
су бјек тив них мо ти ва. При ме не еко ном ске и вој не си ле про из и ла зи 
са мо из ри гид но сти до ми на ци је. Опа сно сти од на ме та ња ге о стра-
те шких и ге о по ли тич ких ин те ре са као пре о вла ђу ју ћих – је ди но 
мо гу ћих оста ју као ве ли ка опа сност. 

Ис по ља ва ју се и нео гра ни че ни пу те ви над на ци о нал них и 
кла сич них ин сти ту ци ја гло бал ног над вла шћи ва ња раз ви је ни јих 
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и сил ни јих. За ко ни та еко ном ска гло ба ли за ци ја из ро ди ла је по се-
бан слој ме ђу на род не би ро кра ти је ко ја све ви ше по при ма нов вид 
ис ка зи ва ња сво је (са мо свој не) ви зи је и мо де ла вла да ња свет ским 
то ко ви ма ка пи та ла, за јед ни ца, др жа ва, кул ту ра, и ни за дру гих по-
ја ва ко је се не за др жи во рас про сти ру све том. Ме ђу на род не и ре ги-
о нал не ин сти ту ци је ства ра ју бан ке, фон до ве, но вац и др. Ра ди се о 
еле мен ти ма си сте ма при вре ђи ва ња и по тро шње.

То ком по след ње де це ни је про шлог ве ка при ме њен је низ са-
вре ме них стра те ги ја ра ди про ме не еко ном ске и по ли тич ке сли ке 
све та у име гло ба ли за ци је. Пе тер Ф. Дра кер на во ди и ве о ма зна-
чај ну еко ном ско-по ли тич ку стра те ги ју гло ба ли за ци је ве за ну за “за-
у ста вља ње СССР-а и ко му ни зма”, чи ја је ре а ли за ци ја до ве ла до 
рас па да “со ци ја ли стич ког бло ка” и по чет ка и то ка про це са “пост-
со ци ја ли стич ке” тран зи ци је. На рав но, број ни су раз ло зи и фак то ри 
ко ји су та ко ђе  слу жи ли оства ре њу ово ме ци ља. Ипак тр но ви ти пут 
“при ме не еко ном ске и вој не си ле” за рад до ми ни ра ју ћих иде ја гло-
ба ли за ци је је да ле ко ши ри а оства ри ва ња ње не ви зи је по ка зу је се 
у без број фор ми као на мет ну та од стра не ме ђу на род них ор га ни за-
ци ја и фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. Па ра док си ових “усме ра ва ња” у 
име гло ба ли за ци је су ве о ма ши ро ког а у не ма лом бро ју слу ча је ва 
бру тал ног за хва та.  Ин те ре си ква зи е ко ном ских по тра га за си ро ви-
на ма, оба ви је ни у инер вен ци је вој не си ле (НА ТО), по ку ша ва ју се 
при кри ти “уво ђе њем де мо кр ти је”.

У но ви је вре ме рас про стра ње но је ми шље ње да је гло ба ли за-
ци ја пре у зе ла син таг му “но вог еко ном ског по рет ка”. Схва та ња су 
се афир ми са ла у раз ли чи тим са др жа ји ма а “гло ба ли стич ке ак ци је” 
још ви ше. Бан Ки Мун по лет но до ка зу је да је гло ба ли за ци ја ма-
ни фест о по ра сту тр го ви не, тех но ло ги је и фи нан сиј ских при ли ка, 
о стал ном ра сту и по ве ћа ном ути ца ју ме ђу на род них, ци вил них и 
дру штве них ак те ра, у гло бал ним опе ра ци ја ма тран сна ци о нал них 
кор по ра ци ја, у ши ро ком по ра сту ме ђу др жав них ко му ни ка ци ја и 
раз ме на ин фор ма ци ја, на ро чи то пре ко ин тер не та, ме ђу др жав ним 
пре но си ма бо ле сти и еко ло шких ути ца ја и у по ве ћа ној ин тер на ци-
о на ли за ци ји из ве сних вр ста кри ми нал них ак тив но сти. 

У пре тен зи ја ма ове вр сте по ста вља се не из о став но пи та ње 
ко ји су то су бјек ти, ин сти ту ци је и ме ха ни зми гло бал ног уре ђе ња. 
На при мер еко но ми је. Ко ји је то ин сти ту ци о нал ни оквир за кру ци-
јал не ме то де усме ра ва ња про дук ци је, ка пи та ла, с то ко ва свет ског 
тр жи шта? Ка ко се до но се од лу ке на гло бал ном ни воу а оба ве зу-
ју на ци о нал не др жа ве? Ко је су еко ном ске по сле ди це по вла че ња 
по је ди них др жа ва са по ља ко је су у еко но ми ји би ле кла сич но др-
жав не ( нпр. по на ша ње др жа ва из зо не евра у обла сти мо не тар не 
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по ли ти ке). Ка ко се по на ша ју на ци о нал не др жа ве ко је су пред пре-
и спи ти ва њем еко ном ских функ ци ја у обла сти спољ но-еко ном ских 
од но са, фи нан си ја, кре дит но-мо не тар не, бан кар ско-фи нан сиј ске, 
фи нан сиј ских тр жи шта и хар ти ја од вред но сти, ин ве сти ци о не и 
низ дру гих “сво јих” (до са да) ком пе тен ци ја? За тим, област јав них 
фи нан си ја и јав не по тро шње. 

У том кон тек сту оправ да но је по ста ви ти пи та ње: ко ји су то 
од ре ђу ју ћи сег мен ти гло ба ли за ци је? У на уч ним и струч ним ана-
ли за ма нај че шће се ис ти чу: 1) ства ра ње гло бал них мул ти на ци о-
нал них ком па ни ја, 2) фи нан сиј ска гло ба ли за ци ја и функ ци о ни са-
ње гло бал них нов ча них тр жи шта, 3) ре ги о на ли за ци ја еко но ми је, 
4) ли бе ра ли за ци ја свет ске тр го ви не - функ ци о ни са ње СТО (WTO), 
5) свет ска ин фор ма ти за ци ја, 6) свет ска раз ме на на уч них ин фор-
ма ци ја, 7) ства ра ње гло бал не тех нич ке, на уч не, фи нан сиј ске и др. 
стра те ги је, 8) ши ре ње де лат но сти и ја ча ње ути ца ја ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја, као и дру ги ре ги о нал ни аспек ти и но ви ин тер на ци-
о нал ни про це си. 

Гло ба ли за ци ја у до са да шњој при ме ни раз ли чи то се ту ма чи. 
Та ко ђе и ње но по и ма ње и ка те го ри јал но од ре ђе ње иза зи ва оби ље 
спо ро ва. Те о ре ти ча ри се, углав ном, ба ве или по сто је ћим по јав ним 
об ли ци ма гло ба ли за ци је ко је тре ба да ље уса вр ша ва ти или се за-
др жа ва ју на мар ги на ма ре ги о нал них ин те ре са или кон це пи ја оних 
зе ма ља ко је има ју ста тус бо га тих др жа ва. Ма ло је ми сли ла ца ко ји 
раз ма тра ју гло ба ли за ци ју као ну жни про цес ци ви ли за циј ског еко-
ном ског, по ли тич ког, де мо крат ског, кул тур ног. Ми се опре де љу је-
мо за не ми нов ност еко ном ске ин тер на ци о на ли за ци је ко ја је не из-
бе жно је дан од ви до ва гло ба ли за ци је. Из кри тич ког раз ма тра ња 
прак се гло ба ли за ци је ве ли ки број ана ли ти ча ра из вла чи за кљу чак 
да се на ла зи мо на по чет ку но вог гло бал ног до ба. Али на у ка још 
ни је да ла пре ци зан од го вор шта под ра зу ме ва под овим но вим ци-
ви ли за циј ским по рет ком, гло бал ним то ко ви ма од но сно осо бе но-
сти ма епо хе.

НЕМИНОВНОСТНОВОГГЛОБАЛНОГДОБА

Но во гло бал но до ба тре ба ло би да обез бе ди зна чај не, па и 
пре суд не мо гућ но сти за ви со ко ра зви је не зе мље За па да, али и за 
зе мље у раз во ју.   Ра ди се и о ве о ма зна чај ном аспек ту и за да ци ма 
гло ба ли зма ко ји ће ра ди кал но сма њи ти ра сту ћу по де лу “на оне ко ји 
има ју и оне ко ји не ма ју”. Оства ре ње гло ба ли зма ће се ме ри ти по-
себ но сма ње њем “си ро ма штва” ко је је по след ње де це ни је XX и у 
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пр вој де це ни ји XXI ве ка по ве ћа но ви ше од 200 ми ли о на љу ди. Али 
и це ли ном и ефек ти ма свте ске еко но ми је и мак си ми за ци је “ре зул-
та та” раз во ја ци ви ли за ци је. У еко ном ским ефек ти ма “бо гат ства” 
итд. Број не су и но ве ка рак те ри сти ке ко је ће до не ти но во гло бал но 
до ба у уре ђе њу ор га ни за ци је и фак то ра про из вод ње. Не ми нов не ће 
би ти и про ме не “склом но сти ка по тро шњи и под сти ца њу ин ве сти-
ци ја”, оче ку је се но ви им пулс “ко ор ди на ци ја еко ном ских по ли ти-
ке” на ци о нал них др жа ва ко је на ме ћу зах те ви гло бал них то ко ва али 
и за сни ва ње “свет ске еко ном ске по ли ти ке” и фи нан сиј ских то ко ва.

Ра ди се о та квој фа зи гло бал ног до ба у ко јој ће, пре ма про-
це на ма са да шњих до ми нант них те о ри ја и кон це па та, у ма њој или 
ве ћој ме ри, све зе мље све та пар ти ци пи ра ти у про гре сив ним ак тив-
но сти ма да љег раз во ја свет ске при вре де, уз исто вре ме но ин си сти-
ра ње на стра те ги ји да ли бе ра ли за ци ја тр го ви не и стра них ин ве сти-
ци ја бу де до ступ на свим на ро ди ма и ко ри сна за све зе мље све та, а 
по себ но за нај не ра зви је ни је. 

Пре ма про це ни струч ња ка OECD, но во гло бал но до ба ће 
омо гу ћи ти да зе мље све та ко је се да нас на ла зе у си ро ма штву 
оства ре “знат но ви ши ни во ма те ри јал ног бо гат ства”. Струч ња ци 
Се кре та ри ја та OECD пред ви ђа ју све чвр шће ве зе из ме ђу раз ви-
је них и зе ма ља у раз во ју: еко но ми је ско ро свих зе ма ља све та за-
ин те ре со ва не су за ин те грал ни је еко ном ско-про из вод но-раз вој но 
ускла ђи ва ње, ин фор ма циј ско-ме наџ мент ско по ве зи ва ње и ко ор ди-
на ци ју. Њи хо ва ве за мо же би ти ви ше не го бла го твор на за пред ви-
ђен еко ном ски раст у ме ђу на род ним раз ме ра ма, по бољ ша ње стан-
дар да жи во та, ели ми ни са ње си ро ма штва и уна пре ђе ње “одр жи вог 
раз во ја”, за шти те чо ве ко ве око ли не и дру гих еко ном ских ефе ка та 
ко ји ће оја ча ти гло бал ну по ли тич ку ста бил ност, еко ном ски раз вој 
и “ко лек тив но-ре ги о нал но” ели ми ни са ње епи цен та ра по ли тич ке, 
вој не, без бед но сне, еко ном ске кри зе. 

Ис ти че мо да тре ба из гра ди ти еко ном ско-со ци јал не ме ха ни-
зме ко ји ће ство ри ти ве ће бла го ста ње кроз гло ба ли за ци ју.  Ако  за-
го ва ра мо да је фе но мен гло ба ли за ци је исто риј ски не из бе жан, он да 
се и еко но ми ја ре ги о на и сва ке зе мље по себ но мо ра при ла го дит тој 
бу дућ но сти.  

Мо же мо бу ду ће про це се гло ба ли за ци је, услов но, по де ли ти 
на: а) по ли тич ке, б) спољ но по ли тич ке и в) еко ном ске, г) кул тур ну, 
д) еко ло шке и да ље ка гло бал ном дру штве ном уре ђе њу. По де ла је 
ре ла тив на јер су гло бал ни то ко ви ис пре пле та ни са не јед на ком до-
ми нант ном си лом ме ђу у ти ца ја и са дис хар мо нич ним фа за ма али 
уз стал но об ли ко ва ње ме ђу на род ног по рет ка и мо дер не др жа ве са 
ин тер на ци о нал ном са мо стал но шћу. На рав но да је без ја сних раз-
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гра ни че ња и де фи ни са ња са став них еле ме на та истих не мо гу ће ем-
пи риј ски утвр ди ти до ме те раз ли чи тих ди мен зи ја и на чин и су шти-
ну оства ри ва ња. 

По сто ји без број дру гих раз ли чи тих ту ма че ња бу ду ће гло ба-
ли за ци је ка да је у пи та њу сфе ра пар ци јал не ана ли зе. Пре све га сам 
тер мин гло ба ли за ци ја ви ше је ма гло вит про цес ко ји упу ћу је на згу-
шња ва ње вре ме на / про сто ра и по ве ћа ње ме ђу за ви сно сти у све ту, 
не го по јам под ло жан не дво сми сле ној опе ра ци о на ли за ци ји.

У сфе ри де мо крат ског про гре са ср це но ве гло ба ли за ци је “са 
људ ским ли ком” пред ста вља ус по ста вља ње ко смо по лит ске де мо-
кра ти је, про гра ма мо гу ћих крат ко роч них и ду го роч них пре о бра-
жа ја ко ји се про те же од ло кал ног, ре ги о нал ног до гло бал ног ни воа. 
Нов про је кат стре ми ре ви та ли за ци ји де мо кра ти је на три ни воа. На 
ни воу ло кал них за јед ни ца, на ни воу на ци о нал не др жа ве и тре ћи 
ни во де мо кра ти је је гло ба лан.  

Са вре ме ност по ку ша ва да се су прот ста ви до ми на ци ји нај ја-
чих и еко ном ски нај сна жни јих афир ма ци јом из вор них осно ва гло-
ба ли зма се еко ном ском, со ци јал ном и де мо крат ском про ви ни јен-
ци јом (о то ме у по себ ном де лу тек ста). Са аспек та пред ме та на шег 
ис тра жи ва ња сли ка ме ђу на род них еко ном ско – фи нан сиј ских то-
ко ва од но сно еко ном ских гло бал них од но са и про це са ни ка ко ни је 
ауто ном на, ор га ни зо ва на на са мо ход ним прин ци пи ма и ути ца ји ма 
пре вас ход но еко ном ско-вред но сних “по је ди нач них до при но са”. 

Ипак сна же ње еко ном ски ну жних то ко ва гло ба ли за ци је зах-
те ва ју про ме не у ор га ни за ци ји “чо ве чан ства у це ло сти”. Оби ље 
по сто је ћих по сло ва пре ко ра чу ју “пре ко гра ни ца на ци о нал не др-
жа ве”. Еко ном ке функ ци је др жа ве су ов де не за ме њив чи ни лац и 
има ју пре суд ну уло гу у ства ра њу свих пред у сло ва функ ци о ни са ња 
свет ског тр жи шта и еко ном ских прин ци па ка пи та ла у ме ђу на род-
ним раз ме ра ма. У овимтоковима сусреће се низ државних еко-
номскихфункцијаиизвршилацананивоунационалне,регионалне
иглобалнесценебезјаснеидентификацијеитрајногилипривре-
меногразграничењаонихактивностикојесуодглобалногзначаја.

ПРОЦЕСИГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
СВЕТСКЕЕКОНОМИЈЕИПУТПРЕОБРАЖАЈА

ЕКОНОМСКИХФУНКЦИЈАНАЦИОНАЛНЕДРЖАВЕ

Еко ном ска ди на ми ка гло бал них про це са но си ла је са по-
себ ном енер ги јом и аде кват ним ре зул та ти ма “на сво јим пле ћи ма” 
пр ву де це ни ју ово га ве ка, а ин тен зи тет се по ја чао у овом на шем 
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вре ме ну. Про фе сор Сти глиц је ис та као над вла да ва ње противуреч-
ности глобализације це не ћи ње ну при ро ду, фор ме и прак тич но 
ис по ља ва ње. “Сти гли цов до при нос по себ но је ве зан за тр жи ште 
кре ди та са аси ме трич ним ин фор ма ци ја ма. Он је до ка зао да је, у 
ци љу сма њи ва ња гу би та ка про ис те клих из ло ших пла сма на ба на-
ка, за бан ка ре бо ље да обра те па жњу на обим кре ди та, уме сто да  
по ве ћа ва ју ак гив не ка мат не сто пе.” Као и дру ге бри љант не ана ли-
зе ко је се од но се на не га тив не про це се гло ба ли за ци је. Гал брајт је 
по ку шао да у свом де лу „Еко но ми ја у пер спек ти ви“ ана ли зи ра и 
упо ре ди „по је ди не еко ном ске иде је“ (А. Смит, Д. Ри кар до, Џ.М. 
Кејнс, Маркс) по сма тра ју ћи и њи хо ву ег зи стен ци ју у са да шњој по-
ли тич кој и дру штве ној прак си. Зна чи не са мо у вре ме у ко ме су 
они ства ра ли. У по ме ну том ра ду су из у ча ва ња и оног де ла њи хо вог 
ства ра штва ко је је у функ ци ји и у са вре ме но сти. Али не и са аспек-
та не ми нов них тен ден ци ја да љег раз во ја. 

Об ли ко ва ње но ве гло бал не по ли ти ке ука зу је на оби ље по-
треб них на уч них од го во ра, ста во ва, кон цеп ци ја. Оста је и оце на 
ак ту ел не прак се: на чин усме ра ва ња ње не ну жне екс пан зи је уз од-
лу чу ју ће при су ство “пар ци јал них еко ном ских пра ви ла игре”, као и 
по ли тич ких си ла “мно го стру ко сти и ви ше знач но сти”. 

Сва иш че ки ва ња и ну жно сти про ме на има ју се оства ри ти и 
кроз при су ство гло бал не др жа ве ко ја је са мо је дан од ак те ра раз-
ли чи тих еко ном ских, де мо крат ских, мул ти кул тур них, мул ти ек тич-
них и дру гих про це са. Уни фи ка ци ја при вред ног раз во ја и не рав но-
мер ни раст са мо су не ке од про ти ву реч но сти ме ђу на род них то ко ва 
ко је су се ис пре чи ле као про блем пред ме ђу на род не ин сти ту ци је 
ко је мо ра ју има ти са др жа је др жав но сти са пре ци зним функ ци ја ма 
и де ло кру гом.  

Ни је ви ше из не на ђе ње тврд ња да ће се сва ка зе мља ко ја 
“же ли да на пре ду је мо ра ти по ми ри ти с чи ње ни цом да је свет ска 
при вре да та ко ја пред во ди”. Но си то са со бом оби ље раз ли чи тих 
про ме на соп стве них стра те ги ја укљу чи ва ња у то ко ве мо дер не еко-
но ми је. Прак са тра же ња те мељ них на ци о нал них фор му ла је и пи-
та ње стра те шких од лу ка за сно ва них на ре ал ним мо гућ но сти ма у 
све ту “пост со ци ја ли стич ке тран зи ци је”. По себ но у “гво зде ном ка-
ве зу не раз ви је них”.

На овом “те ре ну” ци ви ли за циј ских то ко ва не ма ме ста за 
те о риј ске ди ја ло ге и спо ре ња. Они су бит ни али су тре нут но ван 
еко ном ског и ши рег зна ча ја, ван ре зу ла та и ефе ка та. По себ но на 
спе ку ла тив но на уч но - фи ло зоф ском те ре ну ра зних те о ри ја за ви-
сно сти, “ул тра им пе ри ја ли зма” и њи хо вом ути ца ју на ме ђу на род ни 
еко ном ски по ре дак од но сно “но ви свет ски по ре дак” и др. 
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Ре ал на и са да шња еко ном ска гло ба ли за ци ја на ме ће ну-
жност оним “во ља ма из бо ра” ко је рас ту ћи то ко ви “укље шту ју” у 
моћ ко ло сал них ка пи та ла. Еко ном ски про це си на шег све та ни су 
и не сме ју би ти “си ла и ин те рес нај ра зви је ни јих”, ни ка ко по де ла 
на “цен тар”, “по лу пе ри фе ри ју” и “пе ри фе ри ју”. Али ре ал ност је 
ви ше не го очи глед на. Кр ца та је ра зно вр сним “шта по ви ма и шар га-
ре па ма” ко јих се тре нут но по ра же ни, уце ње ни, си ро ма шни, сла би 
и дру ги у овој га лак си ји не мо гу отре сти. По ру ка ко ја се упор но 
по на вља гла си: Ко же ли да се у том но вом све ту по вољ но сме сти и 
да но вим иза зо ви ма ва ља но од го во ри, тај већ са да мо ра на пу сти ти 
ста ро по на ша ње и при хва ти ти игру ко ју сви ма на ме ће но ви та лас 
гло ба ли за ци је.

У овој де це ни ји сна жне су из ве сне ско ко ви те тур бу лен ци је, 
али и уни вер за ци је уз вр то гла ви ри там ка ста ва ра њу јед не “свет ске 
при вре де”, је дин стве ног еко ном ског свет ског по рет ка. Њи ма прет-
хо ди и до след но их пра ти чи та ва по пла ва ”на уч них” сту ди ја, ни за 
на уч них “шко ла” ко је ана ли зу ипак усме ра ва ју на пу те ве “игре гло-
ба ли за ци је”, об ли ка кри тич ког про ми шља ња до стиг ну тих ре зул та-
та, оспо ра ва ња и “уз ди за ња до не ба” ни за кон це па та. До ка зу је се 
да је рел ност упра во “та је ди на фор му ла” отво ре ног са вре ме ног 
све та. По сто ји и те о риј ска ми сао, што је за сву по хва лу, ко ја за-
сни ва сво је ре зул та те на на уч но ва лид ној кри ти ци ак ту ел них гло-
бал них про це са и то ко ва. За јед но са њи хо вим по сле ди ца ма. Ова 
ис тра жи ва ња буд но пра те и но ве гло бал не кон цеп ци је ко је ну де 
пре у ре ђе ње гло ба ли за ци је.

Те о риј ско-хи по те тич ки и ствар но сно, по но во се на ме ћу пи-
та ња ко ји ма би се про пи та ле сле де ће ре ла ци је са аспек та ме ђу на-
род ног кре та ња ка пи та ла, са вре ме них тр жи шних од но са и по јав-
них об ли ка еко ном ске гло ба ли за ци је:

а) при вред ни раз вој - про ши ре на ре про дук ци ја, стра те шка 
ду го роч на ори јен та ци ја,- фак то ри про из вод ње,

б) тро шко ви раз во ја - тро шко ви про из вод ње,
в) уло га од но са “ме ђу на род ног и до ма ћег ка пи та ла”,
г) функ ци ја и ре ал на упо тре ба ино стра них кре ди та,
д) ши ре по тен ци је ка пи та ла (про из вод но-тех нич ко-тех но-

ло шког, људ ског и при род ног) и ње го во са да шње стра те-
шко усме ра ва ње ка је дин ству са гло бал ним еко ном ским 
и фи нак сиј ским то ко ви ма,  

ђ) оспо со бља ва ње на ци о нал не др жа ве (у сми слу ефи ка-
сно сти, мо дер но сти, но ве ор га ни за ци је и др.) за ме ђу на-
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род не еко ном ке по сло ве и по ли ти ку и на чин ин те гра ци-
ја се ци ље ви ма ре а ли за то ра свет ског си сте ма еко но ми је,

е) ства ра ње свет ског усме ра ва ње при вред них, фи нан сиј-
ских и со ци јал них то ко ва и др.       

Не за ви сно од прак тич них об ли ка зло у по тре бе и по гре шне 
при ме не гло ба ли за ци је, ге о по ли тич ких и ге о стра те шких ин те ре са 
нај ра зви је ни јих еко но ми је и зе ма ља но ва гло ба ли за ци ја но си сна-
жни ји та лас у ко ме ће са вре ме ним све том вла да ти са др жа ји ло-
ги ке ка пи та ла и еко ном ских за ко на и њи хо во усме ра ва ње ши ро-
ког –је ди но мер ног- ква ли та тив ног на сту па.. На рав но, на свет ском 
тр жи шту ко је но си од го не та ње и де ко ди ра ње, усло вља ва су шти ну 
вред но сне осно ве про из вод ње и тр го ви не, тра га ња за пер ма нент-
ним ши ре њем оби ма раз ме не и убр за но тра же ње но вих, ин тен зив-
ну аку му ла ци ју за убр за ни раст и раз вој, мо не тар ну екс пан зи ју и 
др. Мре жа гло ба ли за ци је ко ја је све гу шћа по ред ових објек тив них 
пла не тар них про це са ис по ља ва и ис по ља ва ће и ра зно вр сне игре
предухитравања, као и низ дру гих са вре ме них из во ра, стра те ги ја 
и по на ша ња ко је ће има ти до дат не еко ном ске ефек те и но ву по зи-
ци ју, на при мер сна га фи нан сиј ског ка пи та ла, си гур ност оних ко ји 
по се ду ју од го ва ра ју ћи при род ни или људ ски ка пи тал, са мо стал но 
по на ша ње мул ти на ци о нал них ком па ни ја, еко ном ску са мо стал ност 
ре ги о нал не по де ле свет ске про дук ци је, тр жи шта, ин ве сти ци ја и 
др. Реч ју, у овим особ но сти ма ну жних та ла са гло ба ли за ци је на ме-
ће се бу ду ћа осо бе ност еко ном ских про це са, то ко ва, тен ден ци ја, 
од но са. Ис по ља ва се као са мо свој ство без гра нич ног про спе ри те та 
ка пи та ла.

Да ли се оте ло тво ру ју про це си гло ба ли за ци је као без гра нич-
ног про спе ри те та ка пи та ла и еко ном ске функ ци је над на ци о нал не 
др жа ве

Нај но ви је про ме не у кон сти ту ци ји и раз во ју ин ду стриј ског и 
по стин ду стриј ског дру штва, дру штву на уч не про из вод ње, ин фор-
ма ти ке, круп ног ка пи та ла, зна ча ја зна ња уз ши ро ке де мо крат ске и 
со ци јал не раз ме ре све се ви ше афир ми шу “као гло бал не”. Ши ро ко 
и не за др жи во  на сту па ју но ве про ме не у свим обла сти ма жи во та и 
ра да, не са мо у тр жи шним при вре да ма ви со ко ра зви је них зе ма ља 
За па да. Мно ге сред ње раз ви је не зе мље и зе мље у раз во ју на раз не 
на чи не по ку ша ва ју да се укљу че у ове са вре ме не про ме не мо дер не 
гло бал не еко но ми је и дру гих осо бе но сти еко ном ских и при вред-
них то ко ва у све ту.

Ра ди се о те ме љи тим де мо крат ским, еко ном ским и еко ном-
ско-со ци јал ним про це си ма, тен ден ци ја ма ги гант ских ка пи та ла, 
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ин те ре си ма ре ги о нал них еко ном ских ин те гра ци ја, над на ци о нал-
них  (ма да по не ка да па ра док сал них) ци ви ли за циј ских мо гућ но сти.

Про це си гло ба ли за ци је не ма ју са мо у ви ду ка пи тал, про-
фит, бла го ста ње у ши рим ци ви ли за циј ским раз ме ра ма већ и бро је 
на ци о нал не стра те шке ин те ре се. Уко ли ко до ђе до по сте пе не кул-
ми на ци је зло у по тре бе и упо тре бе гло ба ли за ци је отва ра се нај зна-
чај ни ја ди ле ма ових про це са: да ли ће но ви та лас гло ба ли за ци је 
би ти из раз ових ам би ци ја или на чин ор га ни за ци је око за јед нич ких 
еко ном ских пра ви ла игре? Да ли ће но ви гло бал ни по ре дак би ти 
је дин ствен или ће у ње му до ми ни ра ти не ре ал не ам би ци је ко је се бе 
предтста вља ју као је ди но мо гу ће, ви дљи ве и мер љи ве али у крај-
њој ли ни ји тра гич не по ка пи тал и бу дућ ност ци ви ли за ци је. 

С јед не стра не, то су не ми но ви ни про це си ко је пра те по себ-
ни ин те ре си го то во све моћ них еко ном ски сна жних др жа ва.  Но-
ам Чом ски, са пра вом, ус твр ђу је: Нај ве ћим де лом два де се тог ве ка 
Аме ри ка је би ла нај до ми нант ни ја еко ном ска си ла - еко ном ски рат 
је пре тво ри ла у моћ но оруж је, ко ри сте ћи ди ја па зон ме то да, од не-
за ко ни тог ем бар га до на ме та ња пра ви ла Ме ђу на род ног мо не тар-
ног фон да (за сла бе)... У би ло ком су ко бу, сва ки уче сник по ку ша ва 
да из деј ству је да се бит ка во ди оруж јем ко је му пру жа нај ви ше из-
гле да за по бе ду. Ако же лиш да стек неш пре и мућ ство, играш сво ју 
нај ја чу кар ту. Нај ја ча аме рич ка кар та је си ла (ге о по ли тич ка, вој на, 
фи на сиј ска и др,), сто га, ако мо же мо да уста но ви мо прин цип да ће 
се све том вла да ти си лом, по бе да је на ша. Ако се, с дру ге стра не, 
су ко би ре ша ва ју мир ним пу тем, од тог има мо ма ње ко ри сти, по-
што су на ши про тив ни ци на том по љу јед на ко до бри или бо љи од 
нас. Ре ђа ју се но ве у овој де це ни ји но во-ста ре стра те ги је САД-а и 
оце не њи хо ве де ло твор но сти. Исто вре ме но, са дру ге стра не, свет 
“гло бал ним пре ви ди ма” и си лом “ја чег” и раз ли чи тих “стра те гиј-
ских ра чу ни ца” ср ља ка све ду бљим кри зним то ко ви ма. Број ни “за-
ро бље ни умо ви” по ку ша ва ју да раз ре ше ква дра ту ру кру га свет ске 
кри зе да љим ра за ра њем нај ви тал ни јих им пул са еко но ми је. Пре-
тен зи је на ја чих про ди ру и над вла да ва ју сво јим спољ ним по ли ти-
ка ма у ме ђу на род не ин сти ту ци је и ин те гра ци је.  

По себ но се то ма ни фе сту је у сфе ри спољ не по ли ти ке САД 
ко ја има ди мен зи је “гра ђе ња др жа ва” по ме ри вла да ју ћих ин те ре са 
ове зе мље. Френ сис Фу ку ја ма упо зо ра ва: ло ги ка спољ не по ли ти ке 
Аме ри ке на кон “11. сеп тем бра” до ве ла је ову у ди ле му: или да пре-
у зме на се бе од го вор ност за ста ње на пла ну упра вља ња у сла бим 
др жа ва ма или да ре ше ње тог про бле ма пре пу сти ме ђу на род ној за-
јед ни ци.   
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Бу дућ ност гло ба ли за ци је за ста је пред ис ку стви ма и прак сом 
ис тан чна них при ти са ка и уце на (при мер оце на по на ша ња Изра е ла, 
на чин “убе ђи ва ња” при зна ва ња та ко зва не не за ви сно сти Ко со ва и 
Ме то хи је и др.) али и нај са вре ме ни је уло ге вој не и дру ге си ле у 
свет ским и ре ги о нал ним од но си ма у чи јој осно ви ле же еко ном ски 
и по ли тич ки ин те ре си раз ви је них. Њи хо во ви ђе ње тра ја ња не пре-
су шних из во ра уве ћа ња сво јих на ци о нал них ка пи та ла, ге о по ли тич-
ких стра те ги ја, по ли тич ке до ми на ци је, или ути ца ја по ста је нај сна-
жни је оруж је уни шта ва ња еко ном ских и де мо крат ских по тен ци ја 
гло ба ли за ци је. Ем пи риј ски по ка за те љи су ту да ле ко бит ни ји и ре-
ле вант ни ји од из не тих тврд њи, опа ски вла да ју ћих по ли ти ка сво јих 
др жав них “опа ски” и не ких за кљу ча ка ко ји, или ства ра ју, или си-
гур но во де у не из ве сност, по раз мо гућ но сти гло ба ли за ци је. Но ва 
гло ба ли за ци ја мо ра до не ти три јумф по тен ци ја на су прот  по ли ти ци 
“го спо да ра ра та”, стра те зи ма по ла ри за ци ја и твор ци ма кон фли ка-
та. Ис ку ства и  чи ње ни це упо зо ра ва ју на опа сно сти да љег свет-
ског при бли жа ва ња про ва ли ји еко ном ском кри зом и вој ним кон-
флик ти ма. То ме нај сли ко ви ти је све до че ис ку ства ка ко се оства ру ју 
ин те ре си раз ви је них ин ду стриј ских зе ма ља у СР Ју го сла ви ји, Хр-
ват ској, Бо сни и Хер це го ви ни, Ира ку, Ав га ни ста ну, Та џи ки ста ну, 
Турк ме ни ста ну, Уз бе ки ста ну, Па ле сти ни, Срп ском Ко со ву и Ме-
то хи ји, и у дру гим зе мља ма и ре ги о ни ма. По себ но при ме на стра-
те ги је и “про је ка та оба ра ња ре жи ма” ко ји су про тив стра те шких 
ин те ре са раз ви је них.Нај но ви ји при мер Ли би је и на чи на “уво ђе ња 
де мо кра ти је на ње ну те ри то ри ју”. Ова и ова ква ло ги ка са вре ме но-
сти да ле ко је од гло бал них то ко ва ка пи та ла и ње го вих еко ном ских 
кри те ри ја.  

Свет ски еко ном ски и по ли тич ки  по ре дак се на ла зи пред 
иза зо вом по ку ша ја зло по тре бе на ци о нал них ам би ци ја и њи хо вог 
овла да ва ња  гло бал ним про це си ма ци ви лиз циј ског про сто ра од 
стра не јед ног бро ја нај ра зви је ни јих. На мо мен те и упор но до ми-
ни ра ју ин те ре си тзв. ели ти стич ких  ор га ни за ци ја (на при мер: Са-
вет зе спољ не од но се, Бил дер берг бру па, Три ла те рал на ко ми си ја 
…). У сва ком слу ча ју, све рал но сти на сил ног уре ђе ња све та су са 
оне стра не из град ње је ди на ства гло бал не еко но ми је и спе ци фич не 
”свет ске др жав но сти”.

Свет ска “др жав ност” је чи ње ни ца са да шњо сти и бу дућ но сти. 
Исти на пу на про мен љи во сти и про ти ву реч ност ка да се еко ном ске 
функ ци је у пи та њу. Ма ни фе сту ју се  не са мо кроз ме ђу на род не и 
ре ги о нал не ин сти ту ци је др жав но сти је дин стве ног свет ског ор га-
ни зма већ и у фор ми по ку ша ја да  на ци о нал ни ка пи тал, ме ђу на род-
не еко ном ске ин те гра ци је и ин сти ту ци је фи нан сиј ског ка пи та ла  у 
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то ко ви ма са вре ме ног све та јед но вре ме но “ком би ну ју” сво је функ-
ци о ни са ње ин кор по ри ра ју ћи и (го то во) (без)број не игре ин те ре са 
у је дин ство свет ског “си сте ма еко но ми је”. Овим се гло ба ли за ци ја 
снаб де ва по себ ним са др жа јем ко смо по лит ског иден ти те та ко ји се 
упот пу њу је раз ли чи тим мо де ли ма, сце на ри ји ма и дру гим   ма три-
ца ма ко је фа во ри зу ју се лек тив не ин те ре се у тран сна ци о нал ним 
раз ме ра ма. Свет гло бал не ме ђу за ви сно сти по ста је пут фан том ског 
не ста ја ња и се ле ња ка нај бо га ти јим. Уме сто ис по ља ва ња ствар не 
и уве ћа ва ју ће вред но сти. Ипак за сно ва но на бо гат ству на ци ја као 
об ли ка пре ме ра ва ња са вре ме ног све та.

Исто вре ме но и на крај ње не ја сном фо ну је и при сут на си ла 
по ли тич ке до ми на ци је, афир ма ци је не де мо крат ских фор ми и ме-
то да у по ли тич кој сфе ри мул ти ла тер лних и би ла те рал них од но са. 
Ови об ли ци ор га ни зо ва ња све се ви ше уда љу ју од ево лу циј ских 
нај са вре ме ни јих про ме на ко је на ме ће ну жност гло бал ног – су пра-
на ци о нал ног. Под ре ђе ност “пе ри фе ри је цен тру” по ста је вр ло при-
су тан “пут” укљу чи ва ња зе ма ља све та у про це се гло бал ног раз во ја 
ци ви ли за ци је. Све ви ше по ста је сво је вр сни са вре ме ни опро ба ни 
ме тод ра за ра ња “све та на ци ја” овла да ва њем њи хо вим бо гат ством 
у име “но вог свет ског по рет ка”. 

Уко ли ко се то ме до да ју ам би ци је “пре у сме ра ва ња” то ко ва 
свет ског тр жи шта пу тем ути ца ја свет ске тр го вач ко-бер зан ско-фи-
нан сиј ске, кре дит но- мо не тар не, ар ми је би зни сме на, бан ка ра, ди-
ле ра, бро ке ра, вла ди них би ро крат ских слу жбе ни ка и др. као и свих 
оних си ла ка пи та ла ко је зо ве мо екс трем на за ви сност са вре ме ног 
јед но стра ног ка пи та ли стич ког ор га ни зо ва ња као кру не де те ри то-
ри за ци је он да мо ра мо би ти све сни апо ка лип тич ких по тен ци ја два-
де сет пр вог ве ка.

Од го вор на ова кво схва та ње “уни вер зал не ци ви ли за ци је” 
ин те гри са на као над на ци о нал на др жа ва, уз по јав не об ли ке  “јед на-
ко сти и уни форм но сти”  су про це си сна же ња на ци о нал них др жа ва 
или др жа ва као ре ги о нал но “уре ђе них” а ја сно иден ти фи ко ва них  
у свим сег мен ти ма бу дућ но сти. Ја ча ње од но са ин те гра ци је и ре-
ги о нал не еко ном ско-по ли тич ке ор га ни за ци је па по сред ством њих 
укљу чи ва ње у гло бал не то ко ве уз сво је (“исто риј ски чу ва не”) по-
себ но сти по ста је ори ги нал ност ви ше под руч ја све та. Ово је нај но-
ви ја сна жна по лу га јед не из осно ва но ве, ра ди кал но не за др жи ве, 
у раз ме ра ма и сна зи нео спор не, ме ђу на род не ин тен ци је из град ње 
но вог еко ном ског и по ли тич ког по рет ка све та. 

Огра ни ча ва ње прак се и на сто ја ња ин тер на ци о нал не до ми на-
ци је “ве ли ких и бо га тих” у име ну жно сти гло ба ли за ци је и бу дућ-
но сти ин тре на ци о на ли за ци је ка пи та ла је по ја ва јед ног но вог пу та 
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(исти на тек у за мет ку) по ли тич ког и еко ном ског жи во та све та. Над-
на ци о нал ном се са сво јим ва ри ја ци ја ма гло бал ног под вла шћи ва ња 
су прот ста вља ви тал ност ре ги о на све та и на ци о нал них др жа ва. 

Мо жда је ов де ме сто де се из ло жи и крај ња сум ња у за го вор-
ни ке “ме га по ли ти ке про гре са” а да се “за го ва ра чи” упу те на свет 
ре ал но сти и мо гућ но сти бу ду ћег раз во ја. По себ но скре ће мо па жњу 
на њи хо ве до са да шње узда ни це: до ми на ци ју фи нан сиј ског ка пи та-
ла, из ра же на уло га Мул ти на ци о нал них ко ма ни ја и тре ћег ве ли ког 
“игра ча” ММФ. На рав но ту су, по след њих го ди на, и европ ски об-
ли ци функ ци о на и са ња бан ков них ин сти ту ци ја, као и фи нан сиј ске 
“сна ге” за об но ву и раз вој. 

Да нас у ве ћем де лу чо ве чан ства ни је об ја шње на (на уч но и 
ег закт но) ве ћи на вул гар них и ствар них при ви да, шта су “ге о по ли-
тич ки, вој но стра те шки, еко ном ско-тех но ло шки и иде о ло гиј ски” 
па ра док си, а шта исти на и бу дућ ност. Ка ква је са вре ме на уло га 
“ме га ге о по ли тич ких” ре ал но сти и ци ље ва? Или ко ји су пу те ви и 
си ле ко је “во де то ге о по ли тич ко и ге о стра те шко вр зи но ко ло”? 

У са вре ме ним про це си ма ства ра ња над на ци нал не ин фра-
струк ту ре но ве др жа ве при сут ни су исто вре ме но и дру ги пла но-
ви и ам би ци је, ко ји са со бом но се пре ра спо де лу и пре у сме ра ва ње 
свет ских то ко ва ка пи та ла и по ли тич ке мо ћи, еко ном ске по зи ци је и 
ци ље ва ви со ке стра те ги је, али и “прак су и об ли ке” при ме не та ко-
зва ног “вру ћег ра та” или “кр ва вог ре ше ња кри за” ко ји ни су ство-
ре ни спон та но већ вр ло усме ре но и ор га ни зо ва но. 

Та мо где нај моћ ни ји “упе ре прст”, вој на си ла се ан га жу је. 
Це ли на ка сни јих (од ло же них ефе ка та) линијараспростирања ко-
је про ду жу је, ком пли ку је и го ми ла про ти ву реч но сти во ди ка пла-
не тар ном ге о по ли тич ком и ге о стра те шком вр зи ном ко лу. У ње му 
про фи ти ра ју ис кљу чи во стра те зи и ор га ни за то ри.

Ипак, ме ђу на род но кре та ње и про спе ри тет ка пи та ла је сте 
по нов на квин тен сен ци ја из град ње но вих осно ва са вре ме не тр жи-
шне еко но ми је и по ли тич ке де мо кра ти је као кру на но ве гло ба ли-
за ци је у на сту па ју ћој но вој ре ал но сти. Џ. Акер лоф и Р. Ши лер у 
сво јој књи зи “Жи вот ни дух” ка жу: “Због то га, нео п ход но је да по-
но во схва ти мо ка ко ка пи та ли стич ка еко но ми ја – у ко јој љу ди не ма-
ју са мо ра ци о нал не еко ном ске мо ти ве већ и жи вот ни дух – за и ста 
функ ци о ни ше”.
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РЕАЛНИГЛОБАЛНИТОКОВИКАО
ГЕНЕРАТОРИКРИЗЕ-ЕКОНОМСКИ

ПРОЦЕСИИПОЛИТИЧКИГОСПОДАРИ

Оби ље је еко ном ских про це са са про гре сив ним и раз вој ним 
по тен ци ја ма. На сце ни је и но ва ме ђу на род на гло ба ли за ци ја тр жи-
шта (ро бе, ка пи та ла, рад не сна ге, фи нан сиј ских од но са, нов ца и 
др.) и про из вод ње на прин ци пи ма ефи ка сни је ало ка ци је ре сур са. 
По сто ји и низ дру гих тен ден ци ја ко је до но се но во ме ђу на род но и 
ме ђу др жав но “по ље” са рад ње и ин те гра ци је у сло же ним од но си ма 
на са вре ме ном свет ском тр жи шту, с бан кар ско-бер зан ским јав ним 
“тај на ма” и го то во апо ка лип тич ним “ис ко ра ци ма у функ ци ји но-
вих пост хлад но ра тов ских по ме ра ња ка дру га чи јој кон фи гу ра ци ји 
“све та еко но ми је” и “све та на ци ја”. 

Ре ал ни про це си упу ти ли су гло ба ли за ци ју и на мо мен те, фе-
но ме не и не за о би ла зне то ко ве са зах те вом за про ме не у ор га ни-
за ци ји ко ји но се са со бом и кон флик те, не са мо, са еко ном ским 
кри те ри ји ма. Ствар ност је пре пла ви ло спа ја ње, пре пу шта ње, пре-
у зи ма ње и стра те шко удру жи ва ње гло бал них пред у зе ћа из мно гих 
зе ма ља. По след њих по ла де це ни је про шлог ве ка и де це ни ју ово га 
тра је гло бал ни рат мул ти на ци о нал них ком па ни ја  про тив еко ном-
ског су ве ре ни те та др жа ва ко је су не из бе жно до во ди ле до огра ни-
ча ва ња њи хо вих по слов них и раз вој них усме ре ња (овај про цес је 
кр цат кон вул зи ја ма и про ти ву реч но сти ма). Исто вре ме но, еко ном-
ски ци ље ви ових ком па ни ја ни су у скла ду са ам би ци ја ма зе ма ља 
у ко ји ма су по је ди не фи ли ја ле. Слич ни су од но си и у ре ла ци ја ма 
еко но ми је ре ги о на и њи хо вих еко ном ских ци ље ва. 

Мул ти на ци о нал не ком па ни је се упор но за ла жу за та кве об-
ли ке гло ба ли за ци је ко је не ди ра ју у њи хо ву све стра ну су ве ре ност. 
Оне су ши ро ки об лик при вред них и по слов них аге на са ви со ко 
функ ци о нал них у глав ним то ко ви ма свет ског ка пи та ла. Об зи ром 
на стал но уса вр ша ва ње свет ских ра зум них то ко ва еко но ми је мул-
тинационалнекомпаније су по ста ле “бездржавнекомпаније”. 
У њи ма је син те ти зо ва но мно го то га што њи хо ву спе ци фич ност 
кон сти ту и са ња чи ни сна жном и у на шем вре ме ну не за ме њи вом: 
а) ви со ко со фи ци сти ра ни и сло же ни ути ца ји, б) сна га ка пи та ла, в) 
мо гућ ност кре а тив них та ле на та за по сле них у њи ма, г) на чин упо-
тре бе ме наџ ме на та, д) ин фор ма ци о не осно ве упра вља ња и ру ко во-
ђе ња, ђ) про из вод но по слов ни “рас кош“, е) тех нич ко-тех но ло шка 
до ми на ци ја про из вод ње и услу га, ж) стан дар ди за ци ја и ква ли тет 
про из во да, з) на чин по на ша ња на ме ђу на род ном тр жи шту, и) ква-
ли тет и спе ци фич ност про до ра на тр жи шта нај ве ћих и нај бо га ти-



СретенСокић Економскефункциједржаве-глобализацијаирегиони

111

јих зе ма ља све та, али и дру гих зе ма ља ши ром све та,  ј) бо гат ство 
свих сво јих ре сур са и дру го.

Но во про жи ма гло бал не то ко ве у свим сфе ра ма про дук ци-
је и жи во та, по сло ва ња и са рад ње где се по ја вљу ју мул ти на ци о-
нал не ком па ни је. У сво јој пу ној це лис ход но сти и мо гућ но сти си ла 
ка пи та ла је оја ча ла тран сна ци о нал ност ових ком па ни ја на уштрб 
по себ них ин те ре са на ци о нал них еко но ми ја. Ин тер на ци о на ли за-
ци ја ка пи та ла на мет ну ла је овим ком па ни ја ма гло бал ни иден ти-
тет, по слов ну фи ло зо фи ју, ин ве сти ци о не ци ље ве и ло ка ци ју но вог 
про ши ре ња, да љи сми сао раз во ја и по на ша ња. Оне у са вре ме ним 
усло ви ма мо гу да по слу ју би ло где у све ту. Све је ви ше “не за си ти-
вих” и рас по ло жи вих тр жи шта. У све ту про ме на ка огром ним тр-
жи шти ма ме ња се и основ на ори јен та ци ја број них мул ти на ци о нал-
них ком па ни ја. Ја вља ју се но ве. Ја вља ју се са сво јим по слов ним 
цен три ма у ве ли ком бо ју зе ма ља све та. Це лис ход ност по ста је моћ 
ка пи та ла и ње го ва про из вод но-по слов на струк ту ра а не ин тер си 
др жа ве ма ти це. То још ви ше за ма гљу је про блем на ци о нал не кон-
тро ле њи хо вог по сло ва ња.  

Рал ни гло бал ни то ко ви из раз су оби ља про ти ву реч но сти. 
Ства ра се је дан сво је вр сно но ви “то бо ган смр ти”, еко ном ског под-
вла шћи ва ња и по ли тич ке до ми на ци је. Ж. Ра ко че вић упо зо ра ва; 
“Ан гло-аме рич ко про јек то ва ње и пре ме ра ва ње са вре ме ног све та 
је сте од го вор на иза зо ве “бес плат ног агре га та” ин те ре са, по сту па-
ка и пре тен зи ја … тзв. на ци о нал них др жа ва и др жа ви ца ко је не-
за у ста вљи во ку ља ју из рас пад ну те Пан до ри не ку ти је”.   Уз све то 
и но ва прак са у по на ша њу и стра те ги ји ММФ-а, Свет ске бан ке, 
Европ ске бан ке и ни за ре ги о нал них еко ном ских ин те гра ци ја. У 
бри љант ној књи зи но бе лов ца (2001) Џ. Сти гли ца на ла зи мо низ по-
ка за те ља и ана ли за “про ти ву реч но сти гло ба ли за ци је”, “упра вља ња 
гло ба ли за ци јом” и дру гих узро ка  ко ји ши ре страх од гло ба ли за ци-
је у при ме ни. 

Сти глиц упо зо ра ва да су мно ге ре ал не чи ње ни це по ка за ле да 
гло ба ли за ци ја ни је “си ла ко ја је до не ла то ли ко до бра” да су мно-
ги до ка зи “по ко ле ба ли моћ ни ке у њи хо вој ви зи ји гло ба ли за ци је”. 
Ипак је она до не ла при су ство про ме на ко је има ју пре ва гу у свет-
ском еко ном ском и по ли тич ком по рет ку као и ре ги о нал ном ути ца-
ју. На сце ни је но ви об лик и фор ма по ли ти ке, на у ке и прак се чи ји 
је циљ оства ре ње гло бал них ам би ци ја ви со ко ра зви је них зе ма ља 
за па да у ства ра њу “сво га ти па” ме ђу на род ног еко ном ског по рет-
ка. “Ме ђу на род не би ро кра те” по ста ју без лич ни сим бо ли свет ског 
еко ном ског по рет ка “ ко ји ди ску ту ју свет ска пи та ња” и пре тва ра-
ју их у од лу ке ко је ће усво ји ти од го ва ра ју ћи об ли ци ин те гра ци ја. 
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Овим се ме ња ме ђу на род ни по ли тич ки по ре дак и по ло жај ме ђу на-
род них гло бал них ин сти ту ци ја. На рав но да ова по на ша ња има ју за 
по сле ди цу кон сти ту и са ње еко но ми ја по је ди них ре ги о на и др жа ва 
на ци ја.

Број ни су угро жа ва ју ћи фак то ри и не га тив не тен ден ци је ко је 
пра те са вре ме ну гло ба ли за ци ју. Низ је про це са и за сто ја у кључ-
ним сег мен ти ма си стем ских, по ли тич ких, де мо крат ских и дру гих 
про ме на ну жних ис по ља ва ња. Ма ло је ар гу ме на та ко ји су уп тре-
бље ни про тив јед не фор ме “ци ви ли за циј ског” ни хи ли зма “ко ји је 
уве ли ко над ма шио ра зор не учин ке и им пли ка ци је” при ти са ка и 
еко ном ских уце на (огра ни че них ра то ва, бло ка да, “од ла га ња по мо-
ћи” и др.): “Ни шта у жи во ту љу ди и на ци ја не по сто ји, или не тре ба 
да по сто ји, што ни је са др жа но у ло гич ким ал го рит ми ма, ма три ца-
ма, ар хи тек то ни ци го спо да ра све та”. Ипак је ствар ност и раз вој 
про жет дру гим то ко ви ма као не из о став на до пу на и ра ди кал на ис-
прав ка про це са за сно ва них на овим опре де ље њи ма.

У овим усло ви ма те шко је про це ни ти до при нос “го спо да ра 
све та” и њи хов  ути цај на рас пад бло ков ске по де ле све та ко ји је 
про из вео ужур ба не (по вре ме но и крај ње убр за не) про ме не стра те-
ги је ко је су об у хва ти ле и пре у сме ра ва ње кре та ња ро бе и ка пи та ла 
са из ра же ним ре ги о нал ним ам би ци ја ма и кон цеп ци ја ма, али још 
из ра же ни јим и (чак) пре вас ход ним ин те ре си ма по је ди них ве ли ких 
си ла и “ка пи та ла” ко ји њи ма до ми ни ра ју. У том кон тек сту мо гу 
се об ја сни ти, или пак раз у ме ти сна жни су ро ви про до ри ути ца ја и 
при ти са ка, а ра ди кор по ра циј ског, др жав ног и ме ђу др жав ног ег зо-
ду са ка пи та ла, за тим бор ба за пре у зи ма ње фи нан сиј ских бан кар-
ских тр жи шта, енер гет ских (по себ но из во ра наф те, га са, руд ног 
бо гат ства) и дру гих при род них ре сур са, бор ба за екс клу зив на пра-
ва ин те лек ту ал не сво ји не и др. За тим, но ва “ре ги о нал на” отва ра ња 
по осно ви “исто риј ски по твр ђе них при ја тељ ста ва и ве за” и ин те ре-
са за “за јед нич ки” убр за ни тех нич ко-тех но ло шки и еко ном ски раз-
вој. По себ но су зна чај ни про до ри у при вре де пост со ци ја ли стич ких 
зе ма ља и пот хра њи ва ње њи хо вог не кри тич ког отва ра ња са ци љем 
што бр же ин те гра ци је у са вре ме не тр жи шне и про из вод не то ко ве. 
Као да то ни је ствар пр вен стве но еко но ми је.

Дра ма тич ни до га ђа ји ко ји де це ни ја ма пра те раз вој не про це се 
свет ске ин те гра ци је и дез ин те гра ци је не ма ју ни ка кве ве зе с та ко-
зва ним ства ра њем свет ске при вре де, гло ба ли за ци је на прин ци пи ма 
еко ном ске су шти не ка пи та ла. Ју го и сточ на европ ска дра ма оста је 
пред мет да љих ду бо ких и струч них кри тич ких ана ли за. Ипак је за 
са да ја сно да је пост бло ков ска свет ска еко но ми ја у про це су ства-
ра ња но вог по рет ка с но вом стра те ги јом ин тер на ци о на ли за ци је и 
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до ми на ци је. Мно ге др жа ве су “из гу би ле” сво је еко ном ске и сва ке 
дру ге ен ти те те. Ве ли ки је број на ци о нал них еко но ми ја ко је бес по-
врат но ушле у “ва го не те еко ном ског то бо га на смр ти” ко ји је до ми-
нан тан у свет ским раз ме ра ма.

Ипак је син те тич ки из ве ден пут за јед нич ких по сле ди ца ко је 
су ма ње ви ше вре мен ски раз ли чи то тра ја ле у по је ди ним зе мља ма. 
На и ме, уче шће “по јав них об ли ка” гло ба ли за ци је у по је ди ним зе-
ма ља пра те раз вој на  ко ле ба ња и од сту па ња од стра те шких опре-
де ље ња. По себ но се ова ре ал ност ис по љи ла на сту па њем свет ске 
еко ном ско-фи нан сиј ске кри за. Она је у гло бал ним то ко ви ма има-
ла ве о ма раз ли чи те им пли ка ци је на еко но ми је по је ди них зе ма ља. 
Ра зно вр сност ути ца ја ис по ља ва ла се као ток кла сич не кри зе: пад 
дру штве ног про из во да, ве ли ки по раст не за по сле но сти, ин фла ци-
ја, по раст за ду же но сти пре ма ино стран ству, еко ном ско-со ци јал ни 
крах чи та ве ар ми је гра ђа на и др. Нај си ро ма шни ји су, за са да, нај-
ви ше осе ти ли ду би ну и оштри ну кри зе.

Узро ци ове кри зе, то је бар не дво сми сле но ја сно, се жу не по-
сред но у еко но ми је раз ви је них зе ма ља. Али и ка ин тер на ци о нал-
ним по ја ва ма кри зних епи цен та ра. Ма да узро ци кри зе ни су “има-
ли стал ну адре су”, ипак их је не мо гу ће за ма гли ти. Као да се ов де 
исто ри ја, ка ко ка же Хен ри Ки син џер, ни је су о чи ла са сво јим за да-
ци ма.  Џ. Акер лоф и Р. Ши лер об ја шња ва ју “због че га је не по зна-
ва ње на чи на на ко ји еко но ми ја функ ци о ни ше до ве ло до то га да се 
свет ска еко но ми ја на ђе у ста њу у ко ме се днанс на ла зи- обе ле же на 
сло мом кре дит них тр жи штаи прет њом да се ре ал на еко но ми ја јед-
ноствно уру ши”. 

Ов де је ток раз во ја ин тен зив ни јих гло бал них про це са и њи-
хо ва осо би на из у зет но бит ни са аспек та ка ко да ље. Тран сна ци о-
нал ни еко ном ски про це си гло ба ли за ци је  свет ских кре та ња и од-
но са по себ но су ин тен зи ви ра ни то ком не ко ли ко по след њих го ди на 
про шлог ве ка. Ја ча ли су у за ви сно сти од објек тив них ну жно сти 
и усло ва ко је су од ре ђи ва ли аси ме трич ни од но си из ме ђу до бро 
ор га ни зо ва не (у ин тер на ци о нал ним раз ме ра ма) гру пе бо га тих и 
оста лих др жа ва и ре ги о на. Уни вер зал ни за хват еко ном ских тен-
ден ци ја је ши рок, од струк тур них про ме на у свет ским раз ме ра ма, 
ус по ста вља ња са вре ме ног тр жи шта, од ре ђе ног ни воа за јед нич ке 
еко ном ске и раз вој не по ли ти ке, ца рин ских, по ре ских и ва лу тар них 
аспе ка та гло ба ли за ци је, уре ђи ва ња гло бал них од но са ин ду стриј-
ске, тр го вач ке, фи нан сиј ске, ин фор ма ци о не, про из вод не и тех но-
ло шке стан дар ди за ци је и др., па све до укљу чи ва ња ин те лек ту ал не 
сво ји не, ин ве сти ци о них пра ви ла, те ле ко му ни ка ци ја итд. Оби ље 
је, украт ко, про це са, ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја у функ ци ји еко-
ном ске гло ба ли за ци је и тзв. “но вог свет ског по рет ка”. Али се ипак 
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ис по ља вао пре су дан ути цај нај ра зви је ни јих и њи хо вих гра бе жљи-
вих ам би ци ја пот по мог ну тих без ком про ми сним ме ђу на род ним ор-
га ни за ци ја ма и ин сти ту ци ја ма. Ни је те шко по ве за ти оства ри ва ње 
ових ам би ци ја и не по сред не из во ре свет ске кри зе. Све то нео до-
љи во упу ћу је на за кљу чак, ко ји до ка зу ју ег закт ни по ка за те љи и 
по на ша ња, да је у прак си при сут на при ме на ве штог ме то да да се 
по сле ди це кри зе “ис по ру че дру гој зе мљи и ре ги о ну”.

По ста вља се пи та ње да ли је ре ал но у овим усло ви ма за сно-
ва ти и афир ми са ти но ву стра те ги ју на кон ми ну лих го ди на сна жног 
при су ства ак ту ел них тен ден ци ја и скло но сти ка кри зи? Да ли је 
свет ска сце на спрем на за је ди но мо гу ће ис по ља ва ње гло ба ли за ци-
је ме ђу на род не еко но ми је са ну жним про ме на ма, са но во-ста рим, 
ко ор ди ни ра ним вред но сним ин стру мен та ри јем и са по де лом “по 
при ро ди ства ри” еко ном ских функ ци ја др жа ве на гло бал ном, ре-
ги о нал ном и на ци о нал ном ни воу. Или, пак, по др жа ти на ја вљи ва-
ње “ко зме тич ких” из ме на и по вр шних вер бал них про ме на ста во-
ва по ли тич ких и еко ном ских цен та ра. ММФ и Свет ска бан ка су 
по ста ви ле ши рок спек тар ме ри ла да се оце ни ку да иду ре фор ме. 
То је на сли чан на чин ура ди ла и Европ ска бан ка за об но ву и раз-
вој, Европ ска Уни ја и слич не ин сти ту ци је ко је има ју од го ва ра ју ћу 
уло гу у ре ги о нал ним усме ра ва њи ма еко но ми ја. Мно го је пи та ња и 
не до у ми ца ка да су у пи та ње са мо свој ства при вре да на ци о нал них 
еко но ми ја и еко ном ске ло ги ке са вре ме них тр жи шних од но са. 

Мно ги те о ре ти ча ри по ста вља ју и дру га пи та ња ве за на за 
прак ти ку то ко ва еко но ми је. Да ли при вре де зе ма ља све та ср ља ју у 
су но врат про па сти ко је но си са да шња фа за гло ба ли за ци је или бе-
ле же про гре сив не про ме не? За што ве ћи на ка сни у ре фор ма ма ко је 
до при но се гло ба ли за ци ји? За што на ци о нал не др жав но сти те шко 
“усту па ју” део осво је них те ре на упли ва у еко ном ске то ко ве? Ни жу 
се и дру га пи та ња и ди ле ме.

Све то на ме ће по тре бу пре ци зног про јек то ва ња еко ном ских 
функ ци ја оних ин сти ту ци ја чи ји је ка рак тер трај но на ци о нал ни.

УСПОСТАВЉАЊЕХИБРИДНОГТОКА
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕСАДОМИНА-

ЦИЈОМ“НАЦИОНАЛНОГИНТЕРЕСА”
ЕКОНОМСКИХФУНКЦИЈАДРЖАВЕ

Пред ско ро свим зе мља ма све та пред сто је про це си при хва-
та ња или не при хва та ња но вих са др жа ја за објек ти ви за ци ју до ми-
нант не уло ге по је ди них ви со ко ра зви је них зе ма ља све та, а по себ но 
САД, као глав них но си ла ца са др жа ја и об ли ка гло ба ли за ци је.  САД 
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су за вре ме из бор не кам па ње Би ла Клин то на по ста ви ле за да так да 
оства ре уло гу ар хи тек те но вог све та и да по ста ну “фак тор по др шке 
по зи тив ним сна га ма гло бал не ин те гра ци је - еко ном ске, тех но ло-
шке, по ли тич ке”. Очи глед но да се од овог опре де ље ња еска ли ра ло 
ка пре тва ра њу др жав них ин те ре са у гло бал не, уз ар би тра жну, а у 
нај но ви је вре ме го то во са мо стал ну од лу ку о упо тре би вој не си ле 
НА ТО-а за по ли тич ке при ти ске не пре за ју ћи ни од вој не упо тре бе. 
Сда шња ад ми ни стра ци ја САД и да ље “афир ми ше’ сво је ин те ре се 
по све ту уз пре суд ну уло гу НА ТО-а. У све ту се пре ва зи ла зе гра ни-
се еко ном ског гло ба ли зма.  Све се ви ше на зи ре по ку шај на ме та ња 
ва нин сти ту ци о нал них “та ла са” у ко ји ма се афир ми ше игра та ко-
зва них ди пло мат ских и вој них стра те ги ја, бло ка де и без број них 
ва ри јан ти при ти са ка у на ме та њу по је ди нач ног или ре ги о нал ног 
ин те ре са као гло бал ног и бу ду ћег. 

Од но си у ак ту ел ним свет ским про це си ма гло ба ли за ци је су 
ве о ма сло же ни. Доминира,овојевећоценакојуниконеоспорава,
наметањеполитикеСАДи земаљаокупљених утусврху.На у ка 
ове по јав не ути ца је на гло бал не про це се об ја шња ва ве о ма ег закт-
но. Син те за се мо же ис ка за ти и на овај на чин: “Гло ба ли за ци ја ти-
па 1, тј. од лу ка/не-од лу ка или де ло ва ње/не-де ло ва ње, што све ка-
рак те ри ше гло бал не окви ре или гло бал не на ме ре, по сле па жљи вог 
раз ма тра ња про из и ла зи да је по ре клом из САД. То се од но си на 
сле де ће чи ни о це:

а) Гло бал но ак тив не ги гант ске кор по ра ци је: ве ћи на их је 
под кон тро лом САД. Укљу чу ју ћи и део мул ти на ци о нал-
них ком па ни ја. Мно ги ги ган ти ове вр сте и ор јен та ци је 
су, као ИБМ, или Мај кро софт, исто вре ме но и до но си-
о ци од лу ка на гло бал ном ни воу и “твор ци ме ђу на род-
них за ко на” по ко ји ма се по на ша ју. Ко тро ла се оба вља 
углав ном пре ко вла сни штва ка пи та ла, али то мо жда и 
ни је од пре суд ног зна ча ја. Цео бе разнско-мо не тар но-др-
жав ни аспект је го то во суд бин ски за њих ва жан, а под 
кон тро лом је ин тер на ци о нал них об ли ка пре суд ног ути-
ца ја САД.   Оно што, та ко ђе, има ве ли ки зна чај је сте кон-
тро ла САД над из во зом осе тљи вих тех но ло ги ја, што се 
спро во ди у скла ду са на ци о нал ним ин те ре си ма Аме ри-
ке.

б) Те ла УН. Ује ди ње не на ци је су кон тро ли са не од стра не 
САД, или се УН оста вља ју без по др шке уко ли ко не узму 
до вољ но у об зир ин те ре се САД. Не ка те ла УН су у ме ри 
пре суд ној за њи хо во по на ша ње кон тро ли са на од стра не 
САД. То исто ва жи и за ММФ, Свет ску бан ку, али и за 
OECD и OSCE.
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в) НА ТО и ЕУ су, или до ми ни ра ни, или ма ни пу ли са ни од 
стра не САД. На овај на чин, САД ко ри сте три сту ба сво је 
до ми на ци је. Та три сту ба су: 1. вој но-тех но ло шки об у-
хват, 2. мо не тар но-ин ду стриј ско-тех но ло шки об у хват, и 
3. иде о ло шко-ме диј ски об у хват. 

г) При су ство “ин те ре сних сфе ра” и ре ги о нал ни ути цај 
САД, као и ути цај у би ла те рал ним об ли ци ма ре гу ли са не 
са рад ње.”

Ка да су у пи та њу ови на во ди за са да је гло бал на до ми на ци ја 
САД нео спор на. На кра ју, по ка зу је се да је са мо јед на на ци о нал на 
вла да спо соб на да де лу је гло бал но: Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве. 
То ме ђу тим не зна чи да САД увек по сти жу сво је (јав но) об ја вље не 
ци ље ве. Као при ме ри за ово мо гу да по слу же про ма ша ји код не ких 
“цр ве них др жа ва” (Ки на, Ко ре ја, Ку ба и др.) ко је се са да на зи ва ју 
но вим име ном „др жа ве од ин те ре са”. Ар гу мен ти за ове тврд ње на-
ла зе се у оби љу на уч них и струч них ра до ва.. Ни су бит ни је оспо-
ра ва ни. Ни су из но ше ни ва лид ни до ка зи су прот не про ви ни јен ци је. 
У не ма лом бро ју слу ча је ва се при ме њу ју и дру ги ути ца ји на гло-
бал не то ко ве.

Оби ље је гло бал них по на ша ња “слу жбе них и не слу жбе них” 
ко је ко ри сте “стра те ги ју”  пу за ју ћег ви ше фа зног и ви ше слој ног 
ути ца ја. На при мер еко ном ских об ли ка уце њи ва ња и при ти са ка 
ко је, по пра ви лу, пр ве при ме њу ју САД, а за тим ме ђу на род не еко-
ном ске ор га ни за ци је и ин сти ту ци је. Ра ди се о но вом схва та њу већ 
уста ље них об ли ка ме ђу на род не до ми на ци је на кон што је пост бло-
ков ска ера оста ла иза нас. 

Број не зе мље све та, а ме ђу њи ма и не ке зе мље Евро пе, Ази је 
и Афри ке, су сре ћу се са зна чај ним ути ца јем по кре та и ар ти ку ла ци-
је ин те ре са ко ји су усме ре ни про тив по сто је ће прак се и ре зул та та 
гло ба ли за ци је. Ар гу мен ти су ра зно вр сни и по себ но из ра же ни ка-
да је у пи та њу по ку шај до ми на ци је у овим про це си ма по је ди них 
раз ви је них зе ма ља све та из ван Евро пе и мо гу ће зло у по тре бе не за-
др жи вих свет ских то ко ва за ло кал ни или ре ги о нал ни еко ном ски и 
по ли тич ки ин те рес. Та ко ђе је при сут но нео ства ри ва ње ци ље ва ко је 
пред ства ља ју су шти ну гло ба ли за ци је.

Ја ча уло гатзв.антиглобалиста и из нај ра зви је ни јих зе ма ља 
све та. Џ. Сти глиц ис ти же: “про те сти у Си је тлу ве о ма су по ко ле-
ба ли моћ ни ке у њи хо вој ви зи ји гло ба ли за ци је”. А шта тек ре ћи о 
чи ње ни ци да док у Да во су  за се да Свет ски еко ном ски фо рум, у 
исто вре ме отва ра, у бра зил ском гра ду Пор то Але гре, и одр жа ва 
фо рум “си ро ма шних”. У Бра зи лу је око 100.000 уче сни ка раз го ва-
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ра ло на те му: “дру га чи ји свет је мо гућ”. Ани гло ба ли сти по ку ша ва-
ју да раз об ли че не ке од аспе ка та у “ди ле ма ма” “свет ске вла де” шта 
гло ба ли за ци ја “тре ба да зна чи” и шта се “под њом под ра зу ме ва” у 
бу дућ но сти.

Ја вља ју се све ма сов ни ји зах те ви да је ну жно но во гло бал но 
до ба у ко јем ће, пре ма про це на ма ар хи те ка та, у ма њој или ве ћој 
ме ри, све зе мље све та пар ти ци пи ра ти у про гре сив ним ак тив но сти-
ма да љег раз во ја свет ске при вре де, уз исто вре ме но ин си сти ра ње 
на стра те ги ји да ли бе ра ли за ци ја тр го ви не, стра них ин ве сти ци ја и 
дру гих фак то ра ка пи та ла бу де до ступ на свим на ро ди ма и ко ри сна 
за све зе мље све та, а по себ но за не раз ви је не. 

Оства ре ње гло ба ли зма ће се ме ри ти по себ но сма ње њем “си-
ро ма штва”. Си ро ма штво се у пр вој де це ни ји ово га ве ка да ље алар-
мант но по ве ћа ва ло да би по чет ком свет ске кри зе по при ми ло об лик 
стам пе да. Тен ден ци ја си ро ма штва је све из ра же ни ја у гло бал ним 
раз ме ра ма. Пре ма про це ни струч ња ка OECD, но во гло бал но до ба 
ће омо гу ћи ти да зе мље све та ко је се да нас на ла зе у си ро ма штву 
оства ре “знат но ви ши ни во ма те ри јал ног бо гат ства”. 

        Схва та ње мо дер не еко но ми је и дру штва, свет ских хо ри-
зо на та по ве за но сти кроз по ја ве “гво зде не ну жно сти ка пи тал вред-
но сти” упу ћу је на по тре бу ег закт ни јег из у ча ва ња ко вла да свет-
ским гло бал ним то ко ви ма. Да ли је то је дан, или не ко ли ко цен та ра, 
или се усме ра ва ње ра си па на мно ге фор ме ко је ка рак те ри шу са да-
шњу еру гло ба ли за ци је? Ка ква је уло га свре ме ног тр жи шта и ко ји 
ме ха ни зми и про це си вла да ју на ње му? У до са да шњем де лу тек ста 
ис та кли смо да не при ко сно ве но ме сто ипак при па да број ним по ли-
тич ким и еко ном ским об ли ци ма ути ца ја на упо тре бу на го ми ла ног 
ка пи та ла по ла зе ћи од ге о стра те шких ин те ре са, на функ ци о ни са ње 
“пла не тар не игре рта зме не”, ме ђу на род но тр жи ште ка пи та ла и др. 
Ни је те шко за кљу чи ти да је ну жно пре у ре ђе ње ин сти ту ци о нал ног 
ор га ни зо ва ња ко ји усме ра ва ју про це се гло ба ли за ци је у свре ме ном 
све ту. У тим окол но сти ма ну жно је и кон сти ту и са ње “еко но ми је 
мо дер не др жа ве”. 

Тра га ње за “кон сти ту тив ним еле мен ти ма” и на чи ну функ-
ци о ни са ња еко но ми је бу дућ но сти пре ва зи ла зе ћи “гра ни це епо ха” 
раз ре ши ће број не не до у ми це, пи та ња и ди ле ме. Ме ђу њи ма је и 
ка рак тер уло ге др жа ве у на ци о нал ној, ре ги о нал ној и гло бал ној еко-
но ми ји.
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ПРОШИРЕЊЕГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
МЕЂУНАРОДНЕЕКОНОМИЈЕ

ИУЛОГАНАДНАЦИОНАЛНЕДРЖАВЕ

Не за др жи ви свет ски про це си гло ба ли за ци је по ста ју ствар-
ност ве ћи не са ко ји ма ће се су сре та ти свет ски то ко ви ка пи та ла и 
еко но ми је зе ма ља све та.  Овај еко ном ски не за др жи ви ток ти че се, 
пре све га, по те ре бе про ме на до са да шњег по на ша ња раз ви је них зе-
ма ља и свет ских еко ном ско-фи нан сиј ских и дру гих то ко ва. Оних 
ко ји су од ре ђи ва ли “пра ви ла игре” уз исто вре ме но по ти ски ва ње 
вред но сно-де мо крат ске и со ци јал не објек тив но сти и афир ми са-
ње кон тра дик ци ја и из о па че ња. Гло бал не свет ске про це се пра ти 
из град ња прет по став ки за на ста ја ње та ко зва ног “новогглобалног
доба”. У игри су ра зно вр сни ар гу мен ти и кри те ри ји ко ји на ја вљу-
ју “ве ли ке про ме не”. У њи ма без у слов но и не у мит но на ста је од ре-
ђе на фор ма но ве др жа во сти – над на ци о нал ног др жав ног апа ра та и 
по ли ти ке.  

У бу ду ћим сло же ним и про ти ву реч ним про це си ма гло ба ли-
за ци је по ка за ће се кључ ном и опре де љу ју ћом ствар на по зи ци ја од-
го ва ра ју ћег др жав ног ор га ни зо ва ња по рет ка бу дућ но сти. Држава
(каонационална,регоналнаисветска)постајенезаобилазнино-
силацглобализаије,пресуданчинилацреалногстањаекономијеи
социјално-економских основа неумитних промена. Оту да је не за-
др жив пут да на ци о нал не др жа ве, ко је су до са да би ле пре суд ни 
фак тор – “основ ни су бјек ти у ме ђу на род ном еко ном ском по рет-
ку”, при хва те но ви оквир у ко ме ће се фор ми ра ти над на ци о нал-
на др жав ност са сво јим не при ко сно ве ним пра ви ма и оба ве за ма, 
овла шће ња ма и мо ћи. Еко ном ски по ре дак ин тер на ци о нал не “ше-
ме и мо гућ но сти” и еко ном ску афир ма ци ју ка пи та ла (не за ви сно 
од ре ги о нал ног и др жав ног пор ре кла) тре ба да ус по ста ви је дин-
стве но ми ље еко ном ских функ ци ја др жа ве са ци љем раз ви ја ња и 
афир ма ци је мо дер не еко но ми је. Ви ше не за до во ља ва ауто ном но и 
ха о тич но ор га ни зо ва ње (са не до зво ље ним по ли тич ким ути ца јем) 
еко ном ских ин сти ту ци ја еко но ми је (мно ги те о ре ти ча ри је зо ву ме-
ђу на род на еко но ми ја).  Ста ње на ме ђу на род ном тр жи шту ка пи та-
ла, ме ђу на род ном бан кар ству и кључ ним еко ном ско-фи нан сиј ским 
про це си ма и ме ха ни зми ма, бер зан ском по сло ва њу, у свет ским ин-
ве сти ци о ном то ко ви ма, бер зан ском пол со ва њу, са де ви зним тр жи-
шти ма, це на ма про из во да и услу га, за штит них ца ри на и др. тра же, 
пре све га раз у ме ва ње еко но ми је и на чи на ње ног ре гу ли са ња и ор-
га ни зо ва ња.
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Тен ден ци је еко ном ског раз во ја, на по чет ку ово га ве ка, не-
што су ег закт ни је и кон крет ни је ја ча ле уло гу еко но ми је ре ги о на, са 
ве ћим овла шће њи ма ре ги о нал не др жа ве у оба вља њу ни за функ ци-
ја и за јед нич ких фор ми ор га ни зво ва ња. Сна жи ла је, ка ко смо већ 
са же то ана ли зи ра ли, ре ги о на ли за ци ја на прин ци пу уну тра шње и 
ме ђу соб не гло ба ли за ци је  у окви ри ма Европ ске Уни је, Се вер но а-
ме рич ке, Ис точ но а зиј ске уни је и др. Ови и дру ги ре ги о ни бли жи су 
из ра жва њу ве ћих и ре ал ни јих мо гућ но сти оп стан ка на ци о нал них 
др жа ва у бу дућ но сти. Ре ал ност је, за са да, ви ше ис ка за на као по де-
ла “сфе ра” у ко јој се ре ги о нал ни еко ном ски по ре дак на мет нуо као 
до дат ни, не за о би ла зни, фак тор бу ду ћих гло бал них про це са. 

Ја сно је да део на ци о нал ног су ве ре ни те та у обла сти ме ђу на-
род них еко ном ских по сло ва оста је са чу ван али је пред на ма вре ме 
ства ра ња гло бал но и ре ги о нал но уре ђе не еко но ми је.   

Еко ном ске функ ци је др жа ве про ви ни јен ци је се не мо гу ви ше 
за о би ла зи ти у на уч ном по и ма њу аде кват них об ли ка гло ба ли за ци је. 
У том кон тек сту ја вља се нео д ло жна по тре ба да раз не вр сте су-
бјек тив ног или др жав ног уре ђе ња еко но ми је те о риј ски кри тич ки 
оце ни мо има ју ћи у ви ду ре ал не по те ре бе, њи хо ве ствар не учин ке 
и све дру ге кри те ри је за за сни ва ње еко ном ски ра ци о нал не и оп ти-
мал не ор га ни за ци је и функ ци о ни са ња. Ни је до вољ но са мо по ћи 
од ра зних вр ста “праг ма ти зма” ко је се по ја вљу је на свим ни во и ма 
ор га ни за ци је и раз ма тра ње про бле ма оправ да но сти по сто ја ња Ши-
ро ког ус по ста вља ња мо дер не про дук ци је и раз ме не. 

Об зи ром на све кон тро вер зе и про ти ву реч но сти ко је до но си 
ма ње – ви ше фун цки о нал на др жа ва у свим еко но ми ја ма све та бит-
на ка рак те ри сти ка  ак ту ел ног ста ња је ка ко осло бо ди ти еко ном ске 
сна ге про гре са и раз во ја а да им не бу де смет ња рев ност др жав ног 
за хва та ња. Ра ди се о ди на мич ним “сфе ра ма еко но ми је и и еко ном-
ског по на ша ња”, си сте ма и ис ку ста ва. Али и прак си у ко јој се ши-
ри др жав но ста ра тељ ство над оби љем из да та ка ко ји пред ста вља ју 
еле мент дру штве но-еко ном ског раз во ја али и, са еко ном ског ста-
но ви шта, упо тре бе и сма њи ва ња аку му ла ци о ног по тен ци ја ла до-
хот ка. Ово су са вре ме ни про це си ка рак те ри стич ни ка ко за ло кал не, 
др жав не, ре ги о нал не та ко и за гло бал не ни вое ор га ни зо ва ња.

Број ни су слич ни про бле ми, ди ле ме и на чи ни при ла го ђа ва-
ња јав них при хо да ка рак те ру, на чи ну и ком пе тен ци ја ма др жа ве у 
еко но ми ји у пер спек ти ви. Др жав не еко ном ске функ ци је су сре ћу се 
са, не ма ње ва жним фе но ма нео, при су ства еко но ми је тро шко ва и 
аде кват не кон тро ле. Сва ка ме ђу на род на и ре ги о нал на ин те гра ци је 
има по сла са на чи ном до ла ска до сред ста ва за оба вља ње по сло-
ва због ко јих је и осно ва на а ко ја омо гу ћу ју за до во ље ње број них 
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функ ци ја. У ак ту ел ној при ме ни су раз ли чи та ре ше ња: од ко ти за-
ци ја-до при но са чла ни ца, са мо стал но при ку пља ње при хо да на под-
руч ју ин те гра ци је и из дру гих из во ра. По треб но је да сви ти мо да-
ли те ти бу ду укљу че ни у це ли ну јав не по тро шње а али квот ни део 
тре ба да по ста не је дин стве на це ли не јав них фи нан си ја сва ке др-
жа ве (чла ни це те ин те гра ци је) по себ но.  То су нео ту ђи ве еко ном-
ске функ ци је др жа ве у сом оства ри ва њу са вре ме не уло ге у од но си 
ин ве сти ци ја и по тро шње.

На при ме ру Европ ске Уни је мо же мо про сле ди ти на ра ста ње 
про бле ма ка рак те ри стич них за ра е ги о нал не и гло бал не то ко ве а ко-
ји су ве за ни за фи нан си ра ње функ ци ја и по сло ва ових ин сти ту ци ја. 
Фо ми ра ње ма те ри јал них осно ва функ ци о ни са ња ЕУ про из во ди ло 
је, од са мог ње ног осни ва ња, кон тра вер зе, не га тив на ре а го ва ња, 
оспо ра ва ња. Али су се исто вре ме но функ ци је ши ри ле (у сми слу 
ква ли те та и кван ти те та) и по ве ћа ва ла ова вр ста јав не по тро шње. 
“Сви би ра до да при ма ју под сти цај на сред ства из бу џе та, али не ра-
до гле да ју на упла те до при но са у бу џет ЕУ.”       

Уста но вље но је те мељ но на че ло фи нан си ра ња јав них по тре-
ба у ЕУ. Глав ни при хо ди су из по ре за на до дат ну вред ност (ПДВ) 
зе ма ља чла ни ца у из но су од 1,4%. Ту су и дру ги из во ри (ца ри не, од 
про да је по љо при вред них при зво да и дру гих тран сак ци ја).    

Са вре ме ни по јав ни об ли ци гло ба ли за ци је на ме ћу низ дру-
гих од го во ра и про ме на, ко је су, раз ли чи те по свом ка рак те ру, а 
ти чу се пре ци зи ра ња ње ног да љег оства ри ва ња и пост ва ри ва ња 
у бу дућ но сти. Је дан број ди ле ма и нео п ход них раз вој них про це са 
раз ма тра ли смо у овој гла ви. Ме ха ни зми ових про це са са аспек та 
бу дућ но сти са мо смо на зна чи ли.  

***
Ни је ма ли број те о ре ти ча ра и ана ли ти ча ра ко ји, са пра вом, 

ви де не ми нов ност остан ка на ци о нал них др жа ва у вре ме ну но ве 
гло ба ли за ци је по ла зе ћи од без број по ли тич ких, со ци јал них, еко-
ном ских, кул тур них, фи нан сиј ских и дру гих  раз ло га. Го то во је не-
мо гу ће за о би ћи сна гу ар гу ме на та и раз ло га ко ји су ве за ни за не ми-
нов ност оп ти ми за ци је на ци о нал них еко но ми ја.  

Пред на ма је ну жност из град ње но вих са др жа ја гло ба ли-
за ци је. Ти ме се отва ра по тре ба за кри тич ком ана ли зом са да шње 
прак се ин тер на ци о нал ног сег мен та еко но ми је, ег зи стен ци је кључ-
них стра те шких опре де ље ња и ствар них ре зул та та, по ла зе ћи од 
ускла ђе но сти са ну жним са вре ме ним свет ским кри те ри ји ма “пла-
не тар не игре раз ме не”, ну жним мо мен ти ма и фе но ме ни ма и дру-
гим про це си ма. Исто вре ме но је не ма ње ва жан  за да так оце на 
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ак ту ел ног ста ња ин тер на ци о на ли за ци је кроз ути ца је еко ном ски 
моћ них фак то ра ко ји опре де љу ју зби ва ња и су шти ну свет ске гло-
ба ли за ци је про из вод ње и еко но ми је. Са да се овај ути цај, угла вом, 
кон цен три ше у не фор мал ним цен три ма еко ном ске и по ли тич ке 
мо ћи. Гло бал но дру штво се мо ра осло ни ти на над на ци о нал на те-
ла, од го ва ра ју ће уре ђе ње и ре гу ли са ња (са сна гом за ко на)  то ко ва. 
У обла сти ма еко ном ских функ ци ја ове по тре бе су још из ра же ни је. 
Њих пра ти не за о би ла зна ну жност уре ђе ња гло бал них јав них фи-
на си ја и јав не по тро шње у скло пу ин сти ту ци о нал ног об ли ко ва ња 
и уре ђе ња. Пра ти их и но во кон сти ту и са ње и уло га на ци о нал не 
др жа ве у окви ру ово га де ла јав не по тро шње.

Ове све стра не про ме не функ ци ја др жа ве су ви ше слој не и об-
у хват не. Ту ле же број не сло же но сти на шег ис тра жи ва ња и ана ли-
зе. Ни је те шко кри тич ки оце ни ти тен ден ци је у сфе ри еко ном ског 
си сте ма, еко ном ске по ли ти ке, јав них фи нан си ја, гло бал них то ко ва 
ка пи та ла и ам би ци ја по је ди них еко но ми ја ре ги о на, др жа ва. Те же 
је уоп шти ти ци ви ли за циј ско »ко ме ша ње« на ли ни ји ства ра ња ра-
ци о нал ни је, струч ни је и ефи ка сни је др жа ве, про јек то ва ње ње них 
мо дер них функ ци ја, но вих де ло кру га и ин сти ту ци о нал них ка па ци-
те та. Ра ди се о ду бо ким и те мељ ним пре у де ша ва њи ма са »но вим 
алат ка ма« ко је ће омо гу ћи ти уза јам но бо га ће ње ка пи та ла, гра ђа-
на, др жа ва али на осно ви објек тив них мо гућ но сти уз не за о би ла зно 
(за ко ни то)  мак си ми ра ње при вред ног и дру штве ног про гре са.

SretenSokic

ECONOMICFUNCTIONSOFTHESTATE
-GLOBALIZATIONANDREGIONS

Summary
The la test glo bal eco no mic – fi nan cial cri sis has ine vi tably led to 

a cri ti cal exa mi na ti on of va ri o us eco no mic aspects. Se ar ching for the ca-
u ses of the cri sis, the re is al so trying to ma in tain all pre va i ling seg ments 
of eco no mic and so cial or ga ni za tion. We stern “the o ri es” and re ig ning 
hol ders of po li ti cal de ci si ons (2007) be gan to im ple ment re me dial me-
a su res of the ri ski est forms of cri ses (lar ge banks) and sti mu la ting de-
mand. The past three years ha ve pas sed in an ef fort of re du cing ef fects 
of the cri sis, and yet ten dency of its in cre a sing even mo re strengthe ning 
its re so ur ces.  The la test at tempts in the U.S. and the Euro zo ne shows 
that prag ma tism pre va ils. For our the ma tic ori en ta tion is the most im-
por tant be ha ving of many car ri ers of eco no mic po licy me a su res  at the 
in ter na ti o nal le vel. So, apart from me a su res in the sphe re of na ti o nal 
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eco nomy (in cre a sing the bud get de fi cit, chan ges in the sphe re of fi scal 
po licy, the sta te of pu blic debt, so cial po licy) is espe ci ally im por tant 
to un der stand the new pro ces ses of glo bal eco no mic  fun cti ons of the 
sta te for the sa ke of esta blis hing a new pha se of re la ti ons which di rect 
in a new way com pe ten ce of the sta te in the eco nomy, but al so the cir-
cum stan ces. Glo ba li za tion of the eco nomy and po li tics is be co ming a 
“glo bal plot” of am bi ti ons and re a lity. Our re vi ew is al so in this con text.
Key words: eco no mic fun cti ons of the sta te, glo ba li za tion, eco no mi es of na-

tion sta tes, su pra na ti o nal sta te hood.
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Resume
In this pa per we start from the ge ne rally pro per and sci en ti fi cally 

ve ri fied at ti tu de that re form of the sta te sho uld pro vi de, as an ac tion 
pro ject of so cial tran sfor ma tion, the op ti mal ex pan si on of eco no mic 
and de ve lop ment op por tu ni ti es, ra ti o nal and wi dely ac cep ted pro gram 
to eco no mi cally ef fi ci ent so cial so ci ety. Mo dern ten den ci es of the world
economy show the ir form and de ve lop ment flows in the broad ap pe a-
ran ce of globalizationandregionalization. In this pro ces ses the re is an 
abun dan ce of fun cti ons per for med by spe ci fic in sti tu ti ons that re pre sen-
ting the eco no mic fun cti ons of the na ti o nal sta te in the past. The eco no-
mic mo der nity of the world in par ti cu lar, and to an on go ing, myste ri o us 
in com ple te ness flow of mo ving cer tain eco no mic fun cti ons per for med 
by the na ti o nal sta te to a le vel of cer tain de gree of in ter na ti o na li za tion 



СПМброј2/2012,годинаXIX,свеска36. стр.93-124.

124

(ca pi tal, ma na ge ment, stock-mo ne tary ac ti vi ti es and be ha vi ors, ban-
king and cre dit flows, the be ha vi or of mul ti na ti o nal com pa ni es, etc.). 
Not so long ago when the re we re na tion-sta tes we re the key ac tors in 
in ter na ti o nal eco no mic or der. New glo bal and re gi o nal eco no mic or der 
is ba sing (and will be ba sed) its own en tity on the abun dan ce of in de-
pen dent fun cti ons. But relying on the sta te, with the new po si tion and 
eco no mic fun cti ons, which is una vo i da ble in mo dern pro ces ses from 
in sti tu ti o na li za tion to the mar ket and ot her gu i ded eco no mic flows (re-
di rect de ve lop ment, ac cu mu la tion, pro duc tion ...). Va ri o us at tempts of 
cre a ting a new mix tu re of the clas sics, the mo ne ta rists and neo-mo ne-
ta rists, the Keyne sian con cep tion of the sta te are the big gest ob stac le 
to ef fi ci ent exit from the cur rent glo bal eco no mic and fi nan cial cri sis.

Not a small num ber of the o rists and analysts who, cor rectly, see 
the ine vi ta bi lity of na tion-sta tes to re main in a ti me of glo ba li za tion, 
star ting from a nu me ro us of po li ti cal, so cial, eco no mic, cul tu ral, fi nan-
cial and ot her re a sons. It is al most im pos si ble to bypass the for ce of ar-
gu ments and re a sons re la ted to the ne ces sity of op ti mi zing the na ti o nal 
eco nomy. This ar tic le is just aimed to of fer ar gu ments for the de ve lop-
ment of at ti tu des that are in fa vor of re de fi ning the eco no mic fun cti ons 
of the na ti o nal sta te.

* Овај рад је примљен 5. априла 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. јуна 2012. године.
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Сажетак
Из исто ри је је по зна то да је пра ће ње фи нан сиј ских ци ље ва 

без освр та ња на оп ште до бро увек во ди ло и во ди у про паст. Да-
нас смо све до ци во ђе ња кла сног ра та про тив остат ка дру штва. 
Го ми ла ње нов ца на јед ној стра ни зна чи за ду жи ва ње на дру гој. Ту 
си ту а ци ју са да има мо у Европ ској уни ји. Ме ре штед ње ЕУ ни су 
да ле по зи тив не ефек те, не го су до не ле но во за ду жи ва ње, без вред-
не ду го ве, не за по сле ност, си ро ма штво и ма сов ну бе ду. Са вре ме ни 
фи нан сиј ски екс пе ри мент - у со ци јал ној ла бо ра то ри ји - по ни шта-
ва ре зул та те гло ба ли за ци је. Ство ре ни су до хо дов ни дис па ри те ти. 
Со ци о е ко ном ска ди на ми ка ста ре ња ста нов ни штва је еви дент на у 
не ким зе мља ма све та, а у не ким дру гим зе мља ма има мо на ди ру ћу 
мла дост. Ве ли ка не за по сле ност мла ђе по пу ла ци је и нај ве ћи удео у 
исто ри ји ста ри је по пу ла ци је ко је за ви се од пре за ду же них др жа ва 
мо же екс пло ди ра ти у бунт ши ро ких раз ме ра.

Ве ли ка пре за ду же ност др жа ва ра за ра Евро пу, а све ве ће раз-
ли ке из ме ђу нај бо га ти јег сло ја ста нов ни штва и свих оста лих пре те 
да са да шња ве ли ка не за до вољ ства си ро ма шних пре тво ре у ри зи ке 
ко ји би ве ћи ну чо ве чан ства мо гло до ве сти у дис то пиј ску бу дућ-
ност. На и ме, бу дућ ност у ко јој ће на јед ном ме сту би ти љу ди ко ји 
те шко под но се жи вот не те шко ће, оску ди цу, бе ду и гу би так ве ре у 
бо ље су тра.

* Рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту МоделирањеразвојаиинтеграцијеСрбијеусвет
скетоковеусветлуекономских,друштвенихиполитичкихгибања, еви ден ци о ни број 
179038, а ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.



СПМброј2/2012,годинаXIX,свеска36 стр. 125-148.

126

 Сце на рио дис то пи је не ће за о би ћи ни Ср би ју, ако се у њој 
још ви ше по гор ша ју еко ном ске и дру штве не при ли ке. Бу дућ ност 
ће би ти бре ме ни та про бле ми ма због во ђе ња из о па че не еко но ми је.
Кључ не ре чи: мо дер на еко но ми ја, штед ња, кла сни рат, пре ра спо де ла бо-

гат ства, пре за ду же ност, си ро ма штво, бру то дру штве ни 
про из вод, бру то дру штве на сре ћа.

ШТАЈЕРАДОСТЖИВЉЕЊАИГДЕОНАСТАНУЈЕ?

Ра дост ста ну је на истим ме сти ма где и но вац, сло бо да и си-
гур ност. Са мо но вац не до но си сре ћу. То је за кљу чак из нај но ви-
јих ис тра жи ва ња Ује ди ње них на ци ја (УН)1).  У њи хо вој сту ди ји се 
на во ди да су нај срећ ни је на ци је на се ве ру Евро пе, а Афри кан ци су 
нај не за до вољ ни ји2) сво јим жи во том. Фак то ри ко ји су узе ти у раз-
ма тра ње би ли су за ра да, по ли тич ке сло бо де, си гу ран по сао, мо гућ-
ност да се обра зу ју и ле че и из гра де склад не по ро дич не од но се. 
Ис пи та ни ци су ви ше оце не да ва ли рад ном ме сту за ко је не тре ба да 
бри ну, до брим ме ђу људ ским од но си ма и од су ству ко руп ци је не го 
енорм ним за ра да ма. Нај но ви ја ис тра жи ва ња су по твр ди ла да тај на 
срет ног жи во та је сте има ти до бро здра вље, до бре при ја те ље, уоп-
ште до бре од но се са љу ди ма, али љу ди сре ћу ви де и у пу то ва њи ма, 
угод ној ат мос фе ри на по слу, до број род би ни и су се ди ма. Та ко ђе, 
ис тра жи ва ње УН је по ка за ло да је жен ска по пу ла ци ја срет ни ја3) не-
го му шка, а да нај ма ње жи вот не сре ће чо век осе ћа у сред њој до би.  

Нај срет ни је се жи ви у Евро пи. Нај за до вољ ни ји сво јим жи-
во том су ста нов ни ци Швај цар ске, Швед ске, Дан ске, Нор ве шке, 
Фин ске, Ислан да, Но вог Зе лан да и дру ги. Др жа ве у ко ји ма се ак-
це нат ста вља на со ци јал ну прав ду и пре ра спо де лу бо гат ства има ју 
нај бо љи жи вот. У овим др жа ва ма по сто ји нај ви ше шан се за до бро 

1) Из вор: UN, Izvještajosrećiusvijetu, Glo bus, 13.04.2012. го ди не.

2) Нај не за до вољ ни ји су Бе нин, То го и Си је ра Ле о не. 

3) Ре зул тат ис тра жи ва ња УН по ка зу је, пре ма ми шље њу ауто ра ово га ра да С. Грк, да жен-
ска по пу ла ци ја не ће да при зна све про бле ме са ко ји ма се су сре ће. На и ме, ра ни ја ис тра-
жи ва ња Свет ске бан ке су по твр ди ла да нај ве ће жр тве си ро ма штва ши ром све та, а на ро-
чи то у Афри ци, по ред де це су и же не. Си ро ма штво по сма тра но кроз пол ну по де лу све 
ви ше до ла зи до из ра жа ја на ште ту жен ске по пу ла ци је. Нај ве ћи број глад них ду ша жи ви 
у Ки ни, Кон гу, Бан гла де шу, Ин до не зи ји, Па ки ста ну и Ети о пи ји. Си ро ма штво по ве ћа ва 
сто пу мор та ли те та и скра ћу је жи вот ни век по себ но де це и труд ни ца. Они углав ном уми-
ру од бо ле сти за ко је по сто ји лек, али им ни је до сту пан јер не ма ју фи нан сиј ских сред-
ста ва за ле че ње од но сно не ма ју здрав стве но оси гу ра ње или ни су до вољ но еду ко ва ни. 
Мно ги си ро ма шни, а по себ но де ца и труд ни це, и због не пра вил не и не до вољ не ис хра не 
скон ча ва ју жи вот ја ко ра но. Па ипак, ин те ре сант но је ана ли зи ра ти нај но ви је на ла зе ис-
тра жи ва ња УН ко ји по ру чу ју - женесуипаксретнијеодмушкараца!
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здра вље, ква ли тет ста но ва ња, не ма стреп ње од не за по сле но сти, а 
ко руп ци ја и кри ми нал ско ро су ис ко ре ње ни.

Ин те ре сант но је да ста нов ни ци САД4) као нај бо га ти је зе мље 
све та, пре ма овом ис тра жи ва њу, не за у зи ма ју во де ћа ме ста5), што 
по твр ђу је да бру то дру штве ни про из вод ни је га ран ци ја за ра дост 
жи вље ња6). У по ли ти ци и еко но ми ји по је ди них зе ма ља не мо же се 
гле да ти са мо на бру то дру штве ни про из вод. Све ви ше се го во ри 
– “да је бо гат ство зе мље узрок за до вољ ства Ја пан ци би би ли на 
вр ху ли сте, и не би кон стант но по ка зи ва ли ве ли ки пе си ми зам”. За-
то тре ба про ми шља ти шта је ва жни је у пла ни ра њу раз во ја зе ма ља 
– бру то дру штве ни про из вод или бру то дру штве на сре ћа7)!

 УН су по сле ово га ис тра жи ва ња по ру чи ле вла да ма да мо-
ра ју да се по ста ра ју да сва ки гра ђа нин за до во љи основ не по тре бе. 
Од др жа ва се да ље оче ку је да по бољ ша ју здрав стве ну за шти ту и 
ши ре за јед ни штво и са о се ћа ња са дру ги ма.

 Ме ђу тим, су прот но овим по ру ка ма УН-а, од по чет ка фи-
нан сиј ске и еко ном ске  кри зе, све до ци смо са вре ме ног фи нан сиј-
ског екс пе ри мен та ко ји се си сте мат ски спро во ди у со ци јал ној ла-
бо ра то ри ји ши ром све та. Тај екс пе ри мент зо ве се – ме ре штед ње. 
И бо га ти су по че ли да ште де. Та ко, на при мер, по моћ8) ко ју ЕУ 
да је зе мља ма у раз во ју па ла је пр ви пут у 15 го ди на. По је ди нач но 
нај бо га ти је зе мље Не мач ка и Швед ска, али и ЕУ као ор га ни за ци ја, 
сма њи ле су по моћ зе мља ма у раз во ју. Из у зе так је  Ита ли ја чи ји је 
до при нос зе мља ма у раз во ју по рас тао (33 по сто) јер је опро сти ла 
ду го ве др жа ва ма се вер не Афри ке. Али, ге не рал но по сма тра ју ћи, 
по ред сма ње ња сво је по мо ћи, ЕУ је и да ље нај ве ћи до на тор и она 
да је ско ро по ло ви ну укуп не свет ске по мо ћи зе мља ма у раз во ју.

4) Да би се про сеч ни ста нов ник САД осе ћео си гур но и да би се мо гао опу сти ти тре ба му 
око 75 хи ља да до ла ра го ди шње. То је нов ча на гра ни ца сре ће, пре ма Izvještajuosrećiu
svjetu. Па ипак, то је за ста ре ло, јер са да се зна да се за до вољ ство жи во та не мо же из ра-
зи ти са мо БДП-ом већ се ко ри сти ин декс сре ће. Дру га чи је ре че но, тра жи се кон текст у 
ко јем се жи ви, од нос из ме ђу си гур но сти и сло бо да ко је пру жа дру штво.

5) САД за у зи ма 11. ме сто. (Из вор: UN, Izvještajosrećiusvjetu, до ступ но 08.04.2012. го ди-
не). 

6) У аме рич ком ча со пи су Forbes не сла жу се са овом кон ста та ци јом. Они ка жу »БДП ипак 
има ве зе са сре ћом. На и ме, у зе мља ма где не ма еко ном ског ра ста, не ма ни сре ће«. (Из-
вор: Forbes,Globus, 13.04.2012. го ди не).

7) Тер мин “бру то дру штве на сре ћа” је пред ло жио Бу тан, ма ла хи ма лај ска зе мља чи ји гра-
ђа ни су нај ра до сни ји у Ази ји.

8) ЕУ је сма њи ла по моћ зе мља ма у раз во ју за 6,4 по сто. Про шле го ди не Уни ја је да ла 53 
ми ли јар де еура по мо ћи тим зе мља ма. (Из вор: ОЕЦД, до ступ но, 13.04.2012. го ди не).
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МЕРЕШТЕДЊЕ–САВРЕМЕНИ
ФИНАНСИЈСКИЕКСПЕРИМЕНТ

Ре зул тат ра ди кал них ме ра штед ње, ко је се  пре по ру чу ју као 
оздра вље ње, крај ње је еко ном ски сум њив. При ме ри зе ма ља у ко ји-
ма се ме ре штед ње про во де од по чет ка кри зе (крај 2008. го ди не) не 
по ка зу ју зна ко ве из ла ска из кри зе9). На про тив, упа да се у спи ра лу, 
ко ја је ло гич на по сле ди ца ка у зал них ре ак ци ја. А то зна чи: ви ше 
штед ње, ма ње при ку пље ног по ре за, ма ње јав них ин ве сти ци ја, ма-
ње по тро шње (он да, на рав но, сле ди и ве ћи по рез при ват них ула га-
ча). Раз у ме се, си ту а ци ја се ком пли ку је, јер не ма при вред ног ра ста, 
а тре ба ло би у тој си ла зној пу та њи и вра ћа ти ду го ве. Упра во су 
ду го ви раз лог због ко јег се, од стра не ме ђу на род них фи нан сиј ских 
ин сти ту ци ја, штед ња и пре по ру чу је, а не због из вла че ња из кри зе. 

Про кла мо ва не ме ре штед ње ни су ни шта дру го не го бе жа ње 
од ствар но сти. Уства ри, дра кон ске ме ре штед ње у Евро пи су са вре-
ме ни фи нан сиј ски екс пе ри мент ЕУ, ко ји већ во ди у вр тлог спи ра ле. 
На и ме, ве ћи дуг во ди до ве ће штед ње, со ци јал не не за по сле но сти и 
још ду бљих при вред них про бле ма, јер др жа ве још те же от пла ћу ју 
ду го ве. Ме ђу на род не ин сти ту ци је гре ше ка да да ју са ве те о штед-
њи, јер је  си гур но да се ни ду го ви, осим оних крат ко роч них, не ће 
вра ти ти на тај на чин, због то га што у јед ном мо мен ту др жа ве до-
ла зе у по зи ци ју да има ју ве ли ки број  не за по сле них, ко ји не при-
вре ђу ју, па се ни ду го ви не мо гу вра ћа ти. Да кле, но во за ду жи ва ње 
др жа ве ни је ре ше ње. При мер  је Грч ка ко ја је у ре це си ји већ пет 
го ди на, углав ном због стро гих ме ра штед ње ко је су услов за до би-
ја ње ме ђу на род не фи нан сиј ске по мо ћи по треб не да зе мља из бег не 
бан крот ство. Ме ре штед ње у Грч кој ни су да ле по зи тив не ре зул та-
те, јер се Гр ци и на да ље за ду жу ју, док при ма ња по ста ју све ма ња, 
а ду го ви су без вред ни. У Грч кој су две го ди не про во ђе ња про гра ма 
бру тал не штед ње пот пу но уни шти ле при вре ду и иза зва ле по бу ну 
на ро да. Ко ји је ре зул тат? Дуг им је у том раз до бљу са 139 по сто 
на ра стао на 159 од сто БДП-а10)!

9) Пр во је дно пр ва ве ли ка свет ска ре це си ја у 21. ве ку до так ну ла то ком 2009. го ди не, ка да 
је у Аме ри ци бру то-про из вод сма њен 3,5 по сто, а у ЕУ око че ти ри по сто. Но, већ то ком 
2010. до шло је до при вред ног ожи вља ва ња на За па ду, па је аме рич ки БДП по ве ћан чак 
три по сто, а онај у Европ ској уни ји за 1,7 по сто.

 Тај по стре це сиј ски бла ги по лет на За па ду је тра јао и кроз пр ва два квар та ла 2011. го ди-
не, да би од по чет ка тре ћег квар та ла све по че ло по но во да се за у ста вља или чак да кли за 
на дру го ре це сиј ско дно.

10) Из вор: Globus, 09.03.2012.
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Та ко ђе, штед ња и ди за ње по ре за у вре ме кри зе ни су ре ше ње. 
До ка зи за ову тврд њу су број ни. На при мер, Пор ту гал је још 2010. 
го ди не сма њио пен зи је, ре ду ци рао пла те, јав не упра ве и по ви сио 
по ре зе. Али је у тој зе мљи јав ни дуг на кра ју тре ћег квар та ла 2011. 
го ди не на ра стао на 110 од сто БДП-а. Пре тих ме ра био је 91 по сто. 
У Ир ској су за 15 по сто сма њи ли пла те и ди гли ПДВ на 23 од сто. 
На кон тих ме ра дуг им је на ра стао на 105 по сто БДП-а. А го ди ну 
да на ра ни је био је са мо 88 од сто11). 

У Ве ли кој Бри та ни ји  бу дућ ност ба зи ра ју на штед њи. Тај 
план им је до са да до нео са мо раст ду га са 74 на 80 од сто БДП-а. 
Но, ка кав је тај план штед ње нај бо ље го во ри аген ци ја Мо одy`с 
сни зив ши прог но зу бри тан ског ААА реј тин га са "ста бил но" у "не-
га тив но".

Сви еко ном ски са ве ти ко ји су би ли усме ре ни на тро ше ње, 
и ко ји су до ве ли до ове кри зе, има ју но ви ар гу мент. Ра ни је су твр-
ди ли да се др жа ва у кри зи тре ба још ви ше за ду жи ва ти и тро ши ти 
да би по кре ну ла при вре ду. А са да има ју и ста ти стич ки до каз да је 
штед ња ло ша, јер по гор ша ва еко ном ско ста ње, а не сма њу је дуг.

Аме рич ки екс пер ти твре да се у кри зи др жа ва тре ба за ду жи-
ва ти, из да шно штам па ти но вац и њи ме по ти ца ти при вре ду. Они не 
ми сле да је са да па мет но бу џет ски ма њак све сти у окви ре ко је од 
сво јих чла ни ца тра жи ЕУ, у ко јој по сто ји ве ли ка раз ли ка у по на ша-
њу из ме ђу се ве ра и ју га Евро пе. Се вер на Евро па је чвр ста, ра ди, 
ште ди но вац, а југ Евро пе тро ши, не ште ди, има огро ман де фи цит.

"Нем ци су но си те љи на де у ду жнич кој кри зи и њи хо ва је суд-
би на да пред во де Евро пу."12) Не мач ка је по чет ком мар та 2012. на те-
ра ла чла ни це Уни је да пот пи шу Пактзафискалнустабилност13) и 
оба ве жу се чи ни ти су прот но од Аме ри ке. Јер, Не мач ка др жи да је 
“нор мал но” у вре ме кри зе уво ди ти ме ре штед ње и те ра ти др жа ве 
да не тро ше ви ше не го што за ра ђу ју. Не мач ка за го ва ра по што ва ње 
бу џет ске ди сци пли не. Ма њак не сме би ти  ве ћи од 0,5 од сто. За ду-
же ње тре ба огра ни чи ти на 60 од сто БДП-а.

Ове ме ре ко је за го ва ра Не мач ка, они ма ко ји не са гле да ју це-
ло куп ну си ту а ци ју у Евро пи, из гле да ју пот пу но ра зум но. Али, Не-
мач ка се у прет ход ном раз до бљу по на ша ла су прот но од оно га што 
са да за го ва ра. Не мач ка до пре го ди ну да на ни је по што ва ла кри-

11) Из вор: Globus, 09.03.2012.

12) ViktorOrban, шеф ма ђар ске Вла де (Из вор, Globus, 09.03.2012).

13) Пактзафискалнустабилност је пот пи сан 02.03.2012. го ди не.
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те ри је14) ко је да нас по ста вља оста ли ма. То по ка зу ју ста ти стич ки 
по да ци. Бу џет ски ма њак био јој је 3,3 од сто, а укуп ни спољ ни дуг 
др жа ве пре ла зи 83 од сто БДП-а (кр ши ла је кри те риј три го ди не 
за ре дом). У Не мач кој јав ни дуг пре ма БДП-у из но си 87,3 про цен-
та, али ова др жа ва ни је угро же на, и мо же то се би да до зво ли, јер  
оства ру је го ди шњи из воз ви ши од 90 ми ли јар ди еура. Та ко Не мач-
ка бр зо на до ме сти ма њак у др жав ној ка си. Фран цу ска је та ко ђе кр-
ши ла кри те ри је. За пра во це ла ЕУ је про би ја ла кри те ри је - осим 
зе ма ља по пут Дан ске, Есто ни је, Фин ске, Лук сем бур га и Швед ске, 
ко је се ни су ни при бли жи ле бу џет ским кри те ри ју ми ма - ко је су др-
жа ве пот пи са ле у Пак ту за фи скал ну ста бил ност. Овај “пакт” је ди-
но су од би ли да пот пи шу Бри тан ци и Че си.

Ме ре же сто ке штед ње, ко је при по ве да Не мач ка, у 2011. го ди-
ни још ду бље су у при вред ну кри зу гур ну ле Ир ску, Пор ту гал, Грч-
ку и Ве ли ку Бри та ни ју. Уме сто па да до не ли су им раст др жав ног 
ду га у од но су на БДП. У ду бо кој кри зи су Ен гле ска, Фран цу ска, 
Ита ли ја, Шпа ни ја. Сто га су би ле по треб не од ре ђе не ме ре ка ко се 
не би до го дио ефе кат пре ли ва ње про бле ма из јед не др жа ве у дру гу. 
Због то га је ство рен “за штит ни зид”. На ме ра је да се исто вре ме но 
по мог не др жа ва ма ко је су у про бле ми ма и ујед но огра ни чи ефек-
те ко ји би се мо гли пре ли ти на дру ге др жа ве. Ме ђу тим, упит но је 
мо же ли фи скал ни пакт ста би ли зо ва ти Евро пу и га ран то ва ти да се 
грч ки сце на ри јо не ће по но ви ти у дру гим чла ни ца ма. Раз у ме се да 
је кон тро ла фи скал не по ли ти ке по жељ на. Али, чи ње ни ца је да се 
про бле ми у  Шпа ни ји и Пор ту га лу ни су до го ди ли због њи хо вог 
не по што ва ња фи скал не ди сци пли не. Чак је у вре ме бу ма, од но сно 
ра ста, фи скал на по ли ти ка у Шпа ни ји че сто по ми ња на као при мер 
од го вор ног по на ша ња. У по ме ну тим се зе мља ма до го дио раст у 
при ват ној по тра жњи, при ти сак на це не и апре си ја ци ја. Ка да се по-
тра жња сма њи ла од но сно ка да је бум до шао до свог кра ја, зе мље 
су се на шле у кри зи ко ја их је гур ну ла у фи скал ни де фи цит. Из ово-
га се мо же за кљу чи ти да фи скал ни пакт ни је мо гао спре чи ти оно 
што се до го ди ло у Шпа ни ји и Пор ту га лу.

Да кле, не ма ди ле ме да је фи скал на кон со ли да ци ја по треб-
на. Али  је нео спор но да она, у крат ком ро ку, сма њу је по тра жњу 
и сма њу је раст. Ако се иде ка фи скал ној кон со ли да ци ји пре бр зим 
при ла го ђа ва њем та да се гу ши раст. А ако се иде пре ви ше спо ро са 
при ла го ђа ва њем та да се гу би ве ро до стој ност. Др жа ве се тре ба ју 
ори јен ти са ти на сред њи рок, и то је по треб но, на при мер, Сје ди ње-
ним Др жа ва ма и Ја па ну. Што се ти че Евро пе, од но сно зе ма ља ко је 

14) Ви де ти: Sne ža na Grk, „Sr bi ja i svet – in te gra ci je ili igra če ka nja“, ur. S. Grk, Srbijaisvet
– razvojiintegracije, In sti tut dru štve nih na u ka, Be o grad, 2011.
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су у кри зи, је ди ни на чин да би се обез бе ди ло одр жа ва ње по тро шње 
је сте омо гу ћи ти ста нов ни штву при ступ јеф ти ним кре ди ти ма. То је 
је ди ни на чин да се схва те прин цип еко ном ског ра ста за ко ји је по-
треб на по тро шња и при сту пи стро гих ме ра штед ње ко је у Евро пи 
за го ва ра Не мач ка.

 Али, ово га пу та ће би ти за и ста те шко, по ми ри ти по ме ну ти 
прин цип и при ступ стро гих ме ра штед ње, јер еко ном ски ја ке др жа-
ве еуро зо не ви ше ни су спрем не да да ју кре ди те од но сно из вла че из 
про бле ма еко ном ски по ср ну ле др жа ве. Европ ска цен трал на бан ка 
(ЕЦБ) је то зва нич но и по твр ди ла15) до но се ћи кра јем мар та 2012. 
го ди не од лу ку да ће се са ду жнич ком кри зом бо ри ти са ми ни мал-
ном со ли дар но шћу ме ђу 17 ње них чла ни ца. Већ се го во ри да је на 
по мо лу “бал ка ни за ци ја” еуро зо не, по што цен трал не бан ке16) чла-
ни ца еуро зо не ви ше не ће ко лек тив но де ли ти би ло ка кве гу бит ке 
ко ји за де се об ве зни це по ср ну лих др жа ва еуро зо не.

СИРОМАШТВОДОДИРУЈЕ
ДРУШТВЕНОДНО

Је дан од за го вор ни ка те зе да се тре ба ште де ти је Ме ђу на род-
ни мо не тар ни фонд. Ко ли ко је ме ра штед ње не по пу лар на нај бо ље 
се илу стру је на при ме ру ко ји се ко ри сти “ако др жа ва не ма, тре ба 
ште де ти, као што би ште де ла по ро ди ца, да би иза шла из кри зе”. 
Ме ђу тим, за не ма ру је се да та ана ло ги ја - др жа ва и по ро ди ца -  ни је 
до бра. По ро ди ца не ма еко ном ске ак тив но сти и раз ме не као уну-
тар др жа ве  и то уоп ште ни је слич но. Ка да би та ана ло ги ја би ла 
слич на то би зна чи ло да, ре ци мо, по ро дич на штед ња под ра зу ме ва 
ус кра ћи ва ње шко ло ва ња де ци – јер је оно ску по, или ло ше си ту и-
ра ним по ро ди ца ма ус кра ћи ва ње здрав стве не за шти те – јер је ле че-
ње ску по. И од мах се на ме ће пи та ње: да ли је то на чин из ла ска из 
си ро ма штва? Од го вор је не га ти ван, јер је то још ве ће по ни ра ње у 
си ро ма штво. Но, мо жда се ми сли ло, код го ре по ме ну те па ро ле, на 

15) Од лу ком Европ ске цен трал не бан ке, др жа ве чла ни це еуро зо не, ко је су због фи нан сиј ске 
пре за ду же но сти мо ра ле да тра же по моћ од Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да и Европ-
ске уни је, сме ште не су у сек ци ју са ко јом оста так еуро зо не ко ји фи нан сиј ски бо ље сто-
ји ви ше ни је у оба ве зи да са ра ђу је на кре дит ном тр жи шту.То зна чи да “на ци о нал не 
цен трал не бан ке не ће би ти у оба ве зи да уну тар си сте ма европ ског кре дит ног тр жи шта 
при хва те као ко ла те ра лу бан кар ске об ве зни це ко је га ран ту ју др жа ве на про гра му по мо-
ћи ММФ-а и ЕУ, или оних чи је кре дит но вред но ва ње не од го ва ра ва же ћим пра ви ли ма”. 
(Из вор: Rojters, до ступ но 10.04.2012. го ди не).

16) Цен трал не бан ке Не мач ке (ве ли ке еко ном ске си ле са реј тин гом ААА) и Аустри је мо гућ-
ност да не при хва те од ре ђе не вр сте ко ла те ра ле при одо бра ва њу кре ди та већ су пре ве ле 
у “за бра ну”.
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ана ло ги ју др жа ве и по ро ди це, а што до не кле има сми сла, је ди но 
ако по ро ди ца оно што уште ди од лук су за ин ве сти ра у не што. Па 
опет, не мо же се ре ћи да је то штед ња, већ је то, у ана ло ги ји, опо-
ре зи ва ње лук су за бо га тих, и по кре та ње про из вод ње.

Ве ли ки про блем си ро ма штва  у це лом све ту нај ви ше по га ђа 
де цу, јер су она нај ви ше из ло же на си ро ма штву. Исто та ко, у свет-
ским ча со пи си ма17) се мо гу ви де ти шо кант ни по да ци о “но вим си-
ро ма шни ма” ко ји ни су ти пич них про фи ла, ко ји се по свра ти шти ма 
за бес кућ ни ке ши ром све та по ја вљу ју, а го во ре “је зи ком сред ње 
кла се”. То су ин те лек ту ал ци ко ји су при па да ли сред њој кла си, а 
са да су си ро ма си. Све ве ће раз ли ке из ме ђу си ро ма шних и бо га тих 
угро жа ва ју гло ба ли за ци ју.

По по да ци ма ко је је у фе бру а ру 2012. го ди не об ја вио Euro stat 
23 по сто ста нов ни ка 27 чла ни ца ЕУ је сте под ри зи ком си ро ма штва 
и со ци јал не ис кљу че но сти. Зна чи, ско ро сва ки че твр ти ста нов ник 
Европ ске уни је је на уда ру си ро ма штва. Ста ти сти ка Euro stat-a до-
би је на је на осно ву не ко ли ко па ра ме та ра. Пр во, ри зик од си ро ма-
штва на осно ву при хо да, дру го, озбиљ на ма те ри јал на ус кра ће ност 
(ти па не мо гућ но сти по кри ва ња ре жи је и гре ја ња), тре ће, жи вље ње 
у до ма ћин ству сла бе рад не ин тен зив но сти – где су од ра сли чла но-
ви оства ри ли ма ње од 20 од сто свог рад ног по тен ци ја ла и сл.

Из ана ли зе Euro stat-a ви ди се да ка да се ствар по сма тра са мо 
по при хо ди ма, нај ве ћи ри зик од си ро ма штва по сто ји у Ла тви ји, Ру-
му ни ји, Бу гар ској и Шпа ни ји (сви 21 од сто), а нај ма њи у Ће шкој (9 
од сто) и Ни зо зем ској (10 од сто).

По сто ји ми шље ње да је са да “Грч ка со ци јал на ла бо ра то ри ја 
за не што што ће по сле по ста ти Евро па”18). Ов де се ми сли на то да 
ће дру штво по ста ти не си гур но, јав не слу жбе и обра зо ва ње ру и-
ни ра но, здрав ство та ко ђе, с тим што ће здра вље би ти по вла сти ца 
са мо за бо га та ше, нај ра њи ви ја сред ња кла са ста нов ни штва про гра-
ми ра но не ста ја ти, а они ко ји су за по сле ни осу ђе ни су на оси ро ма-
ше ње и не си гур ност.

Сти че се ути сак да се са да во ди је дан кла сни рат. Уства ри,  
све до ци смо јед ног кла сног ра та ко ји фи нан си је ри и тех но кра те 
во де про тив остат ка дру штва, и то за хва љу ју ћи пар ла мен ти ма ко ји 
су им то омо гу ћи ли. ЕУ да је по моћ Грч кој, и сва та фи нан сиј ска 
по моћ се ста вља на по се бан ра чун са ко је га се сер ви си ра дуг. Дуг 
по ста је оруж је ко јим се уни шта ва це ло дру штво. Ма ла ску пи на 
нај бо га ти јих по ста је све бо га ти ја, сред ња кла са по сте пе но не ста је 
или стаг ни ра (у за ви сно сти од др жа ве до др жа ве), а си ро ма шни по-

17) NewYorkTimes,Spiegel…

18) Из вор: Globus, 09.03.2012. го ди на. 
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ве ћа ва ју свој кор пус. На ста ви ли се и да ље та ко, фи нан сиј ска кла са 
ће  до крај чи ти дру штво.

Оце њу је се да би “по се ја но се ме не за до вољ ства” у де це ни ји 
пред на ма мо гло да про кли ја и да по ни шти све по зи тив не ре зул та-
те гло ба ли за ци је.

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКАРЕАЛНОСТ
УСРБИЈИИЕВРОПСКОЈУНИЈИ

Про цес про ме на у Ср би ји ду го тра је и иде у су прот ном прав-
цу од оче ки ва ног. Ве ли ка је дис про пор ци ја из ме ђу обе ћа ња и чи-
ње ни ца. То нај бо ље осе ћа на род. Љу ди ко ји не ра де, си ро ма шни 
ко јих је у на род ним ку хи ња ма све ви ше, пен зи о не ри. Со ци јал на 
сли ка Ср би је пру жа алар мант не по дат ке. 

Со ци јал ни про фил19) Ср би је је сле де ћи: број ста нов ни ка 
7.276.195, број за по сле них 1.743.983,  сто па за по сле но сти  45,3 од-
сто, сто па не за по сле но сти 24,4 од сто, про сеч на ста рост 41,4 го ди-
не,  при род ни при ра штај - 4,7 од сто, сто па смрт но сти 14,2 од сто, 
про сеч на бру то за ра да 55.505 ди на ра (или про сеч на не то за ра да 
40.003 ди на ра, у фе бру а ру 2012. го ди не).

Пре ма зва нич ним ста ти стич ким по да ци ма, у де цем бру про-
шле го ди не, у Ср би ји је би ло не за по сле но 745.000 љу ди20). Али, 
пре ма дру гим не зва нич ним про це на ма број не за по сле них је до сти-
гао око ми ли он љу ди.                          

Ко ли ко је алар ман тан про блем не за по сле но сти у Ср би ји21) 
нај бо ље се мо же са гле да ти у ком па ра ци ји сто пе не за по сле но сти у 
зе мљи и ЕУ. Ви де ти Табелу1.

Табела1.СтопанезапосленостиуСрбијииЕУ(у%)
Го ди на 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
Ср би ја 13,3 14,6 18,5 20,8 20,9 18,1 13,6 16,1 19,2 23,7*
ЕУ 8,9 9,0 9,1 9,0 8,2 7,2 7,1 9,0 9,6 10,0

Из вор:  Eurostat и Ре пу блич ки за вод за статистику, до ступ но, 19.03.2012. 
го ди не.

На по ме на:  * Пре ма Ан ке ти о рад ној сна зи, укуп но, но вем бар  2011. го-
ди не.

19) Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је (РЗС), до ступ но 23.03.2012. го ди не.

20) Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 28.02.2012. го ди не.

21) Ви де ти: Сне жа на Грк, (2012), „Ср би ја то не у еко ном ско и дру штве но без на ђе“, Српска
политичкамисао, бр. 1/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.  
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Сто па за по сле но сти рад но спо соб ног ста нов ни штва у ЕУ из-
но си 68,6 од сто22). Но ви гу би так рад них ме ста у ЕУ је при су тан, а 
пра те ћа по сле ди ца је страх и за по сле них да ће оста ти без по сла, 
због че га ви ше ште де. 

Не за по сле ност у Европ ској уни ји у фе бру а ру 2012. је ма ло 
на ра сла у од но су на ја ну ар исте го ди не. На и ме, не за по сле ност у 
Уни ји у ја ну а ру бе ле жи про сеч них 10,6 по сто, а у фе бру а ру 10,7 
по сто. Овај па ра ме тар зна чај но ва ри ра у ЕУ, што се мо же ви де ти из  
сле де ћих по да та ка23): Не мач ка 10 од сто, Фран цу ска 5,8 од сто, Шпа-
ни ја 20 од сто, Грч ка 23,3 од сто. Нај ви ше за бри ња ва не за по сле ност 
мла ђе по пу ла ци је.Сто па не за по сле но сти у фран цу ском дру штву24) 
је нај ви ша упра во ме ђу мла ди ма ис под 26 го ди на и из но си 22,4 
про цен та. 

Не за по сле ност мла диху Шпа ни ји и Ита ли ји је око 50 од сто, 
док је она ма ња од 4 од сто у Не мач кој и Аустри ји. Нем ци и Аустри-
јан ци успе ва ју да др же ова ко ни ску сто пу не за по сле но сти јерза по-
шља ва ју нај ве ћи број мла дих, и то за хва љу ју ћи уче њу уз рад.

Ка да се ана ли зи ра сто па не за по сле но сти у су сед ним др жа-
ва ма, уоча ва се да са мо ло ши ју сто пу не за по сле но сти од Ср би је 
има ју Бо сна и Хер це го ви на и Ма ке до ни ја. Ви де ти Табелу2. 

Табела2.  СтопанезапосленостиуСрбијиисуседнимдржавама(у%)

Др жа ва
Сто па за по сле но сти

рад но спо соб ног
становништва

Сто па не за-
по сле но сти

Ср би ја 45,3   24,4*
Бу гар ска 58,6 10,2
Бо сна и Хер це го ви на 29,8 28,2
Хр ват ска 52,4 17,9
Ма ђар ска 50,4 10,6
Ма ке до ни ја 48,1 31,3
Ру му ни ја 59,1   7,2

 Из вор: Eurostat, до ступ но 19.02.2012. го ди не.
 На по ме на:  * Пре ма Ан ке ти о рад ној сна зи, од 15-64 го ди не, но вем бар 

2011.

22) Из вор: Euro stat, до ступ но 19.02.2012. го ди не.

23) Из вор: Euro stat, до ступ но 19.03.2012. го ди не.

24) Из вор: Оп сер ва то ри ја не јед на ко сти (ор га ни за ци ја ко ја се ба ви овим про бле мом), до-
ступ но 29.03.2012. го ди не.
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За бри ња ва ју ћи по да ци су што у Ср би ји сто па не за по сле но-
сти, као што је већ ре че но,  из но си 24,4 про цен та и има тен ден ци ју 
ра ста, док сто па за по сле но сти рад но спо соб ног ста нов ни штва је 
ни ска и из но си 45,3 од сто.

Ди мен зи је про бле ма су при лич но ве ли ке ка да се по сма тра-
ју мла ди. У Ср би ји се у по себ но ло шем по ло жа ју на ла зе мла ди и 
обра зо ва ни љу ди из ме ђу 26 и 30 го ди на, али и ста ри ји од 50 го ди-
на. По ло ви на оних ко ји же ле да ра де из по пу ла ци је мла дих не мо гу 
да про на ђу по сао, што до дат но оте жа ва си ту а ци ју. То се нај бо ље 
ви ди из ста ти стич ких по да та ка Свет ске бан ке. На и ме, у ком па ра-
ци ји са су сед ним зе мља ма не за по сле ност у ка те го ри ји мла дих у 
Ру му ни ји из но си 23,2 од сто, у Бу гар ској из но си 25,8 од сто, а у Ср-
би ји до се же чак 47,7 од сто. Пре лаз из мла до сти у од ра сло до ба у 
Ср би ји по стао је “тра у ма ти чан”, а нај ве ћи про блем су мла ди без 
ква ли фи ка ци ја. Си ту а ци ја у зе мљи је та ква да чак и ди пло ма пре-
сти жних фа кул те та или сред ње шко ле ни је га ран ци ја да ће не ко на-
ћи по сао. Сто га, мла ди са ви со ким ква ли фи ка ци ја ма су при ну ђе ни 
да при хва та ју да ле ко ло ши је по сло ве не го што је њи хо ва ква ли фи-
ка ци ја, или на пу шта ју зе мљу.

 У Ср би ји тре ба оче ки ва ти да љи пад бро ја за по сле них. За-
пра во, ако БДП бу де 0,5 про це на та (ко ли ко је про јек то ва но за 2012. 
го ди ну) та да би чак у ра спо ну из ме ђу 60.000 до100.000 љу ди мо-
гло из гу би ти по сао у овој го ди ни. Пре ма пред ви ђа њи ма ММФ-а, 
2016. го ди не Ср би ја ће у ком па ра ци ји са 102. зе мље би ти ме ђу пет 
у све ту са нај ве ћом сто пом не за по сле но сти. За пет го ди на, пре ма 
њи хо вим пред ви ђа њи ма, ло ши ји од Ср би је ће би ти са мо Ма ке до-
ни ја, Бо сна и Хер це го ви на, Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка и Грч ка.

Тран зи ци ја, не у спе шне при ва ти за ци је и еко ном ска кри за до-
ве ле су до то га да да нас у Ср би ји жи ви ви ше од 1,5 ми ли о на љу ди 
ко ји је два пре жи вља ва ју25). Не тре ба за бо ра ви ти ни чи ње ни цу да 
из ме ђу 80.000 до 100.000 за по сле них не ре дов но при ма пла ту, ве-
ли ки број ра ди а не при ма пла ту. По да ци су за стра шу ју ћи јер ви ше 
од 680.00026) љу ди у Ср би ји жи ви ис под гра ни це си ро ма штва. Број 
“пре ви ше” си ро ма шних у Ср би ји пре ма шу је зва нич не ста ти стич ке 

25) Грк С. је у сво јим ра до ви ма већ ра ни је ука зи ва ла на фе но мен си ро ма штва у Ср би ји.
 Они љу ди ко ји се на ла зе ис под гра ни це си ро ма штва не по се ду ју основ не усло ве за 

здрав и нор ма лан жи вот. То под ра зу ме ва не до ста так при хо да за за до во ља ва ње жи вот-
них по тре ба и не мо гућ ност за по шља ва ња, нео д го ва ра ју ће стам бе не усло ве и не а де ква-
тан при ступ со ци јал ној за шти ти, здрав стве ним и ко му нал ним услу га ма, обра зо ва њу и 
кул ту ри. Ту се убра ја и нео ства ри ва ње пра ва на здра ву жи вот ну сре ди ну и при род на 
бо гат ства, пре све га на чи сту во ду и  и ва здух. 

26) Из вор: Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је, до ступ но 
23.03.2012. го ди не.
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по дат ке. Про це њу је се да пре ко два ми ли о на гра ђа на је из у зет но 
си ро ма шноО то ме све до чи број љу ди ко ји сва ко днев но по се ћу ју 
отво ре не СОС про дав ни це и на род не ку хи ње ши ром зе мље. Уз то, 
у Ср би ји је из ме ђу 800.000 и 900.000 бес кућ ни ка27). Бес кућ ни ци су 
пре те жно ни ског обра зо ва ња, не за по сле ни или ан га жо ва ни на не-
си гур ним и сла бо пла ће ним по сло ви ма. Бес кућ ни ци ко ји су оста ли 
без по сла, углав ном су ра ди ли фи зич ке по сло ве у др жав ним и дру-
штве ним пред у зе ћи ма, а са да не ма ју при хо да, ни ти има ју пен зи је.

Та ко ђе, огром на по пу ла ци ја из над 55 го ди на те шко мо же да 
до ђе до за по сле ње. Ме ђу њи ма је ве ли ки број оних ко ји ма је већ 
пре ста ло пра во да при ма ју нов ча ну на кна ду са би роа за за по шља-
ва ње, па су и они по тен ци јал ни ко ри сни ци си сте ма со ци јал не за-
шти те. 

Ци фре о си ро ма штву у Ср би ји ни су пре ци зне. Број оних ко ји 
при ма ју со ци јал ну по моћ не у по ре ди во је ма њи не го број оних ко ји 
су ствар но си ро ма шни. Ве ли ки број си ро ма шних ни је у про гра му 
по мо ћи. А мно гим осо ба ма је ис под до сто јан ства да тра же со ци-
јал ну по моћ.

Екс пло зив ну со ци јал ну си ту а ци ју пра те до дат ни тро шко ви, 
ко је са со бом но си улич ни кри ми нал. Тро шак се увек као бу ме ранг 
вра ћа на на пла ту др жа ви, али са да на да ле ко го ри на чин. Ср би ја 
ће до так ну ти дру штве но дно, јер је ве ли ка ин ва зи ја си ро ма ха из 
сред ње кла се,  што ће иза зи ва ти фру стра ци је, страх, бес. Уоп ште, у 
Ср би ји вла да јед на дру штве на ра сло је ност.

Из за там ње не сли ке со ци јал не ствар но сти у Ср би ји из би ја 
у пр ви план ску пи на по ли тич ких и фи нан сиј ских моћ ни ка до пин-
го ва не др жа ве. Тај сјај (бо гат ство ша чи це оли гар ха ко ји вла да ју из 
сен ке) из ко ло ри та ствар но сти по сле ди ца је ко мот ног по на ша ња 
по ли тич ке ели те, ко ја ни је на пра ви ла до бру со ци јал ну по ли ти ку 
зе мље на вре ме, као и стра те ги ју еко ном ског раз во ја зе мље. По-
ли тич ка ели та је до зво ли ла, чак и омо гу ћи ла, да лич ни ин те ре си 
(власт и бо гат ство) по је ди на ца над вла да ју оне оп ште ег зи стен ци-
јал не. Ма ња ску пи на бо га тих оли гар ха у др жа ви Ср би ји за шти ће на 
је и од пла ћа ња по ре за. Дру гим ре чи ма, што ви ше има ју – ма ње им 
се узи ма. За то је за си ро ма шне по рез ка зна, а за бо га те на гра да!

По ред то га, по је дин ци на вла сти (из прет ход ног ре жи ма али 
и са да шњи) су ди рект но од го вор ни за ску пу др жа ву, би ро кра ти ју, 
про пи се, ми то и ко руп ци ју. На жа лост, као и до са да ни ко од од го-
вор них не ће би ти санк ци о ни сан. 

27) Из вор: Цен тар за уна пре ђе ње ста но ва ња со ци јал но угро же них гру па – Hausingcentar, 
до ступ но 27.03.2012.го ди не.



СнежанаГрк Друштвениефектиизопаченостимодернеекономије

137

Еко ном ски ре фор ма то ри у Ср би ји и њи хо ви нео ли бе рал ни 
исто ми шље ни ци као свој ве ли ки успех од 2000-те го ди не на во де 
здрав бан кар ски си стем, ко ји је углав ном у це ли ни пре дат у ру ке 
ино стра ног ка пи та ла. Ду го је про кла мо ва на те за о ја ком нов цу и 
здра вим бан ка ма у зе мљи у ко јој при вред на ак тив ност и не по сто ји. 
Го ди на ма је у за ча ра ном кру гу, ко ји по чи ва на не ре ал но пла те жно 
спо соб ној тра жњи, скри ве ној иза нео д ме ре не кре дит не екс пан зи је, 
ства ра на ла жна сли ка о ве ли ким про ме ти ма, успе шним фир ма ма и 
ве ли ким при вред ни ци ма, ва жним бан ка ри ма и моћ ним по ли ти ча-
ри ма. Ме ђу тим, ствар ност је да су да нас, на јед ној стра ни, др жа ва 
и пред у зе ћа као и ве ли ки број ста нов ни штва у огром ним про бле-
ми ма, а на дру гој стра ни су бо га та ши – ко ји за сле пље ни сво јим 
ла жним сја јем (јер су си ро ма шни из ну тра)  не ви де ре ал ност око 
се бе.

НЕОДРЖИВПЕНЗИОНИСИСТЕМ

Да љи пад жи вот ног стан дар да со ци јал ну ма пу Ср би је ће 
учи ни ти још там ни јом. За ве ли ки део по пу ла ци је у зе мљи, те жак 
жи вот ће би ти још те жи. Чи ње ни ца да око 1,7 ми ли о на љу ди ко ји 
су за по сле ни, са про сеч ном за ра дом ко ја је нај ма ња на Бал ка ну, 
мо ра ју да из др жа ва ју 1,6 ми ли о на пен зи о не ра, до вољ но го во ри о 
то ме ка кве су се по гре шне на ци о нал не по ли ти ке во ди ле – де мо-
граф ска, за по шља ва ња, со ци јал на. Због по гре шних на ци о нал них 
по ли ти ка пен зи о ни си стем28) већ са да по ста је нео др жив.

 Да би се уве ри ли у ову кон ста та ци ју по треб но је са мо ана-
ли зи ра ти од нос бро ја за по сле них и пен зи о не ра (ви де ти Табелу3.). 
Овај од нос је 1,06:1, а да би оба ве зно оси гу ра ње мо гло не сме та но 
да функ ци о ни ше, по треб но је да тај од нос бу де 3,5:1 (што је би ло 
пре три де це ни је). 

Вла ду Ср би је би тре бао да за бри ња ва са да шњи нео др жив 
од нос бро ја пен зи о не ра и не за по сле них, са јед не стра не, и бро ја 
оних ко ји ра де, са дру ге стра не. У Евро пи на јед ног пен зи о не ра 
иду три за по сле на, и Европ ска ко ми си ја је због ова кве про пор ци је 
ја ко за бри ну та.

Од нос за по сле ни-пен зи о не ри ће би ти још не по вољ ни ји бу-
ду ћи да Ср би ја ула зи у кри тич но раз до бље, у ко јем пен зи о ни си-
стем не ће мо ћи још ду го да оп ста не. Пен зи о не ри ма и за по сле ним 

28) Ви де ти: Грк Сне жа на (2011), „Ре фор ма пен зи о ног си сте ма у Ср би ји – у сен ци при вред-
ног ра ста и не по вољ не де мо граф ске струк ту ре“, Српскаполитичкамисао, бр. 1/2011, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.  
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до ла зе мрач ни да ни, и још ду бље по ни ра ње у си ро ма штво. Пен зи-
о ни си стем са да по чи ва на упла ти до при но са за по сле них ко ји фи-
нан си ра ју ис пла те те ку ћих пен зи ја. Сма њи ва њем бро ја за по сле них 
пен зи о ни си стем ће да екс пло ди ра.

Табела3.Односзапосленипензионери
Го ди на За по сле ни Пен зи о не ри Од нос

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

          Из вор:  Фонд ПИО, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 
11.03.2012.

Спро во ђе ње ре фор ме пен зи о ног си сте ма оте жа ва де мо граф-
ска сли ка Ср би је, чи је ста нов ни штво је ме ђу нај ста ри јем у  све ту. 
Ско ро 16,0 од сто ста нов ни штва Ср би је је од 65 го ди на и на ла зи се 
на че твр том ме сту ли сте нај ста ри јих по пу ла ци ја у све ту. Ре зул та ти 
по пи са ста нов ни штва у Ср би ји от кри ли су све раз ме ре не га тив-
них де мо граф ских трен до ва. Про сеч на ста рост гра ђа на Ср би је, као 
што је већ ре че но, из но си 41,4 го ди не. А ста ро сна гра ни ца је у по-
ра сту. Та гор ка са да шњост ви ди се го лим оком.

Да пен зи о ни си стем не би ве о ма бр зо пу као, тре ба раз ми-
шља ти о по ди за њу ста ро сне гра ни це пен зи о ни са ња. Ал тер на ти ва 
су мно го ма ње пен зи је не го што су са да или ве ће из два ја ње за по-
сле них за пен зи је. 

Углав ном све зе мље Европ ске уни је29) зна ју да се не мо же 
из бе ћи по ди за ње ста ро сне гра ни це пен зи о ни са ња. Европ ска ко-

29) У ЕУ је тре нут но 120 ми ли о на пен зи о не ра, што је ско ро 25 од сто ста нов ни штва. Тај 
број се по ве ћа ва, и про це њу је се да ће 2060. го ди не би ти је дан рад но ак ти ван на јед ног 
пен зи о не ра. То је раз лог што су  вла де мно гих европ ских зе ма ља по че ле да, осим по ве-
ћа ња ста ро сне гра ни це за од ла зак у прен зи ју, сма њу ју со ци јал на да ва ња, па ће усле ди ти 
и сма ње ње пен зи ја. Европ ска ко ми си ја је ми шље ња да су ка сни ји од ла зак у пен зи ју и 
при ват на ка пи та ли зо ва на штед ња на чин за из ла зак из про бле ма.

 Нај ве ће про бле ме са ре фор мом пен зи о ног си сте ма са да има ју пре за ду же не зе мље: 
Грч ка, Иита ли ја, Фран цу ска, Пор ту гал. Ме ђу тим, ан гло сак сон ске, гер ман ске и скан ди-
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ми си ја у свом пла ну за ре фор му пен зи о ног си сте ма пред ла же да 
се она ускла ди са оче ки ва ним жи вот ним ве ком30). Сле де ћи ло ги ку 
Европ ске ко ми си је сви су из гле ди да ће Ср би ја мо ра ти да по диг не 
ста ро сну  гра ни цу пен зи о ни са ња, и ускла ди је са оче ки ва ним жи-
вот ним ве ком.

Због ова квог пред ло га Европ ске ко ми си је, у раз ви је ним зе-
мља ма не за до вољ ство ста ри јих за сни ва се на стра ху да ће из гу би-
ти со ци јал не бе не фи ци је са ко ји ма су ра чу на ли, а мла ди су огор че-
ни што оста ре ла по пу ла ци ја оста је у рад ном од но су ду же и што у 
ску че ним усло ви ма не ма ме ста за њи хо во за по шља ва ње.

ОБРАЗОВАЊЕИНАУКА–ПРИОРИТЕТИ
ДРЖАВЕСРБИЈЕ

Обра зо ва ње и на у ка мо ра ју би ти при о ри те ти др жа ве Ср би је. 
Стра те зи пла ни ра ња у зе мљи су по ста ви ли ци ље ве: Пр во, да до 
2020. го ди не има око 30 од сто ви со ко о бра зо ва них (бар 38,5 од сто 
гра ђа на мла ђих од 35 го ди на са фа кул тет ском ди пло мом). Дру го, да 
три че твр ти не 15-го ди шња ка бу ду функ ци о нал но пи сме не. Тре ће, 
да се сма њи про це нат оних ко ји на пу шта ју шко ло ва ње. Ме ђу тим, 
ја ко је упит но да ли ће ти ци ље ви мо ћи да се оства ре. Ра ди то га 
што је обра зов на срук ту ра ста нов ни штва у Ср би ји ја ко не по вољ на. 
На и ме, обра зов на струк ту ра31) је сле де ћа: не пи сме но 4 од сто; од 
1. до 7. раз ре да основ не шко ле 18 од сто; основ на шко ла 24 од сто; 
сред ња шко ла 41 од сто; ви со ка и ви ша шко ла 11 од сто; 6,5 од сто 
гра ђа на је фа кул тет ски обра зо ва но; не по зна то 2 од сто.

Ста ти сти ка та ко ђе ка же сле де ће. Две тре ћи не не за по сле них 
су са мо са за вр ше ном основ ном шко лом; 23 од сто ста нов ни штва 

нав ске зе мље су у да ле ко бо љој по зи ци ји, јер је код њих раз ви јен си стем при ват ног 
пен зи о ног оси гу ра ња. У Не мач кој и Фин ској су пен зи је од по чет ка кри зе по ра сле. Чак 
и у пре за ду же ној Ир ској су пен зи је по ра сле, за хва љу ју ћи ра ди кал ним ме ра ма, али и де-
мо граф ској си ту а ци ји у овој зе мљи у ко јој од нос за по сле них и пен зи о не ра је 5:1, док у 
зе мља ма еуро зо не про сек из но си 3:1.

30) Од 1960. го ди не жи вот ни век у Евро пи по ве ћао се за осам го ди на, а на ста ви ће да се 
по ве ћа ва до 2050. го ди не. Па ипак, ду жи на жи во та ни је иста у Европ ским др жа ва ма. 
У Фран цу ској му шкар ци про сеч но жи ве 77 го ди на, у бал тич ким зе мља ма 67 го ди на, у 
Пољ ској 57 го ди на, као и у Ру му ни ји и Бу гар ској.

 Евро пља ни ће ићи у пен зи ју са 67 го ди на. Нем ци ко ји ма је да нас 50 го ди на тре ба ће ра-
ди ти до 67, од но сно до пу ног пен зи о ни са ња (сту пи ло на сна гу 1. ја ну а ра 2012). Фран-
цу зи ће мо ра ти ра ди ти до 67. го ди не до пу ног пен зи о ни са ња (од 2017. го ди не). Шве ђа ни 
се пен зи о ни шу са 65 го ди на, ма да је пред лог да тре ба ра ди ти до 75 го ди на. Че си ко ји 
са да има ју 50 го ди на би ће у рад ном од но су до 63, а они ко ји са да има ју два де сет го ди на 
ра ди ће до 69. го ди на. Гр ци се пен зи о ни шу са 62, а убу ду ће би ста ро сна гра ни ца тре ба ла 
би ти 65 го ди на. (Из вор: Gobus, Croatia, до ступ но 02.03.2012.го ди не). 

31) Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 15.03.2012. го ди не.
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ста ри јег од 15 го ди на не ма ни основ но обра зо ва ње; же не су у гра-
до ви ма три пу та не пи сме ни је од му шка ра ца, а у се ли ма че ти ри пу-
та; Ср би ја има 1.387.526 не пи сме них и не до вољ но обра зо ва них; 
про сеч но тро чла но до ма ћин ство ви ше из два ја за ал ко хол на пи ћа 
и ду ван (4,5 од сто од при ма ња), не го на здрав ство (4,4 од сто) или 
обра зо ва ње (све га 0,7 од сто за ра де).

Пре ма по да ци ма Свет ске бан ке по уде лу ула га ња у обра зо ва-
ње, Ср би ја из бру то до ма ћег про из во да из два ја 4,5 од сто. Ме ђу тим, 
UNESCO пре по ру чу је да се у обра зо ва ње из два ја шест про це на та 
БДП-а. Зна чи, др жа ва Ср би ја из два ја да ле ко ма ње нов ца од оно-
га што је пре по ру ка. Из два ја ње за обра зо ва ње у Евро пи про сеч но 
из но си 6,5 од сто БДП-а, а у Фин ској и осам од сто. Фин ска тре ба 
да бу де при мер мно гим зе мља ма. Она је пре 15 го ди на кре ну ла да 
ула же у обра зо ва ње и да нас се на ла зи на за вид ном ме сту у све ту, 
до бро по зи ци о ни ра на у обра зов ном си сте му. Ис трај ност у спро во-
ђе њу по ли тич ких од лу ка да се ула же у обра зо ва ње и на у ку до ве ли 
су до то га да су да нас струч ња ци али и  при вре да Фин ске ме ђу 
нај бо љи ма у све ту.

По след њи по да ци UNESCO-a  (ви де ти Табелу4.) по ка зу ју да 
је Ср би ја ме ђу др жа ва ма ко је нај ма ње из два ја ју за обра зо ва ње у 
Евро пи. У Ср би ји од укуп не др жав не по тро шње на обра зо ва ње од-
ла зи 9,32 од сто.

Табела4.Удеозапросветууукупнојпотрошњиу2008.години(у%)

Др жа ва Удео за про све ту у
укупној потрошњи Др жа ва Удео за про све ту у

укупној потрошњи
Ки пар 17,397 Аустри ја 11,211
Швај цар ска 16,666 В. Бри та ни ја 11,071
Нор ве шка 16,097 Фран цу ска 10,579
Дан ска 14,956 Ма ђар ска 10,357
САД 13,729 Не мач ка 10,355
Ли тва ни ја 13,101 Сло вач ка 10,310
Фин ска 12,429 Че шка 9,516
Бу гар ска 12,345 Ита ли ја 9,379
Пољ ска 11,772 Ср би ја 9,325
Сло ве ни ја 11,770

Извор: UNESCO, до ступ но 05.02.2012.го ди не
Од укуп не су ме нов ца ко ја се из бу џе та из два ја за обра зо ва-

ње, чак 95 од сто иде за пла те за по сле них. Оста так од 5 од сто ни је 
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до во љан за раз вој про све те. Ма ло из два ја ње из бу џе та за обра зо ва-
ње и на у ку, из го ди не у го ди ну, го во ри о ве о ма ко мот ном по на ша њу 
др жа ве пред овим про бле мом. Од це ло куп ног бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је за 2012. го ди ну32) са мо 15,3 од сто на ме ње но је за јед но за 
обра зо ва ње и на у ку. За со ци јал ну за шти ту је пред ви ђе но 41,8 од сто 
рас хо да, што је оче ки ва но због ја ко ло шег еко ном ског ста ња у  зе-
мљи. Чи ње ни ца је да др жа ва ни је спо соб на да се ухва ти у ко штац 
са овим про бле мом и ви ше ула же у обра зов ни си стем. Ко ли ки је 
зна чај обра зо ва ња и на у ке у дру штву тре ба ју да схва те, пре све га, 
по ли тич ки ак те ри на до ма ћој сце ни. 

У Пред ло гу стра те ги је обра зо ва ња до 2020-те го ди не као 
циљ је за цр та но да Ср би ја има 38 од сто фа кул тет ски обра зо ва них 
гра ђа на од 30 до 34 го ди не. Али да би се до ци ља до сег ну ло би ло 
би по треб но да у сва кој на ред ној ге не ра ци ји 60 од сто од укуп не 
по пу ла ци је уче ни ка за вр ши фа кул тет. Ма ло је ве ро ват но да ће се 
ова кав план оства ри ти. Раз у ме се, оства ри ће се ако се бу ду ку по ва-
ле од но сно “штран цо ва ле” ди пло ме.

Ср би ја ко ја же ли да се при кљу чи Евро пи мо ра мно го ви ше 
да ула же у обра зо ва ње и   на у ку, јер је то је ди ни пут да се за 15-20 
го ди на иза ђе из мрач ног ту не ла у ко јем се са да на ла зи др жа ва. Ме-
ђу тим, по ста вља се од мах пи та ње – ка ко из два ја ти из бу џе та, ка да 
се зна у ка квом ло шем ста њу се са да на ла зи еко но ми ја ове зе мље.

ЗАШТОНЕМАИНВЕСТИЦИЈА?

Сто па не за по сле но сти у Ср би ји је ви со ка и стра не ин ве сти-
ци је мо гу до при не ти ње ном сни жа ва њу. У ин те ре су Ср би је и ње-
них гра ђа на је да стра ни ин ве сти то ри отва ра ју но ва рад на ме ста. 
Али, др жа ва мо ра за кон ским ре ше њи ма да омо гу ћи да она пред-
у зе ћа ко ја за по сле нај ви ше рад ни ка да бу ду у по вла шће ни јем по-
ло жа ју при пла ћа њу по ре за и до при но са. Дру гим ре чи ма, др жа-
ва тре ба да сма њи фи скал на оп те ре ће ња оним по сло дав ци ма ко ји 
упо шља ва ју (у за ви сно сти од бро ја) но ве рад ни ке. Јер, са аспек та 
на ци о нал ног раз во ја, при мар ни ци ље ви мо ра ју би ти сма ње ње бро-
ја не за по сле них и по ве ћа ње жи вот ног стан дар да.   

Оте жа ва ју ћа окол ност је сте што др жа ва Ср би ја не ма соп-
стве ни ка пи тал, мо дер ну тех но ло ги ју, упра вљач ка зна ња, а до ма-

32) На оста ле став ке у струк ту ри бу џе та за 2012. го ди ну пред ви ђе но је за: од бра ну, јав-
ни ред и без бед ност 15,3 од сто (исто као и за обра зо ва ње и на у ку); ра зни под сти ца ји 
10,4 од сто; тран сфе ри оста лим ни во и ма вла сти 3,8 од сто; ад ми ни стра тив ни тро шко-
ви 3,0 од сто; оста ле функ ци је 10,4 од сто. (Из вор: Вла да Ре пу бли ке Ср би је, до ступ но, 
16.02.2012. го ди не).
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ћа штед ња је не до вољ на за са мо стал но по кре та ње раз во ја. Са мо 
од при ли ва аку му ла ци је из ино стран ства за ви си ко јом бр зи ном ће 
Ср би ја успе шно ани ми ра ти од но сно упо сли ти не за по сле ни про из-
вод ни по тен ци јал, са јед не стра не, и оства ри ва ти еко ном ски опо ра-
вак, са дру ге стра не. Да кле, раз вој Ср би је се мо же за сни ва ти са мо 
на ин ве сти ци ја ма, а не на за ду жи ва њу. 

У Ср би ју је по чев од 2001. го ди не па за кључ но са 2011. го ди-
ном укуп но ушло кроз стра не ди рект не ин ве сти ци је у фор ми ула-
га ња у вред но сне па пи ре др жа ве или На род не бан ке и као кре ди ти 
33 ми ли јар де и 241 ми ли он еура.Ви де ти Табелу5. 

Табела5.Приливкапитала(умилионимаеурането)

Го ди на СДИ Порт фо лио 
ин ве сти ци је Кре ди ти

2001-2005. 3.902 0 4.953
2006. 3.323 533 2.293
2007. 1.821 678 3.100
2008. 1.824 -91 2.566
2009. 1.327 -51 1.221
2010. 860 39 941
2011. 1.827 1.619 740
Укуп но 14.930 2.549 15.762

Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 11.03.2012. го ди не.

Но, са мо је дан део те су ме, у об ли ку грин филд33) ин ве сти ци-
ја, ствар но под сти че раз вој, и за по шља ва ње. Да ле ко ма њи ути цај 
на раз вој има ју бра ун филд34) ин ве сти ци је.

За ста би лан и одр жив раст до ма ће еко но ми је ко јим би се 
у на ред них не ко ли ко го ди на по ди гао ни во на ска ли сред ње раз-
ви је них зе ма ља, нео п хо дан је кон ти ну и ра ни го ди шњи при лив од 
не ко ли ко ми ли јар ди стра них грин филд ула га ња. Али, Ср би ја се 
не на ла зи на ли сти зе ма ља ко је су атрак тив не за ино стра не грин-
филд ин ве сти ци је по треб не на го ди шњем ни воу, по мо ћу ко јих би 
се омо гу ћи ло по ве ћа ње кон ку рент но сти при вре де, отва ра ње но вих 
рад них ме ста, по кре та ње ка па ци те та и сл. Раз у ме се, за све ово 
је по треб но обез бе ди ти пред у сло ве, као што су ма кро е ко ном ска и 
по ли тич ка ста бил ност, али и прав на си гур ност. При вред ни раз вој 

33) По чи њу од ну ле, а за вр ша ва ју се са из гра ђе ним, тех но ло шки опре мље ним објек том и 
отва ра њем но вих рад них ме ста.

34) Од но се се на ре кон струк ци је и уна пре ђи ва ње по сто је ћих обје ка та и тех но ло ги ја.
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зах те ва и уре ђен тр жи шни ам би јент ко ји ће зна чај ни је по кре ну-
ти ино стра на ула га ња и на ста ви ти ин ве сти ци о ни ци клус. Па ипак, 
кли ма за ула га ња у зе мљи је још увек не си гур на, због еко ном ских 
и по ли тич ких раз ло га.

Сто га, ни ове го ди не стра них ин ве сти ци ја не ће би ти у до вољ-
ном оби му, а по го то во грин филд ин ве сти ци ја. Раз лог је пре све га 
по ли тич ке при ро де од но сно не спрем но сти срп ских по ли ти ча ра да 
по сле из бо ра бр зо фор ми ра ју Вла ду, а све због пра вље ња по ли-
тич ке ком би на то ри ке при са ста вља њу Вла де Ср би је и стра те шких 
ига ра ра ди лич них ин те ре са по је ди на ца. Ни је дан озби љан ин ве-
сти тор не же ли да ула же у зе мљу ко ја не ма си гур не ин сти ту ци је 
и ста бил ну Вла ду. Цех нео збиљ ног по на ша ња срп ске по ли тич ке 
ели те пла ти ће ста нов ни штво, а 2012-та ће би ти из гу бље на го ди на 
не са мо у еко ном ском сми слу, не го и у со ци јал ном и кул тур ном. За-
у ста вље на при ва ти за ци ја и ре струк ту ри ра ње јав ног сек то ра, при-
вре ме но фи нан си ра ње и за у ста вља ње до то ка стра них ин ве сти ци ја, 
а по го то во из о ста ја ње у до вољ ном оби му грин филд ин ве сти ци ја и 
не до след но спро во ђе ње стра те ги је раз во ја зе мље има ће да ле ко се-
жне не га тив не по сле ди це ко је ће се тек осе ти ти у Ср би ји. Та ко ђе, 
при лив стра них ди рект них ин ве сти ци ја ће би ти у на ред ном раз до-
бљу ма њи, због но ве на до ла зе ће кри зе у еуро зо ни.

Са про ду бљи ва њем но ве кри зе до дат но ће се по гор ша ва-
ти ста ње у ми кро пре ду зе ћи ма, где је за по шља ва ње мо гло да бу де 
нај ди на мич ни је, а ко ји ма др жа ва ни је да ла сти му ланс за по зи ци о-
ни ра ње на тр жи шту. За оче ки ва ти је га ше ње ма лих про дав ни ца и 
пред у зе ћа, јер ће она би ти нај у гро же ни ја због оси ро ма шног ста-
нов ни штва и ни ске тра жње. То ће по го ди ти и ве ће си сте ме у при-
ват ном сек то ру. 

Глав ни кри вац ко ји је до вео до ова квог ста ња у зе мљи је су 
кре а то ри по гре шног мо де ла при ва ти за ци је. Про це нат по ни ште них 
при ва ти за ци ја је дво стру ко ви ши од про се ка нај у спе шни јих зе ма-
ља у тран зи ци ји. Рас ки нут је сва ки тре ћи или че твр ти уго вор о 
про да ји пред у зе ћа. Пр љав ка пи тал ко ји је до шао кроз при ва ти за-
ци ју, осим што је про из вео огро ман број не за по сле них у Ср би ји, 
нај ва жни ји је фак тор про па сти до ма ће ин ду стри је.

Са да је отво ре но пи та ње да ли др жа ва има сна ге да све до-
са да шње спор не при ва ти за ци је пре и спи та, и да ли хо ће да се од-
луч но су прот ста ви ор га ни зо ва ном кри ми на лу и ко руп ци ји, ко ји су 
тре нут но при сут ни у свим по ра ма срп ског дру штва. По ред еду ка-
ци је ста нов ни штва, од но сно ње го вог при ла го ђа ва ња тех но ло шким 
зах те ви ма но во га до ба, су зби ја ње ко руп ци је и кри ми на ла тре ба да 
бу де при мар ни за да так др жа ве. Та ко ђе, по ред ко руп ци је ко ја цве-
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та, при вред ни ам би јент у Ср би ји се ни је уре дио. Прав ни си стем 
је не е фи ка сан. Так се пред ста вља ју те рет за по сло ва ње. Ве ли ка је 
би ро кра ти ја. При ступ фи нан сиј ским тр жи шти ма је огра ни ча ва ју-
ћи. Сви ови фак то ри ути чу на не по ве ре ње озбиљ них ин ве сти то ра 
да ула жу но вац у Ср би ју. По ред то га, ста ње у јав ним фи нан си ја ма 
је кри тич но, и док се сви на бро ја ни фак то ри не по пра ве др жа ва 
Ср би ја не ма пер спек ти ву. То зна чи да ће би ти још ма ње ула га ња, 
ма ње рад них ме ста, и још те же ће се жи ве ти.

Власт у зе мљи, све сна чи ње ни це да се не мо же са ма из бо ри-
ти са бре ме ни тим про бле ми ма ко ји је при ти ска ју, при жељ ку је до-
ла зак ММФ-а, што би да ло сиг нал ин ве сти то ри ма да је зе мља под 
кон тро лом ове ме ђу на род не ин сти ту ци је. Али, при су тан је страх 
код ста нов ни штва да ће са ан га жма ном ММФ-а до ћи до ди рект-
ног уда ра на нај си ро ма шни ју по пу ла ци ју, на ро чи то на пен зи о не ре, 
али и оне ко ји за ви се о нов цу из бу џе та – јер Фонд ин си сти ра на 
дра стич ном сма ње њу др жав не по тро шње. Вре ме је да се бол ни ре-
зо ви спро ве ду, али ни је по ште но што ће те ре зо ве нај ви ше осе ти ти 
со ци јал но нај о се тљи ви је ску пи не. Са вре ме ни фи нан сиј ски екс пе-
ри мент – ме ре штед ње – ко ји се спро во ди у Евро пи не мо же за о-
би ћи ни Ср би ју. Ако се у зе мљи још ви ше по гор ша ју еко ном ске и 
дру штве не при ли ке, због во ђе ња из о па че не еко но ми је, та да Ср би ја 
ула зи у дис то пиј ску бу дућ ност.

SnezanaGrk

THESOCIALEFFECTSOF
THEDEPRAVITYOFMODERNЕCONOMY

Summary
It is well known from hi story that pur su ing fi nan cial go als, wit-

ho ut paying con si de ra tion to the ge ne ral wel fa re, has al ways led and 
will lead to di sa ster. To day, we are all wit nes ses to a class war be ing 
wa ged aga inst the rest of the so ci ety. Ho ar ding mo ney on one si de me-
ans bor ro wing on the ot her. This is the kind of si tu a tion that we ha ve in 
the Euro pean Union to day. Sa vings me a su res in the EU ha ve not gi ven 
po si ti ve re sults; no net he less, they ha ve bro ught abo ut new bor ro wings, 
bad debts, unem ployment, po verty and mass mi sery. The con tem po-
rary fi nan cial ex pe ri ment –in a so cial la bo ra tory – an nuls the re sults 
of glo ba li za tion. In co me dis pa ri ti es ha ve been cre a ted. The so ci o e co-
no mic dyna mics of po pu la tion aging is evi dent in so me co un tri es of 
the world, whe re as in ot her co un tri es we ha ve youth in va sion. Mas si ve 
unem ployment of the youn ger ge ne ra tion and a ma jor pro por tion of the 
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ol der ge ne ra tion in hi story so far, de pen dent on over-in deb ted co un tri es 
must ex plo de in to a lar ge sca le in sur gent.

Hu ge in deb ted ness of co un tri es is un der mi ning Euro pe, and the 
in cre a sing gap bet we en the ric hest layer of the po pu la tion and all the 
rest thre a tens to turn the pre sent gre at di scon tent of the po or in to risks 
that co uld lead most of hu ma nity in to a dysto pian fu tu re. Na mely, in to 
a fu tu re whe re the re will be pe o ple suf fe ring from har dships, po verty, 
mi sery and loss of fa ith of a brig hter fu tu re.

The dysto pian sce na rio will not bypass Ser bia if eco no mic and 
so cial cir cum stan ces de te ri o ra te even furt her. The fu tu re will be fra ught 
with pro blems due to a de pra ved eco nomy be ing led.
Keywords: mo dern eco nomy, sa vings, class war, re di stri bu tion of ric hes, 

over-in deb ted ness, po verty, gross do me stic pro duct, gross so cial 
hap pi ness
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Resume

The con tem po rary fi nan cial ex pe ri ment con duc ted by co un tri es 
with po wer ful eco no mi es will in the next ten years furt her de e pen the 
cri sis pla net-wi de. The eco no mic and so cial world de ve lop ment will be 
su bject to glo bal risks. Un fo re se e a ble dan gers are im mi nent due to the 
fi scal im ba lan ce, i.e. fi scal dis har mo ni es among co un tri es. A com bi na-
tion of fi scal, de mo grap hic and so cial pro blems might en dan ger most 
of hu ma nity.

The de pra vity of mo dern eco nomy is well-seen in the fact that 
the Euro pean Union sup ports only sa vings pro grams. This is fun da men-
tally wrong. Ho ar ding mo ney on one si de me ans bor ro wing on the ot-
her. This is the kind of si tu a tion that we ha ve in the Euro pean Union to-
day. The Ger man eco nomy is com pe ti ti ve in the world mar ket and this 
co un try is pi ling gre at stacks of mo ney; the re fo re, it can bor row mo ney 
to ot her co un tri es. This used to be a rat her sa fe met hod of in vest ment.

Strong  sa vings me a su res, re cently advo ca ted by Ger many, pus-
hed Ire land, Por tu gal, Gre e ce and Gre at Bri tain in to an even de e per 
eco no mic cri sis last year. In stead of a dec re a se, they bro ught the se co-
un tri es an in cre a se of the na ti o nal debt in re gard to its gross na ti o nal 
pro duct (GDP). En gland, Fran ce, Italy, Spain are all in de ep cri sis. Hen-
ce, sa vings me a su res in the EU ha ve not bro ught abo ut po si ti ve ef fects, 
but ha ve led to furt her bor ro wing, bad debts, unem ployment and po-
verty.

Po verty can be sin gled out as one of the most se ri o us and most 
dan ge ro us phe no me na for to day’s so ci ety. Not even the most cut ting 
ed ge tec hno logy of the 21st cen tury has ma na ged to al le vi a te the is sue of 
po verty, the ef fects of which are de va sta ting not only for the eco no mi es 
of co un tri es in un de ve lo ped parts of the world; they ha ve al so se ri o usly 
sha ken the Euro pean Union as well, cre a ting ma jor hin dran ces to Euro-
pean de ve lop ment. If the cur rent so ci o e co no mic cri sis is not ap pro ac-
hed in a pro per way, it will ge ne ra te a num ber of ot her cri ses, which are 
al ready as su ming mul ti di men si o nal pro por ti ons, af fec ting eco no mic 
growth, so cial de ve lop ment and even the po li ti cal se cu rity wor ldwi de.

The si tu a tion on the la bo ur mar ket in the EU might wor sen ad di-
ti o nally in the for thco ming pe riod. Unem ployment has been on the ri se 
in al most all mem ber co un tri es of the Union, and due to the we a ke ning 
of eco no mic ac ti vity an even wor se si tu a tion might be ex pec ted. Fe ar of 
job loss is re la ted to fe ar of hun ger, mi sery, po verty.

Po verty and unem ployment pre sent a most se ri o us thre at to Ser-
bia as well, who is still far away from en te ring the EU, yet is a part of 
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Euro pe. The co un try is in a dan ge ro us zo ne, be ca u se of its de pen den ce 
on in ter na ti o nal fi nan cial aid. The sa vings mo del, advo ca ted by co un-
tri es with strong eco no mi es is not ap pli ca ble to Ser bia sin ce it do es not 
ha ve such high an nual ex port that co uld com pen sa te for a de fi cit in na ti-
o nal tre a sury. Furt her mo re, in vest ments are low, and debts are gro wing 
qu ickly. Lo ans will be hard to get, and un less fi scal ru les are ob ser ved, 
Ser bia will not be able to pay off its too lar ge ex ter nal debt.

To day Ser bia re pre sents an emer ging class so ci ety, as well as a 
cor rupt so ci ety. The sub class (the unem ployed, the se mi-em ployed) has 
not been sho wing any signs of dec re a se in Ser bia. Pe o ple be lon ging to 
this sub class co uld bring abo ut big chan ges in the so ci ety. Due to con si-
de ra ble so cial di vi sion, class ori gins that used to de fi ne a per son’s way 
of li fe, in si tu a ti ons of cri sis and high unem ployment, are no lon ger 
a re li a ble de ter mi nant in de fi ning edu ca tion, en rol ling and gra du a ting 
from a fa culty, in co me ra te and a bet ter li festyle in ge ne ral. Re a sons 
for such a si tu a tion sho uld be so ught, first of all, in the enor mo us cor-
rup tion and cri me ra te. Who e ver has the mo ney, no mat ter how he/she 
ca me by it (sin ce the sta te do es not tra ce back the so ur ce of mo ney) dic-
ta tes the ru les of be ha vi o ur in edu ca tion, cul tu re, po li tics. Mo ra lity has 
ca pi tu la ted in the fa ce of im mo ra lity. Thus, it is hardly sur pri sing that 
the re are ac ti vi ti es go ing on that the sta te sho uld stop and ap pro ba te, but 
it do es not do so be ca u se of an al li an ce bet we en the sta te, the aut ho ri-
ti es (of all po li ti cal co lo urs) and the tyco ons. In ot her words, tyco ons 
are fi nan cing all po li ti cal struc tu res in po wer, as well as the op po si tion, 
the reby paying for the ir exi sten ce on the eco no mic and po li ti cal sce ne 
of Ser bia. They con trol all the fi nan cial flows in the co un try – be ca u se 
the ru le is – Who e ver has the mo ney ru les. They are the ones who bro-
ught Ser bia in to this de ep cri sis, and ha ve ma de it an un happy pla ce to 
li ve in.

Wit ho ut a sin ce re will on part of the sta te, i.e. co o pe ra tion bet we-
en sta te in sti tu ti ons and the aid of hu ma ni ta rian or ga ni za ti ons, the al le-
vi a tion of ex tre me po verty in Ser bia will not be easy, so the eco no mic 
re co very and de ve lop ment of the co un try will be ad di ti o nally slo wed 
down. At the sa me ti me, enor mo us mo ney ac qu i si ti on of one gro up on 
ac co unt of ot hers will re sult in ci vil di scon tent ca u sed by the di scon tent 
with the po li ti cal and eco no mic esta blis hment. “The seed of di scon tent 
that has been sown” co uld spro ut in the for thco ming de ca de, which wo-
uld be ex tre mely dan ge ro us to the so ci ety….

The way out of the de ep cri sis - in to which Ser bia has been sin-
king by ex ces si ve con sump tion, the sel ling-off of high qu a lity as sets, 
and ne glec ting  in du strial pro duc tion, as well as ex ces si ve fo re ign  bor-
ro wing – re qu i res a com ple tely new phi lo sophy of thin king in the eco-
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nomy and the so ci ety, which wo uld pre sup po se the im ple men ta tion 
of ra di cal chan ges in edu ca tion, la bo ur, em ployment, pen sion system, 
en tre pre ne ur ship, the pre ven tion of the brain drain of young edu ca ted 
pe o ple from the co un try in the for thco ming pe riod. It is this youn ger 
po pu la tion that will ca rry the bur den of fin ding the way out of cri sis.

* Овај рад је примљен 18. април 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. јуна 2012. године.
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Сажетак
У овом ра ду на сто ји мо да пре до чи мо по ли тич ке, еко ном ске 

и со ци јал не по сле ди це оку па ци је ју жне срп ске по кра ји не Ко со-
ва и Ме то хи је. На ме ра је да кроз вре ме и про стор, осла ња ју ћи се 
на исто риј ски и ан тро по-со ци о ло шки ме тод  по да стре мо, ис кљу-
чи во сна гом ар гу ме на та, да је Ко смет од иско на срп ска зе мља, да 
су Ср би на том про сто ру аутох то ни на род, а да су Ал бан ци са мо 
до шља ци ко ји ма је срп ска др жа ва обез бе ди ла уто чи ште и спас од 
фи зич ке про па сти. Као и то да су Ср би ја и срп ски на род на сто ја-
ли да на осно ва ма ме ђу ет нич ке и ме ђу ре ли гиј ске рав но прав но сти 
ин те гри шу ал бан ску ма њи ну у уку пан дру штве ни раз вој Ср би је, 
по шту ју ћи при то ме све нор ме ме ђу на род ног и до ма ћег пра ва ко-
је ре гу ли шу пи та ња на ци о нал них ма њи на. Пре о вла ђу је оце на да 
ни јед на на ци о нал на ма њи на ни је ужи ва ла то ли ко пра ва ко ли ко је 
Ал бан ци ма га ран то ва но Уста вом Ср би је. У пе ри о ду ру ше ња Дру ге 
Ју го сла ви је сма тра ли су да је то при ли ка да те ро ром от му Ко со во 
и Ме то хи ју. Уз по моћ На тоа и ЕУ, Ал бан ци су узур пи ра ли 15 про-
це на та те ри то ри је Ср би је и зна тан део при вред них ка па ци те та и 
обје ка та дру штве не де лат но сти и услу га, па чак и при ват ну имо ви-
ну, све ти њу ци ви ли зо ва ног све та. Узур па ци ју на сто је да уз по моћ 
САД-а и Европ ске Уни је пре тво ре у не за ви сну и са мо стал ну др-
жа ву, оправ да ва ју ћи то на вод но во љом  ве ћи не. Ана ли зом кре та ња 
* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179008. ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-

те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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ста нов ни штва по ка зу је мо да ал бан ско ста нов ни штво ни ка да ни је 
би ло ни аутох то но ни ве ћин ско. Др жа ва Ср би ја, ње на ма те ри јал на 
и ду хов на осно ва ве ко ви ма не го ва на и раз ви ја на у овом де лу Ср би-
је ја сно по твр ђу ју да је Ко смет прав но и оби чај но не спор но срп ска 
зе мља. 
Кључ не ре чи: по ли ти ка, еко но ми ја, со ци јал но, Ср би ја, узур па ци ја, Ко-

со во и Ме то хи ја.   

ОТВАРАЊЕПРОБЛЕМА

Са свим је при род но да на раз ме ђу два ми ле ни ју ма са гле да-
мо где се на ла зи Срп ски на род и ње го ва др жа ва и где се у тој др-
жа ви на ла зе дру ги на ро ди. У том кон тек сту нео бич но је ва жно да 
се раз у ме про шлост, пој ми са да шњост и бар ма ло осен чи и на го-
ве сти на ша бу дућ ност. У исто риј ском тре нут ку, про ме не сна га у 
све ту, усло ви ле су да се го то во све те шко ће у свет ској по ли ти ци 
сва ле на ле ђа Срп ског на ро да. Ин те ре си ве ли ких си ла у са ве зу  са 
исто риј ском тре нут ку не до ра слим во ђа ма ре пу бли ка ра зо ри ли су 
Дру гу Ју го сла ви ју и за по сле ди цу ство ри ли па ту ља сте др жа ви це 
ко је се на гло бу су и кар ти све та озна ча ва ју тач ком. У све му то ме су 
ни кри ви ни ду жни стра да ли Ср би. И по ред ја сних ме ђу на род них 
нор ми (де кла ра ци је, кон вен ци је, ре зо лу ци је, пре по ру ке) и По ве-
ље УН, Ср би су иза бра ни за жр тво ва ње и ста вље ни на стуб сра ма. 
Је ди ни спас су има ли, а та ко је и да нас, у соп стве ној са мо ор га ни-
за ци ји (Ре пу бли ка Срп ска), а та мо где се ти по ку ша ји ни су одр жа-
ли (Ре пу бли ка Срп ска кра ји на) би ли су уби ја ни и про те ри ва ни, па 
чак и у из бе глич ким ко ло на ма би ли су из ло же ни стра да њу  (што 
се ја сно ви ди из ви де о за пи са и све до че ња оче ви да ца). У тим тур-
бу лент ним вре ме ни ма као од го вор на осми шље но уни шта ва ње и 
ра за ра ње Дру ге Ју го сла ви је, ру ко вод ство Ср би је и Цр не Го ре, са 
сво јим на ро дом, ство ри ли су Тре ћу Ју го сла ви ју - Са ве зну Ре пу-
бли ку Ју го сла ви ју. Та ква др жа ва је у по чет ку одо ле ва ла не за бе ле-
же ном при ти ску, изо ла ци ји и уце на ма, не по зна тим до са да у исто-
ри ји др жа ва и пра ва. Народ,окупљенокоруководства,успешноје
истрајаваоиопстаоупркос геноцидно-етноцидном-злочиначком
насртањуЗападнеЕвропеиСједињенихдржава.Посебносувели-
кизлочиниучињениодстранеНатоалијансесрпскомнароду,на
разнимњеговимтериторијама,иСрбији. 

На ме ра нам је ов де, да ис так не мо ди мен зи је не мо ра ла: на 
јед ној стра ни осам ми ли о на ста нов ни ка, а на дру гој осам сто ми-
ли о на, ко ли ко оку пља ју чла ни це На то-а, и ка да том бро ју до да мо 
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дру ге зе мље ко је су би ле вољ но или не вољ но по ли гон ода кле је 
уби ја на срп ска др жа ва и срп ски на род, сли ка зло чи на про тив Ср ба 
се упот пу ња ва. Ов де мо же мо по ста ви ти пи та ње: Ко се зло чи нач ки 
удру жио, да ли су се САД, З. Евро па и још не ке зе мље у фор ми НА-
ТО зло чи нач ки удру жи ле да ра за ра ју, ру ше, уби ја ју и пер ма нент но 
уце њу ју, или су то Ср би удру же ни са ми са со бом (на род оку пљен 
око ру ко вод ства) да бра не сво ју др жа ву и соп стве ни го ли жи вот 
на сво јој од иско на зе мљи? Да ли смо ми или На то упо тре бља ва ли 
пре ко мер ну си лу, та ко ра до ко ри шће ну рат ну фло ску лу? Од го вор 
на ова пи та ња је ја сан сам по се би. Упр кос та квој фар сич ној фло-
ску ли На то-а и ње го вих са ве зни ка рат је за вр шен, и Ре зо лу ци јом 
1244. по твр ђен су ве ре ни тет СР Ју го сла ви је, а са мим тим и Ре пу-
бли ке Ср би је. Де цид но, ју жна срп ска по кра ји на Ко со во и Ме то хи ја 
је су ве ре ни и нео ту ђи ви део Ср би је. Ме ђу тим,  на пи та њу Ко со ва и 
Ме то хи је, од но сно Ср би је, САД са сво јим са ве зни ци ма вр ше мар-
ги на ли за ци ју УН, «У то ме и по чи ва из у зет на ре ле вант ност пи та ња 
Ко со ва и Ме то хи је за бу дућ ност ме ђу на род не по ли ти ке, с об зи ром 
на то да по ку шај де ле ги ти ми ни са ња СБ УН баш на пи та њу Ко со ва 
по све му су де ћи пред ста вља симп том ду ге и ду бље по ли тич ке кри-
зе са да ле ко се жним по сле ди ца ма».1) Сје ди ње не аме рич ке др жа ве 
сво је на ци о нал не ин те ре се по ли тич ком пре ва ром по ди жу на ни во 
свет ских и оп ште др жав них ин те ре са из че га из вла че и про мо ви шу 
став да њи хо ва до ми на ци ја и упра вља ње је у нај бо љем ин те ре су 
све та. О то ме Бог да на Ко ље вић пи ше: “Це ло куп на уну тра шња и 
спољ на по ли ти ка САД, уте ме ље на на иде ји на ци о нал ног ин те ре са, 
и на те о риј ском и на прак тич ном пла ну у са вре ме ном об ли ку ар ти-
ку ли са на је као на ро чи ти вид  еклек ти ци зма ко ји по чи ва на крип-
тошмитијанизму и по ку ша ју ње го ве уни вер за ли за ци је у пост мо-
дер ном кљу чу. У сре ди шту за ми сли о крип то шми ти ја ни зму на ла зи 
се иде ја о америчкомнационалноминтересуvia глобалноминтере-
су, тј. о об ли ку на ци о на ли зма са из ра же ним им пе ри јал ним ка рак-
те ром, исто вре ме но ру ко во ђе ним ми шље њем да ње го ва пре власт 
зна чи ус по ста вља ње нај бо љег мо гу ћег све та”.2) Упр кос еви дент-
ним раз ли ка ма у иден ти те ту САД-а и За пад не евро пе за хва љу ју ћи 
спле ту исто риј ских окол но сти на при ме ру КиМ ова два по ли тич ка 
су бјек та по ка зу ју ви сок сте пен са гла сно сти. Та ко је европ ска за-
јед ни ца у фор ми ЕУ пре кр ши ла соп стве не и ме ђу на род не нор ме 
и са САД при зна ла не ле ги тим ност и не ле гал ност у про гла ша ва њу 
Ко со ва и Ме то хи је у не за ви сну др жа ву Ко со во. Ти ме је Европ ска 

1)  Бог да на Ко ље вић, “Ко со во и Европ ска уни ја: пи та ња иден ти те та и де мо кра ти је”, Нова
српскаполитичкамисао, бр. 1-2, Бе о град 2008, стр. 21.

2)  Исто.
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Уни ја ус кра ти ла се би пра во и мо гућ ност да пру жи “Европ ски од-
го вор за европ ске про бле ме”3), и ис ком про ми то ва ла иде ју сло бо-
де и јед на ко сти, од но сно ли бе рал них вред но сти: вла да ви не пра ва, 
ми ра, то ле ран ци је и плу ра ли зма. Тран сна ци о нал ни са вез (од ЗЗУ-
ЧЕА, ЕЕЗ, ЕЗ до ЕУ) са ци љем ства ра ња но вог иден ти те та Евро пе 
на пра ву и уни вер зал ним вред но сти ма, упра во на при ме ру КиМ 
од у стао је од основ них прин ци па европ ске кул ту ре и по ли тич ке 
тра ди ци је. Због то га се с пр вом Бог да на Ко ље вић пи та: «да ли се 
Евро па да нас мо же по ја ви ти као но во име за за пад ни су бјект и за 
по тро ше ни и не у спе ли про јект по ли тич ког ин тер на ци о на ли зма 
САД, оли че ног у са вре ме ној вер зи ји пост мо дер ног и праг ма тич-
ног крип то шми ти ја ни зма».4)

У овом ра ду на сто ји мо да са оп шти мо политичке,економске
исоцијалнепо сле ди це оку па ци је и от ки да ња де ла те ри то ри је, од-
но сно по кра ји не Ко со ва и Ме то хи је, и ука же мо на нео др жи вост 
пер ма нент ног кр ше ња до брих оби ча ја,  ме ђу на род ног и на шег 
исто риј ског и сва ког дру гог пра ва, те на без об зир ност по ли тич ког 
ин же ње рин га и ин тер ве ни ци о ни стич ког пре кра ја ња  др жа ва и ре-
ги о на све та. Ту опа сност по је ди ни ауто ри ви де пре све га, у: «оп се-
си ји свет ског мо де ли ра ња пре ма јед ном ис кљу чи вом кул тур ном и 
по ли тич ком обра сцу, а на ро чи то на ме та ње по ли ти ке (у ви ду по ли-
тич ке си ле) као све ва же ћег на че ла са мог жи во та. Та ква ре гре сив на 
по ли тич ка оп сед ну тост не мо же, а да сву да у све ту не иза зи ва рас-
ту ћи от пор».5) У ту свр ху САД са сво јим са ве зни ци ма из ЕУ ко ри-
сте ме ре ис кљу чи во сти (ка ко они на зи ва ју-санк ци је) уз ап со лут но 
и без ре зер вно пра во на исти ни тост, тач ност, ну жност и ис прав ност 
сво јих по сту па ка. Ка да то не да је, за њих же ље не ре зул та те, та да 
при бе га ва ју бру тал ној си ли, бе сти јал но уби ја ју и ра за ра ју. Ова кви 
на ср та ји на су ве ре не др жа ве од ви ја ју се ши ром све та са ни зом не-
мер љи вих по сле ди ца. Про це на је да ви ше од 2,5 ми ли јар ди љу ди 
у све ту тр пи аме рич ко на си ље сва ке вр сте. Код нас су за у ста ви ли 
ауто ном ни раз вој, раз вод ни ли енер ги ју на ро да, по ти сну ли ства ра-
лач ку ини ци ја ти ву и на мет ну ли кул тур ни обра зац ко ји је у ди рект-
ном су ко бу са ве ко ви ма не дре ним и из не дре ним вред но сти ма свој-
стве ним и пре по зна тљи вим у динарскомтипучовека. 

3) Рад ми ла На ка ра да, „Европ ски од го вор за европ ски про блем“, НоваСрпскаполитичка
мисао, бр. 1-2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град 2008, стр. 7-17.

4) Бог да на Ко ље вић, „Ко со во и Европ ска уни ја: пи та ња иден ти те та и де мо кра ти је“, Нова
српскаполитичкамисао, бр. 1-2, Бе о град 2008, стр. 24.

5) Ми лан Ма тић, Српскаполитичкатрадиција, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град 
1998, стр. 247.



ДрагославКочовић Политичке,економскеисоцијалнепоследице...

153

На ша зе мља је не рет ко, кроз исто ри ју би ла су о ча ва на са из-
бо ром - нај че шће ул ти ма ту мом - ко ји се сво дио на си ле џиј ски сло-
ган: «прихватиилиодбаци»! Ско ра шњи при ме ри из гле да ли су ова-
ко: 1948. го ди не Со вје ти су ја сно ста ви ли до зна ља Ју го сла ви ји да 
ни је по сао на ше зе мље да ши ри мо иде је на род ног фрон та у све ту.6) 
На то је на ша ад мни стра ци ја уз вра ти ла да: «Бал кан, по ред Со вјет-
ског Са ве за тре ба да бу де све ти о ник ко ји по ка зу је пут пра вил ног 
ре ша ва ња на ци о нал них и со ци јал них пи та ња».7)  То је Со вје те на-
љу ти ло и као да ле ко се жну по ли тич ку «ме ру» да ју се би за пра во 
да на шу зе мљу про гла се но си о цем ре ви зи о ни стич ког марк си зма  
и не до бро на мер ном у рад нич ком и ко му ни стич ком по кре ту. Ме ре 
изо ла ци је ко је је СССР пре ма на шој зе мљи при ме нио су би ле, сре-
ћом, го то во бе зна чај не по по сле ди ца ма на на шу др жа ву, а ин те ли-
гент ни Ни ки та Хру шчов се вр ло бр зо из ви нио за учи ње ну гре шку. 
Наш сле де ћи из бор је до ла зио од За па да, али он не гла си узми или 
оста ви, већ «узмиилићешнестати»: да без у слов но, у сва ком по-
гле ду пре да мо на шу зе мљу њи хо вим ин те ре си ма и да при хва ти мо 
нор ме и пра ви ла ко ја нам по ста ве. Од би ја ње тог зах те ва узр ко ва ло 
је бло ка ду на ше зе мље на свим по љи ма, изо ла ци ју ка кву људ ски 
род још ни је до жи вео. Не за до вољ ни ефек ти ма 1999. го ди не упо тр-
бља ва ју си лу и нео бја вље но по кре ћу рат про тив на ше зе мље, а по 
окон ча њу при бе гли по ли тич ким пре ва ра ма у ту ма че њу ре зо лу ци је 
1244 и на сил ном оти ма њу Ју жне срп ске по кра ји не Ко со ва и Ме то-
хи је. Од из ви ње ња као што су то сво је вре ме но учи ни ли моћ ни Со-
вје ти, не ма са да ни шта, од на кна де на не те ште те у ма те ри јал ном и 
људ ском до бру ни по ме на. Уби ја ње срп ског на ро да и срп ске др жа-
ве се на ста вља, нај све жи ји при мер је од 27. ју ла 2011. го ди не ка да 
На то и Еулекс од ад ми ни стра тив них пре ла за ус по ста вља ју са мо 
њи ма зна ну др жав ну гра ни цу. Ско ра шњи при мер ци ни зма пре ма 
Ср би ма и срп ској др жа ви до ла зи од не мач ке кан це лар ке Ан ге ле 
Мер кел, европ ске иза сла ни це ко ја је 22. ав гу ста 2011. го ди не из 
За гре ба уочи по се те Бе о гра ду по ру чи ла: Ср би ја тре ба да се угле да 
на Хр ват ску. Што би ре као по кој ни пред сед ник Сло бо дан Ми ло-
ше вић: то вре ђа људ ски ум. Па та Хр ват ска је у Дру гом свет ском 
ра ту по би ла 750 000. Ср ба, је дан број Је вре ја и Ци га на, а из ван Хр-
ват ске у БиХ уста ше Хр ва ти су уби ли на хи ља де не ду жних мир них 
љу ди са мо за то што су Ср би. Но си о ци су по ку ша ја ру ше ња Дру ге 
Ју го сла ви је 1971. го ди не Ма спо ком, а то ком де ве де се тих го ди на, 
тач ни је 1995. го ди не хр ват ска власт је ор га ни зо ва но уз по моћ За па-

6) Ју риј Сер ге је вич Па вло вец, „Ал бан ски си же у раз вит ку Со вјет ско-Ју го сло вен ског кон-
флик та и кри за ју го сло вен ско-ал бан ских од но са (март 1948-но вем бар 1948)“, Политич-
каревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, бр. 1. Бе о град 2009, стр. 298.  

7) Исто.
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да уби ла на хи ља де не ду жних Ср ба ци ви ла, про те ра ла ви ше од 300 
000. и узур пи ра ла њи хо ву имо ви ну, јед но став но уни шти ла је жи-
вот срп ском на ро ду и од 12%  срп ског ста нов ни штва у Хр ват ској 
све ла га на ма ње од 3%. Ако по слу ша мо Ан ге лу Мер кел и угле-
да мо се на Храт ску мо ра мо бр зо пи сту пи ти ет нич ком чи шће њу и 
сво ђе њу укуп ног зби ра на ци о нал них ма њи на ис под 3% - на рав но, 
ни јед ном ср би ну то не па да на па мет. Ако је ово би ло јав но за хва-
љи ва ње Не мач ке свом са ве зни ку из 1941. до 1945. го ди не, тре ба 
од мах да се од ре ди мо пре ма пи та њу: ку да иде овај свет, по себ но 
Евро па са ова квом Не мач ком? Ор га ни за ци ја ује ди ње них на ци ја 
и Свет без бед но сти су чвр сто у ру ка ма оних За пад них си ла ко је 
нам оти ма ју По кра ји ну и бе стид но на те ре ну ме ња ју над ле жно сти 
и уло гу Кфо ра, Ум ни ка и Еулек са. Ор га ни УН и ор ган Европ ске 
уни је де лу ју ми мо ман да да Са ве та без бед но сти и ми мо спо ра зу ма 
Ср би је са ЕУ, и од не у трал не и ми ро твор не уло ге пре тво ри ли се у 
ин стру мент утвр ђи ва ња «гра ни це» на ште ту Срп ске др жа ве. Њи-
хо ва бе стид ност и ба ха тост су до шли до из ра жа ја и 15. сеп тем бра 
2011. го ди не ка да су де сан том до во ди ли шип та ре, на зо ви по ли ци ју 
и ца ри ни ке на ад ми ни стра тив ну ли ни ју. 

Не сум њи во је да Ис ток и За пад има ју два вред но сна си сте-
ма, они су се ја сно уоча ва ли и у до ба Ис точ ног и За пад ног рим ског 
цар ства. У Ви зан ти ји је не го ва на то ле ран ци ја, кре а тив ни ди ја лог, а 
вас пи та ње и обра зо ва ње су се за сни ва ли на ду хов ним вред но сти ма 
ан тич ког до ба: Хо ме ру, Хе си о ду, Со кра ту, Пла то ну, Ари сто те лу, и 
по том хри шћан ству. То ду хов но и све тов но двој ство ни је по сто ја-
ло на За па ду, «За раз ли ку од европ ског су мор ног и ин кви зи тор ског 
сред њег ве ка, у Ви зан ти ји ни је би ло не то ле ран ци је у оној ме ри и 
на исти на чин као на За па ду».8) Док су се на Ис то ку оку пља ли у 
по зо ри шту, на хи по дро му у ду хов ном и фи зич ком над ме та њу без 
уби ја ња, на За па ду су ме ста оку пља ња би ле гла ди ја тор ске аре не са 
бе сти јал ним про ли ва њем кр ви: «У Ри му је глав ни кон цен зус ста-
нов ни штва ство рен око аре не, у ко јој је про ли ва ње људ ске кр ви 
би ло глав на атрак ци ја...У Грч кој, у исто вре ме, глав но оку пља ње, 
кон цен зус, по сто ји око ста ди о на и спорт ског над ме та ња, али без 
про ли ва ња људ ске кр ви. Хи ља ду го ди на по сле то га, ка да пр ви кр-
ста ши до ла зе у Ви зан ти ју, у пр вом кр ста шком по хо ду, Ана Ком нен 
у Алек си ја ди опи су је са бла зан у очи ма Ви зан ти на ца од то га што 
све ште на ли ца са За па да про ли ва ју људ ску крв сво јим ру ка ма и по-
8) “Кул ту ра хе лен ског је зи ка ни је има ла са мо је дан обра зац, ка рак те ри сти чан за мо но те-

и стич ку ис кљу чи вост. У Ви зан ти ји је увек у ма њој или ве ћој ме ри  по сто ја ла од ре ђе на 
ди хо то ми ја, кре а тив ни ди ја лог и пре пли та ње, ин те гра ци ја и то ле ран ци ја из ме ђу ан тич-
ког на сле ђа и хри шћан ске те о ри је и прак си са” Бо шко И. Бо јо вић, „Ви зан тиј ска ци ви ли-
за ци ја и ње но кул тур но-исто риј ско на сле ђе“, Српскаполитичкамисао, бр. 2. Бе о град 
2009, стр. 152.
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сле то га слу же ми су. Не што не схва тљи во за Ви зан тин це».9) Вред но 
је на овом ме сту под се ти ти на ре чи Јо ва на Зла то у стог, ко јег ци ти ра 
A.Gu il lou: «Ри мља ни има ју сво је за ко не, али ми има мо сво је. Рим-
ски су оби ча ји без уме ре но сти, су ро ви и иду до про ли ва ња кр ви, 
али на ши су чо веч ни».  При род но је да по ста ви мо пи та ње: Где се 
да нас, на За па ду или Ис то ку не гу је на си ље као вр хун ски ин стру-
мент по ли ти ке за о гр нут ко пре ном де мо кра ти је и људ ских пра ва? У 
том кон тек сту: ка кав је био наш од нос кроз исто ри ју до да нас пре-
ма ал бан ци ма, а ка кав је њи хов пре ма на ма? Ка кав је од нос За па да, 
а ка кав Ис то ка пре ма ин те гри те ту и су ве ре ни те ту срп ске др жа ве? 
То су пи та ња ко ја за слу жу ју од го вор, на ње га има ју пра во сви: од 
па сти ра па до ми ни стра, од да ди ље па до бри жне мај ке, од мла до-
сти па до се дих гла ва. На рав но, то се оче ку је од свих оних ко ји на-
сто је да на на уч но ме то до ло шкој осно ви до ла зе до исти не, од но сно 
на уч них су до ва и за кљу ча ка, осло бо ђе них од свих иде о ло шких, 
ет нич ких, ре ли гиј ских и дру гих пред ра су да и заблда. Од го вор на 
ова пи та ња по да стр ће нам исто риј ске чи ње ни це ко је ни по што не 
сме мо да за не ма ри мо, у су прот ном бес пу ће и стра да ње су нам је-
ди но ши ром отво ре ни. Углед ни про фе сор Ра де Бо жо вић пи ше: «За 
мно ге сло вен ске кру го ве исто ри ја ни је би ла учи те љи ца, већ са мо 
при ли ка да се ис ка же при ту ље на ра и јин ска страст и по да ни штво. 
И све за рад крат ко трај них ин те ре са, нај че шће лич них. За мно ге 
Сло ве не исто ри ја је би ла са мо слу жба дру го ме...а ка ко че сто ви-
ше ве ру је мо ту ђим про ро ци ма, још увек по сто ји на да да ће мо из 
исто ри је из ву ћи, ко нач но, ка кву вред ну му дрост за бу дућ ност».10) 
За бри ња ва до кле је сти гао ку ка вич ко-ра јин ски мен та ли тет по је-
ди них гру па ко је де лу ју на јав ној сце ни Ср би је и бит но ути чу на 
облко ва ње по ли тич ке све сти и по ли тич ке кул ту ре Ср ба, са мим тим 
и на те ри то ри јал ни ин те гри тет срп ске др жа ве. То се очи глед но ма-
ни фе сто ва ло на Бе о град ском без бед но сном фо ру му, одр жа ном 15. 
сеп тем бра 2011. го ди не, ка да се ру ски ам ба са дор Алек сан дар Ко-
ну зин обра тио уче сни ци ма ску па. На и ме, А. Ко ну зин је оп ту жио 
уче сни ке да не бра не ин те ре се сво је зе мље у ве зи са Ко сме том, јер 
ни ко не по ста вља пи та ње у ве зи Срп ске ју жне по кра ји не «Збу њен 
сам, На то, Кфор и Еулекс пла ни ра ју да до ве ду ко сов ске ца ри ни ке 
на пре ла зе на се ве ру Ко со ва и ти ме пре кр ше свој ман дат, Ре зо лу-
ци ју 1244 и од лу ку СБ УН из 2008. го ди не, а из пу бли ке на ту те му 
ни је по ста вље но ни јед но је ди но пи та ње. Зар у овој дво ра ни не ма 
Ср ба?! Бри не те ли за суд би ну сво јих су на род ни ка». Да зло бу де 

9) Исто, стр. 150.

10) Ра де Бо жо вић, „На ци о нал но пи та ње на ис то ку“ (при каз књи ге), Политичкаревија, бр. 
2. Бе о град 2009, стр. 321-322.
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ве ће, на та кву кон стан ста та ци ју при сут ни му ни су до зво ли ли да 
да ље го во ри, а сред ства ин фор ми са ња на ступ ам ба са до ра, на ма ве-
ко ви ма по твр ђе не при ја тељ ске и брат ске Ру си је, оце ни ли као не 
ди пло мат ски.

ПОЛИТИЧКЕПОСЛЕДИЦЕ

До па да ло нам се то или не, политкакаодруштвенаделат-
ностсвеснаиосмишљенаусмеравадруштвоуодређеномправцу. 
Иза бра ни пра вац је усме ре ње ка ци љу, а он је вред но сна ка те го-
ри ја, не што што ни је а тре ба да је сте. По сти за ње ци ља пред ста-
вља по ље по ли тич ког жи во та на ко ме и у ко ме де лу ју у ве ћој, или 
ма њој ме ри сви. На рав но,  по ли тич ко по ље и по ли тич ки жи вот 
усло вље ни су ни зом фак то ра, а пре све га исто риј ским то ко ви ма, 
ет нич ком, вер ском и кон фе си о нал ном хе те ро ге но шћу, ма те ри јал-
ном осно вом, људ ским по тен ци ја лом, при род ним бо гат ством и др. 
Такосеполитика јављауфункцијиокупљањавишељудиуциљу
стварањаиочувањазаједнице,односнодржаве.Дакле,природа
политикенастајеизбићанародаињеговихсвојстава.Политика
усебисадржиемоције,мудрост,вештину-интуитивни,сазнајни
ипрактичнимомент,асвеуфункцијиобликовањадруштва.Сми-
саополитикејеуразрешавањудилема,спречавањуконфликтаи
отклањањусукоба,одређивањуправцаиизборуциљева.Сложена
јеколикајељудскаразлчитост(физичка,умна,религијскаитд.),
једноставнаоноликоколикосуљудимеђусобнослични.У дру штву, 
по ли тич ки дух про ис те као из мно штва иде ја об ли ку је се и пре та че 
у прав ну нор му ко јом се у до број ме ри да је тон и бо ја јед ној за јед-
ни ци у фор ми др жа ве. По ред прав них нор ми, жи вот се за сни ва и 
на тра ди ци ји и оби ча ји ма, што све за јед но у де лу по литчког чи-
ни вред ност по ли тич ког си сте ма. Ово су углав ном константе  у 
сва кој ор га ни зо ва ној по ли тич кој за јед ни ци. Варијабле у по ли тич-
ком си сте му су ве за не за ве ћи или ма њи сте пен по ли тич ких пра ва 
и сло бо да у де лу: сти ца ња вла сти и мо ћи, упра вља ња и вла да ња, 
из бор но сти и смен љи во сти, ет нич ке, је зич ке, пол не и имо вин ске 
(не)рав но прав но сти, ве ро ва ња и упра жња ва ња ве ре, ин фор ми са-
ња, го во ра, оку пља ња, до го ва ра ња и др. На ша зе мља спа да у сам 
врх зе ма ља све та са ви со ким сте пе ном људ ских пра ва и сло бо да 
и у сред њо ве ков но до ба и у но во ве ков ној исто ри ји. У сред њо ве-
ков ном пе ри о ду Ср би ја је би ла до бро уре ђе на фе у дал на др жа ва у 
по ли тич ком, еко ном ском и прав ном по гле ду.11) У но ви је до ба раз-

11)  Кон стан тин Ји ре чек,  ИсторијаСрба, том I, Про све та, Бе о град 1988, стр. 187, 211, 256.
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ви ја на је као пар ла мен тар на мо нар хи ја, а по том као смо у прав на со-
ци ја ли стич ка др жа ва, да би по чет ком по след ње де це ни је про шло га 
ве ка на пу сти ла са мо у прав ни по ре дак и пре шла на ви ше пар тиј ски 
си стем и сло бод но тр жи ште, у уве ре њу да та ко гра ди мо дер ну Ре-
пу бли ку. На кон цеп ту оп ти мал ног до се за ња људ ских пра ва и сло-
бо да, срп ски на род и Ср би ја по ди за ли су устан ке, ре во лу ци је и во-
ди ли ра то ве, ка ко би ство ри ли и уре ди ли по ли тич ко по ље сло бо да, 
пра ва и су ве ре ни те та. У та квом на сто ја њу, исто риј ски то ко ви раз-
во ја то и по твр ђу ју. Ср би и срп ска др жа ва су на сто ја ли да осво је на 
пра ва под јед на ко при па да ју сви ма без об зи ра на вер ску, је зич ку, 
ет нич ку, со ци јал ну (плем ства, по ре кла, имо ви не) или би ло ко ју 
дру гу раз ли чи тост. У том по гле ду, број ни пу то пи сци и хро ни ча ри 
бе ле же го сто прим ство и пред у сре тљи вост на ко је су на и ла зи ли на 
про сто ри ма где су жи ве ли и где да нас жи ве Ср би. За бе ле жи ли су, 
и на ма у на сле ђе оста ви ли, не ке ка рак те ри сти ке срп ског на ро да 
ко је у су шти ни чи не осно ву за са вре мен и мул ти кул ту ран раз вој 
дру штва. Та ко, пле мић Ото Ду би слав  Пирх, ка пе тан пру ске вој-
ске у сво јим за пи си ма, пу ту ју ћи кроз Ср би ју 1829. го ди не, пи ше: 
«да Ср би, упр кос све му што се о њи ма при ча ло, и шта су они са ми 
о се би пе ва ли – ни су на род ни не ма ран, ни љут; да су то ра та ри 
углав ном крот ки». Он хва ли срп ску пи то мост, чи сто ћу, тре зве ност, 
ди сци пли ну и спо соб ност за са мо у пра ву.12) Ен гле ски пу то пи сац 
Г.М. Тра ве ли јан, го во ри о со ли дар но сти ме ђу Ср би ма, и у сво ме 
за пи су «По но во у по се ти Ср би ма» 1915. го ди не бе ле жи: «Срп ски 
се љак раз у ме прин цип уза јам не по мо ћи мо жда бо ље од ста нов ни-
ка цен трал не и ѕапад не Евро пе ко ји не по зна ју ћи га на сто је да се бе 
сма тра ју су пер и ор ни јим».13) Ет но лог, ет но ге о граф, ан тро по граф, 
пи сац о ми гра ци ја ма и на се љи ма, Јо ван Цви јић го во ри о «осо би-
тој струк ту ри срп ске ду ше, да ро ви те, осе ћај не, ду бо ке, ко ја је сва 
об у зе та и по сед ну та те жњом да от ме и из во ју је сво је ме сто у све ту 
и да да сво ју пу ну ме ру и ко ја је нај зад, због тих на по ра и пат њи...
до би ла пе чат сло же ни је и ду бље ду ше».14) Ту исту ду шу опи су је 
пе сник и ди пло ма та Јо ван Ду чић као скром ну, по бо жну и уме ре ну 
осли ка ва ју ћи је у спек тру ко ји чи ни: склад ност и хар мо ни ја, то пло-
та и до бро та, опре зност и па жљи вост, љуп кост и ср дач ност, по нос 
и пред у зи мљи вост. За Ј. Ду чи ћа срп ска ду ша је нај бо љи склад до-

12) Сло бо дан Јо ва но вић, Изисторијеикњижевности, том I, БИГЗ, СКЗ, Бе о град 1991, 
стр. 590-592.

13) Јо ван Цви јић, Балканскополуострвоијужнословенскеземље, За вод за из да ва ње уџ бе-
ни ка, Бе о град 1966, стр. 366. 

14) Вла ди мир Јо ви чић, Ми ло рад Пе тро вић, Оља Јо ви чић, Косово у свести и надахнућу
Српскоганарода, Глас под ри ња Ша бац, Но ва књи га, Бе о град 1988, стр. 571-572. 
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бра и нај бо ље по стиг ну та рав но те жа из ме ђу чо ве ко вих вр ли на и 
ма на.

Осло ба ђа ње Ср би је од ве ков ног роп ства ни је би ло про пра ће-
но про го ном при пад ни ка не срп ских ет нич ких, ре ли гиј ских и кон-
фе си о нал них за јед ни ца. Тач но је, да се је дан број исе лио у Бо сну 
и Ма ке до ни ју, али не због стра ха и по гро ма, већ из оче ки ва ња да 
ће та мо има ти ста тус по вла шће них. На и ме, у Ср би ји се на сто ја ло 
ства ра њу и не го ва њу хе те ро ге не за јед ни це. Та кав при ступ прак-
ти ко ван  је и на Ко со ву и Ме то хи ји, не го ван је и у моћ ној цар ској 
сред ње ве ков ној Ср би ји у ко јој су жи ве ли, у не ве ли ком бро ју, при-
пад ни ци дру гих на ро да и је зич ких гру па ко ји ни ка да,пре окон ча-
ња Дру гог свет ског ра та, Ср би ју ни су сма тра ли ту ђом др жа вом ни 
срп ску др жа ву њи ма на мет ну том. На том ју жно срп ском про сто ру 
Ал бан ци су до спе ли из Ју жне Ита ли је. Њих је као вој ни ке у ма-
лом бро ју 1043. го ди не до вео од мет ну ти ви зан тиј ски ко ман дант 
Ге ор ги ос Ма ни ја кос. По сле ње го ве смр ти Ср би су их при хва ти ли 
и пру жи ли им уто чи ште.   Обез бе ди ли су им оп ста нак на об рон ци-
ма Про кле ти ја. Ве ко ви ма ка сни је, по че ли су, да са пла ни на но ћу 
упа да ју и пљач ка ју и по но во се вра ћа ју у пла нин ске за би ти, да би 
тек у XVI II ве ку кре ну ли да за по се да ју про стор Ме то хи је и про-
стор Ко со ва.15) Ва са Чу бри ло вић нас оба ве шта ва да је Ср би ја би ла 
без му сли ман ског ста нов ни штва на се лу, а тек у XVI II ве ку Тур ци 
до во де вој ни ке на срп ску зе мљу из Бо сне и са про сто ра да на шње 
Ал ба ни је, од но сно  по сле 1739. го ди не до во де са мо у гра до ве  ја ни-
ча ре из по ме ну тих кра је ва, и они ће би ти глав ни узроч ни ци на си ља 
и не ми ра зе ле на ше ћи и чи тлу че ћи.16) 

Сми сао ства ра ња Пр ве Ју го сла ви је ни је био у хе ге мо ни ји 
Ср ба,ка ко је то об ја шња ва ла шо ви ни стич ки на стро је на проп ган да, 
над дру гим на ро ди ма, већ ства ра ње за јед ни це и за јед нич ке др жа ве 
за оп ште до бро, сло бо де за све ко ји у њој жи ве. Да кле, иде ја срп ске 
др жа ве пре тво ри ла се у иде ју ју жно сло вен ске др жав не за јед ни це 
јед на ких и рав но прав них. Садостатачностиможеморећидаје
основнаидејакојусузаговаралисрпскиинтелектуалци,вођеи(не
знамоколикоискрено)представницидругихнародабиластварање
заједничкедржаве,укојојбисекаоукаквојзгоднојпосудипрета-
палеразличитости,премошћавалераздеобе,адруштвоуцелини
ослобађалоодсвојезаосталесоцијалнеисвакедругепревазиђене

15) Ми ла дин Сте ва но вић, Душановоцарство, Књи га ко мерц, Бе о град 2001, стр. 182. Кон-
стан тин Ји ре чек, ИсторијаСрба, том I, Про све та, Бе о град 1988, стр. 216-217, 262. Ва са 
Чу бри ло вић, Одабраниисторијскирадови, На род на књи га, Бе о град 1983, стр. 106. Ма-
лаенциклопедијаПросвета, Про све та, Бе о град 1986, стр. 43.

16) Ва са Чу бри ло вић, Одабраниисторијскирадови, На род на књи га, Бе о град 1983, стр.10, 
44, 106, 142, 146.
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прошлости. Утаквојдржавиочекиваосеполитички,економски
исоцијалнипросперитетнарода,асадругестранејачањезајед-
ничке државе као институционалнеформе слободног итрајног
културногразвоја. 

Осла ња ју ћи се на исто риј ски ме тод, ја сно се уоча ва ју те шко-
ће и про бле ми у хе те ро ге ној на род ној за јед ни ци ка ква је на ша.17) 
На да ња и оче ки ва ња су увек мак си мал на, и у мре жи ус по ста вља ња 
и ус по ста вље них од но са, не ра зу ме ва ње и кон флик ти ни су не по-
зна та по ја ва. Као уоста лом, и код дру гих на ро да и др жа ва. Та ко, на 
јед ној стра ни, а то су по ка за ли са вре ме ни по ли тич ки то ко ви, не ки 
на ро ди, без об зи ра на срод ност и кул тур ну слич ност, ис по љи ли су 
ин те рес да се по сва ку це ну одво је од за јед нич ке др жа ве кр ше ћи 
чак ти ме и Устав за јед нич ке зе мље и раз гра ђи ва ли по ли тич ки дух 
за јед ни штва. На про сто ру ју жне Ср би је, упр кос по ли тич кој плат-
фор ми за сно ва ној на иде ји за јед ни це жи во та и ме ђу соб ног ува-
жа ва ња на осно ва ма кул тур не по себ но сти и кул тур не то лер нци је, 
при пад ни ци на ци о нал не ма њи не  де це ни ја ма уна зад, при кри ве но 
или отво ре но, уни шта ва ли су по ли тич ки си стем и по ли тич ки по-
ре дак. Ни су се огра ни ча ва ли са мо на по ли тич ку ак ци ју, већ су уни-
шта ва ли ве ков но кул тур но ства ра ла штво срп ског на ро да ко је је у 
јед ном де лу за шти ће но од УНЕСК-а као свет ска ба шти на и свет ско 
до бро. НигдеусветунепостојикоднекогнародакаокодСрба,да
на једноммаломпросторуиматоликодуховногиматеријалног
добра,адамусебашнатомпростору забрањује битисањеи
уживањеусвојојдуховнојиматеријалнојбаштиниунутарсвоје
државе.Упра во са тог про сто ра, у ви ше на вра та, срп ски на род је 
био про га њан. Од ти хе, го то во не ви дљи ве при ну де, а сва ко днев но 
упра жња ва не, на по љу, у њи ви, на рад ном ме сту, на ули ци (пси-
хо ло шки при ти сак) до јав ног де мон стри ра ња, ору жа ног на си ља, 
уби ја ња и про го на.18) Ка ко су исто ри ја и гор ко ис ку ство по ка за ли, 
про го ни се ни су за вр ша ва ли са мо пре ко пси хо ло шког при ти ска. 

И све ово се де ша ва у по след њем ве ку, да би кул ми ни ра ло у 
по след њој де це ни ји XX ве ка ка да је спас у уну тра шњост Ср би је 
са Ко сме та на шло го то во три ста хи ља да љу ди. У цен тру ду хов-
не ба шти не Ср ба про мо ви са ли су и про мо ви шу по ли ти ку на си ља, 
оти ма ња, за стра ши ва ња, про го на и уби ја ња. У склопу глобалног
светскогпореткаипроменеравнотежесилаЗ.ЕвропаиСАДсу

17) Ми ро љуб Јев тић, „Po li ti cal Sci en ce and Re li gion“, Политикологијарелигије, бр.1. Бе о-
град 2007,стр. 63- 64.

18)  Дра ги Ма ли ко вић, КачачкипокретнаКосовуиМетохијиод1918-1924, Ин сти тут за 
Срп ску кул ту ру При шти на, Ле по са вић 2005, стр. 11-297. Ми хај ло Мар ко вић, „Сми сао 
ис тра жи ва ња по ре кла Ал ба на ца и њи хо вог ши ре ња по Бал ка ну“, чла нак у:Албанцила-
жниИлири,Пе шић и си но ви, Бе о град 2007, стр. 9 - 13.
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нашлесвојполитички(економски,геостратешки,војни)интерес
даразореполитичкиидржавниконцептСрбаисрпскедржаве.У
таквомнастојањукршесвемеђународненорме,апосебноПовељу
уједињенихНација. Већ пу ну де це ни ју Ср би ја се по ли тич ки и ма те-
ри јал но ис цр пљу је да  у устав но-прав ни, од но сно по ли тич ки, еко-
ном ски и со ци јал ни  по ре дак вра ти 15 про це на та сво је те ри то ри је. 
Ова ква по ли тич ка си ту а ци ја иза зи ва по ли тич ку на пе тост у Ср би ји, 
јер је ста ње на Ко сме ту кључ но пи та ље те ку ћег по ли тич ког  жи во-
та Ср би је, ко је по сво ме зна ча ју кул ми ни ра пе ри о дич но, по себ но 
у из бор ним ци клу си ма. У та квој по ли тич кој кли ми, политичком
индукцијом за сно ва ној на ен дем ском по ли тич ком сле пи лу при пад-
ни ци дру гих ет нич ких за јед ни ца на ла зе по ли тич ку ин спи ра ци ју за 
са мо ор га ни зо ва ње на про сто ру где су углав ном скон цен три са ни 
са ци љем фор ма ли зо ва ња сво је по себ но сти, па че сто ис ка зу ју ћи 
те жњу да се при по је тзв. ма ти ци или да до ђу до «сво је» др жа ве. 
По че ло се са по ли тич ким стран ка ма са ја сним на ци о нал ним пред-
зна ком, по том зах те ви ма за ис ти ца ње кул тур не по себ но сти  до по-
вре ме ног ис ти ца ња зах те ва за ауто но ми јом. У при лог по ли тич ком 
усло жња ва њу и отва ра њу про сто ра за кон флик те је и нео д го вор на 
по ли ти ка во ђа по је ди них стра на ка (ин ди рект но при зна ње не за ви-
сно сти КиМ), те по ли тич ких пр ва ка о не ка квом ства ра њу ре ги о на 
и ре ги о нал них по себ но сти (са свим је не што дру го НУТС и НУТС3 
ЕУ). Са ста но ви шта ре да ве ли чи на мо же мо из ре ћи, ве ру јем, не-
спо ран став: нимањедржавенивишеполитичкихподелаиусит-
њавања. Уоваквомконгломератуполитичкихидругихпроцесаи
односаполитикасејављакаоинструментзарегулисањедрштве-
нихтоковаиодносаисредствозарешавањеконфликтаисукоба.
Дакле,политикакаосвеснаиорганизованаделатностчинидвој-
ство:онаартикулишемноштворазичитихинтереса,различити
интересиводеконфликтимааонисукобима;другакарактеристи-
кадасеутајистимахполитикајављакаоинструмент,начини
механизамзаразрешавањеконфликтаисукоба. Дакле,политика
јеконфликтандруштвенифеноменимиротворнимеханизам.

Не сум њи во да је пи та ње ју жне срп ске по кра ји не исто риј ски 
и са ста но ви шта ме ђу на род ног и до ма ћег пра ва са свим ја сно и не-
спор но, а са ста но ви шта ин те ре са ве ли ких си ла, да кле са по зи ци је 
си ле и мо ћи, спор но. У ту свр ху се при бе гло по ли тич ком и вој ном 
уце њи ва њу Ср би је, прет ња ма и на ме та њу на ма - Ср би ма не при-
хва тљи вог ул ти ма ту ма о од у зи ма њу де ла те ри то ри је и ства ра њу 
не ка кве др жа ве по ме ри За па да. За пре па шћен ова квим на сто ја њем, 
про фе сор Ми лан Ма тић пи ше: «На пра гу тре ћег ми ле ни ју ма хри-
шћан ске ци ви ли за ци је, за вет на срп ска ко лев ка Ко со во и Ме то хи ја, 
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по но во је, во љом мрач них си ла свет ског зла и ра за ра ња, по ста ла 
по при ште спо ља под стак ну тих три бал них стра сти и нео б у зда них, 
ди лу ви јал них и освет нич ких на го на про тив срп ског на ро да и то у 
са мом ср цу ње го ве др жав но сти и кул ту ре. Чак ни нај ве ћа звер ства 
и зло чи ни ет но ци да про тив не ду жних срп ских гра ђа на и не ја чи, 
ри ту ал на спа љи ва ња и бе сти јал на му че ња, окрут ни и очи глед ни 
ак ти ет нич ког ис тре бљи ва ња, ни су би ли до вољ ни да за у ста ве лаж 
и беш ча шће но вих мен то ра свет ске ге о по ли ти ке, оп сед ну тих на-
го ми ла ном мр жњом и пред ра су да ма про тив Ср би је и срп ског на-
ро да».19) Под  из го во ром до брих и при ја тељ ских услу га За пад је 
при бе га вао све му и сва че му ка ко би оства рио свој циљ: оку пљао, 
на о ру жа вао и при пре мао те ро ри стич ке ор га ни за ци је са за дат ком 
да упа да ју на југ Ср би је и чи не ди вер зи је и за стра ши ва ња; на-
мет нуо по сма тра че ко ји су по кре ну ли ра ни је при пре мље не и об-
у че не фор ма ци је да чи не по бу ну про тив устав но-прав ног по рет ка 
Ср би је, ши ре на си ље и про из во де де фе ти зам код срп ског на ро да; 
хи сте рич ном про па ган дом дез ин фор ми сао свет ско јав но мње ње, 
скри ва ју ћи пра ве чи ње ни це. А да би по ка за ла тзв. де мо кра тич ност 
ис це ни ра ју, то бо же пре го во ре у Рам бу јеу, ко ји су би ли све дру го 
до је ди но не пре го во ри. Јед но став но, то је био по ли тич ки ул ти ма-
тум, ко јег су не са мо на ши, већ и озбиљ ни по ли тич ки ана ли ти ча ри, 
прав ни ци и др жав ни ци у све ту оце ни ли по ни жа ва ју ћим за Ср би ју 
и не при хва тљи вим за би ло ко ју не за ви сну зе мљу у све ту. По ли-
тич ким ма ни пу ла ци ја ма, ефи ка сну по ли циј ску ак ци ју др жа ве про-
тив те ро ри ста, план ски су ал бан ске те ро ри сте пред ста ви ли жр тва-
ма свет ској јав но сти. У исти мах су оп ту жи ли срп ско ру ко вод ство 
да уби ја не ду жне ци ви ле у Рач ку (Во ке ро ве ин си ну а ци је),и ти ме 
пред све том по ли тич ки осу ди ли Ср би ју, што је до ве ло до агре си је 
На то пак та и без раз ло жног де ва сти ра ња ма те ри јал них, при род них 
и људ ских ре сур са.20) Ве ру ју ћи у по ли тич ку искре ност За па да ак-
ту ел но ру ко вод ство је при хва та ло и ис пу ња ва ло све зах те ве ко ји 
би му би ли по ста вље ни. Та ко је и да нас. Ни је те шко за кљу чи ти: да
језемља несумњивоизгубилаполитичкусувереностиискључиво
зависиодинтересаивољепромотерановогсветскогпоретка,а
меланхоличниибезидејниполитичари,»европејски» назовиинте-
лектуалациодчитаве лепеземогућихизбора свели су  на један:
Европскаунијаилисмрт.

Та ква по ли ти ка је учи ни ла да по ли тич ко тр жи ште у Ср би-
ји ни је ме ђу соб но по ве за но са сво јим раз ли чи то сти ма, већ је по-
19)  Ми лан Ма тић, Српскаполитичкатрадиција, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град 

1998, стр. 199.

20) Документаидокази24март-24април,  На то зло чи ни у Ју го сла ви ји, Са ве зно ми ни стар-
ство за ино стра не по сло ве, Бе о град 1999.
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ли тич ки фраг мен ти ра но уз од су ство ко хе рент ног фак то ра и је згра 
око ко јег би се до го во ром и спо ра зу мом пу тем со ци јал ног ди ја ло га 
по сти гао др жав ни кон сен зус.21) Кре а то ри по ли тич ког жи во та у Ср-
би ји се не осла ња ју на срп ску по ли тич ку тра ди ци ју, шта ви ше они 
је од ба цу ју при хва та ју ћи оне вред но сти ко је су не спо ји ве са кул ту-
ром ср ба, са мим тим ни је (по ли тич ка тра ди ци ја) кон вер гент на по-
ли тич ком кон цеп ту ко ји се го то во си лом на ме ће на шем на ро ду. На 
зна чај ува жа ва ња и осла ња ња на де це ни ја ма и ве ко ви ма не дре ним 
по ли тич ким вред но сти ма ука зу је про фе сор Ми лан Ма тић, на гла-
ша ва ју ћи да је срп ска по ли тич ка тра ди ци ја од у век би ла зна ча јан 
део кул ту ре и ду хов не ба шти не срп ског на ро да ко ја је у: «ду гој и 
му ко трп ној исто ри ји срп ско га на ро да слу жи ла као осло нац ко лек-
тив них иден ти фи ка ци ја и по ли тич ких ори јен та ци ја у бор ба ма за 
очу ва ње срп ске са мо бит но сти и за дру штве ни на пре дак у ши рем 
сми слу ре чи».22) И да ље, под се ћа овај аутор: «Кад год би у исто ри-
ји до ла зи ло до са гла сно сти и хар мо ни је из ме ђу из вор них осе ћа-
ња и на да ња на ро да и на сто ја ња ње го вих во де ћих љу ди ка прав ди, 
сло бо ди, јед на ко сти и вр ли на ма у др жа ви, то је до во ди ло до ве ли-
ког на прет ка и сла ве др жа ве и дру штва, до об на вља ња истин ске 
на ци о нал не по ли тич ке фор му ле и успе шног ре ша ва ња за да та ка и 
ди ле ма са ко ји ма се на род су о ча вао на исто риј ским рас кр шћи ма. 
И обрат но: кад је у вла да ју ћим сло је ви ма не ста ја ло осе ћа ња и же-
ље за по што ва њем етич ких те жњи и иде а ла на ро да и ње го вих из-
вор них ко лек тив них иде ја, до ла зи ло је од мах и до кри за и па до ва 
у на ци о нал ном жи во ту, па и ка та стро фал них исто риј ских по ра за. 
По себ но су ту по губ ни при ме ри зло у по тре бе и узур па ци је вла сти, 
оту ђи ва ња од прав де, пра ва и јед на ко сти, грам же ње и вла сто хле-
пље».23)

По ла зе ћи од Ко сов ске бит ке као исто риј ске чи ње ни це, чи-
ји ис ход - ре кло би се-  још увек ни је рас пле тен, или од ко сов-
ског ми та ства ра ног у пре да њу и на род ном пе сни штву Ко со во 
је из вор на дах ну ћа, ви те штва, цар ства, ве ли чи не, мо ћи...али је и 
ме сто стра да ња, пат ње, му че ни штва и про го на, и ка ко пе сник ка-
же «на злу ме сту, у Ко со ву». На ша по ли тич ка сце на, за не сре ћу 
и делом исто риј ска на у ка, је су под при ти ском  ин те ре са За па да 
ко ји са свим сред стви ма и обе ћа њи ма на сто ји да од у ста не мо од 
на ше тра ди ци је, про шло сти исто риј ског и при род ног пра ва, јед-

21) Дра го слав Ко чо вић, „Со ци јал ни ди ја лог“, Зборникрадова, бр. VI, ФПН, Бе о град 2004, 
стр. 189-199.

22) Ми лан Ма тић, Српскаполитичкатрадиција, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град 
1998, стр. 15.

23)  Исто, стр. 136.
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ном реч ју од Ко со ва и Ме то хи је. На ме ћу нам свест о то ме да је 
Ко смет из гу бљен, да су Ал бан ци ста ро се де о ци, а ми до шља ци на 
њи хо вим по се ди ма, што у усло ви ма од су ства за јед ни штва и ја сног 
др жав ног ин те ре са ства ра кли му у ко јој се гу би оп шта ори јен та ци-
ја, а во ђе ње др жа ве се у тим усло ви ма не за сни ва на осми шље ној 
и др жав но и на ци о нал но утвр ђе ној по ли ти ци већ се сво ди на пу-
ко ис пу ња ва ње зах те ва са За па да. Уваздухусеосећаилебдипо-
литичкаопасностодполитичкенеискреностикадајеупитању
Косметипреговорикојисетичуњеговесудбине-самимтими
судбинесрба. Сво је вре ме но је од то га стре пео и Ра до је До ма но вић 
ко га су «пе кле по ли ти чар ске ре тор ске фи гу ре о Ко со ву и ње го вим 
под ви жни ци ма, то што им Ко со во, Ми лош, Ла зар и Ју го ви ћи...слу-
же као не ис кре на па три от ска зна ме ња за ми ни стар ске ка ри је ре, за 
из бор не уј дур ме и сва ко ја ке тр го вач ке три ча ри је у ко ји ма је Ко со-
во тек ла жна ћиф тиј ска мо не та, а ује ди ње ње рас ко ма да ног срп ства 
са мо при ли ка за про ши ри ва ње тр жи шта».24) Не мо же се по бе ћи од 
чи ње ни це да је Ко со во на дах њи ва ло, мо ти ви са ло и по кре та ло не 
са мо срп ски на род већ све Ју жне сло ве не. Та ко у за гре бач ком Са-
вре ме ни ку 1913. го ди не Сте ван Га ло га жа бе ле жи: «Нај ве ће на ше 
књи жев ни ке и умет ни ке на дах ну ло је Ко со во...Сва срп ска кул ту ра, 
књи жев ност, умјет ност, ми сли и же ље – све се то вр ти око јед не 
ре чи: Ко со во».25) Го ди ну да на ка сни је Ми лош Ђу рић ис ти че да је 
за ње га Ко со во фе никс пти ца, а Иван Ме штро вић, у по во ду сво је 
из ло жбе у Лон до ну ка же: «У ци је лом ју го сло вен ском на ро ду, кад 
се спо ме не Ко со во, сва ко ме про ђе је за кроз ти је ло, лег не не ка ду-
бо ка ту га на ср це, а не ко уз ви ше но чув ство си ђе му у ду шу, ко ја га 
спа ја са не бом. За то не тре ба да пи та те: ко је је го ди не цар Ла зар 
вла дао кад је ње го ва вој ска из ги ну ла и до кле му се др жа ва про-
сти ра ла, јер он не пре кид но вла да у ду ши ју го сло вен ског на ро да, 
а цар ство ње го во се рас про сти ре до кле се рас про сти ре ње гов на-
род».26) Јо ван Ду чић, у свом пр вом пи сму из Грч ке, из Дел фи пи ше: 
«На Ко со ву сам имао то ли ку оп се си ју слу ха да ми се чи ни ло ка ко 
чу јем ја ко све по кли че вој ни ка...не са мо од исто риј ске ту ге, не го од 
јед не ствар не га ла ме, ви ке, ур не бе са људ ских и жи во тињ ских гла-
со ва».27) Ко сов ски мит је са став ни део све сти код Ср ба и ор га нон 
ду хов ног жи во та и тра ја ња. О тој по себ но сти срп ске ду ше пи ше 

24) Вла ди мир Јо ви чић, Ми ло рад Пе тро вић, Оља Јо ви чић, Косово у свести и надахнућу
Српскоганарода, Глас Под ри ња, Ша бац, Но ва књи га, Бе о град 1988, стр. 569.

25)  Исто.

26)  Антологијајугословенскемислиинародногјединства, Бе о град 1930, стр. 718-720.

27)  Јо ван Ду чић, Градовиихимера, Ок то их, Ду чи ће ве ве че ри по е зи је Тре би ње, Бе о град 
2000, стр. 163-164.
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већ по ме ну ти Јо ван Цви јић, твр де ћи да су еп ска пе сма, ко сов ска 
ле ген да и де се те рац са став ни де ло ви од бра не и ег зи стен ци јал но 
пи та ње Ср ба. Да кле, по ли тич ки жи вот код на шег на ро да пред ста-
вља син те зу на ше ду хов не про шло сти, он је нео дво јив од чу де сног 
ства ра ла штва Не ма њи ћа и чу де сних мо ћи Раст ка, од но сно ду хов-
ни ка Са ве и укуп ног ду хов ног и кул тур ног ства ра ла штва то га до-
ба. На и ме, основ на под ло га за по ли тич ки и уку пан жи вот на шег 
на ро да пре те жно из ви ре из прак се и ду ха пред ко сов ског и ко сов-
ског ци клу са, и ка сни је срп ске уз ви ше но сти (устан ци, во је ва ња и 
на њи ма ство ре на ду хов ност) од но сно из, ка ко по је ди ни ауто ри ка-
жу по ли тич ког ми та: «У сло је ви тој струк ту ри по ли тич ке кул ту ре 
и кул ту ре уоп ште, ми то ви су основ на под ло га, а про то тип по ли-
тич ких ми то ва су тз. осни вач ки ми то ви, тј. ми то ви о по ре клу и 
по стан ку од ре ђе не др жа ве и по ли тич ке за јед ни це. Без осни вач ких 
ми то ва ни јед на по ли тич ка кул ту ра ни је до вр ше на, ни ти са ма др-
жа ва мо же би ти иде о ло шки и са ста но ви шта уве ре ња ње них при-
пад ни ка чвр шће уте ме ље на. По зна то је, на при мер, да не до ста так 
ја сно фор му ли са ног осни вач ког ми та по сто је отво ре ни,  а по не кад 
и акут ни про бле ми за ста бил ност и ле ги ти ми тет но во о сно ва них 
др жа ва и за њи хо ву уну тра шњу со ци јал ну ко хе зи ју».28) Узалуд је
тражити,захтеватиинаметатиставдауполитичкомживоту
икултурисрбизаборавепрошлост.Утомејеустварикултурна,
уовомслучајуполитичкапосебносткојанасквалитативноодваја
одогољеногегзистенцијализмаисиромашногпрагматизма.Зато
јеполитикакаодруштвенифеномен,занас,онакојајеослоњена
напрошлост,уважавасадашњост,аизобавременскокултурна
корпусаосмишљавабудућност.Утомтриному,ништамањенего
коликоикоддругихнарода,опстаје,учвршћујеиразвијасесвест
оконтинуитетуиисторијскомпостојањуСрбаисрпскедржа-
ве. На рав но, срп ска кул ту ра по ка зу је ви сок сте пен по ли тич ког 
сен зи би ли те та и спрем но сти на са рад њу у свим обла сти ма, али је 
ап со лут но не при хва тљи во да на ша од бра на те ри то ри јал ног ин те-
гри те та др жа ве се оце њу је као не спрем ност на ди ја лог и европ ске 
и евро а тлан ске ин те гра ци је. Шта ви ше, на сто ја ње срп ског на ро-
да да очу ва су ве ре ни тет сво је др жа ве је у су шти ни eoipso од бра-
на европ ских вред но сти и европ ског иден ти те та, а исто вре ме но је 
про тив «са вре ме них об ли ка за пад не хе ге мо ни је».29) 

28) Ми лан Ма тић, Митиполитика, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град 1998, стр. 103-
104.

29) Бог да на Ко ље вић, „Ко со во и Европ ска уни ја: пи та ња иден ти те та и де мо кра ти је“, Нова
српскаполитичкамисао, бр. 1-2, Бе о град 2008, стр. 28.
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ЕКОНОМСКЕПОСЛЕДИЦЕ

Од сво га на стан ка чо век је упу ћен на дру гог и на свом раз-
вој ном пу ту про ла зио је углав ном кроз  фор ме дру штве ног жи во та 
хор ду, род, пле ме до др жа ве. У свим овим дру штве ним об ли ци ма 
жи во та но шен ин стик том одр жа ња, а ка сни је све сно и осми шље но 
тро шио је енер ги ју и вре ме да би са ку пљао, ло вио и про из во дио. 
За на шу те му зна чај на је уло га др жа ве на еко ном ском по љу, од но-
сно ње не ак тив но сти у ор га ни за ци ји про из вод ње, од го вор ност за 
еко ном ске при ли ке и усло ве еко ном ског жи во та. Кроз уло гу др жа-
ве у овој обла сти мо же мо пре по зна ти дру штве не мо ти ве и раз вој-
ну стра те ги ју. Не за ви сно од по ли тич ких и иде о ло шких пред ра су да, 
др жа ва увек има кључ ну уло гу у дру штве ном, у овом де лу у еко-
ном ском раз во ју. То се мо же ја сно уочи ти кроз за кон ско ре гу ли-
са ње ду жи не рад ног да на, ви си не за ра да, це на про из во да, сто пе 
за по шља ва ња, ви си не ин ве сти ра ња, при о ри те те ин ве сти ра ња и др. 
По ред ова кве, мо же мо ре ћи ди рект не уло ге, др жа ва не сум њи во у 
ли бе рал ни јим еко ном ским кул ту ра ма пр вен стве но уре ђу је усло ве 
при вре ђи ва ња, од ре ђу је старт на еко ном ска пра ви ла, а оста ли ток 
еко ном ске ства ри пре пу шта сло бод ни јем (ма ње кон тро ли са ном) 
или пот пу но сло бод ном тр жи шту. Бо га та тра ди ци ја и ис ку ство до 
да нас у све ту, без раз ли ке на ка рак тер по ли тич ког си сте ма и сво-
јин ске об ли ке,  упу ћу ју на за кљу чак да је др жа ва не за о би ла зни 
агенс при вре ђи ва ња. 

У на шој зе мљи др жа ва је та ко ђе има ла зна чај ну уло гу у при-
вред ном и укуп ном дру штве ном раз во ју. На про сто ру КиМ ула га на 
су ве ли ка сред ства у при вред не ка па ци те те и при вред ни раз вој у 
це ли ни. У том кон тек сту, ин ве сти ра но је у обра зо ва ње, ста но ва ње, 
ле че ње, ис хра ну као пред у сло ве за ства ра ње људ ског ре сур са као 
бит ног фак то ра про из вод ње. То је би ла им пе ра тив на по тре ба ка ко 
би се  про ме нио   тра ди ци о нал ни на чин жи во та и мла да ге не ра-
ци ја, пр вен стве но, укљу чи ла у си стем обра зо ва ња на свим ни во и-
ма, и ко ри сти ла услу ге дру гих дру штве них де лат но сти. По ди за ни 
су зна чај ни при вред ни ка па ци те ти са са вре ме ном тех но ло ги јом, и 
под сти ца не при вред не гра не са гла сно ге о граф ском и при род ном 
по тен ци ја лу овог де ла Ср би је. Оче ки ва на ре зул тан та би ла је ор-
ган ски раст ка пи та ла, од но сно раст про из вод них сна га, што зна-
чи бо гат ство у ви шку вред но сти, уве ћа њу до хот ка, ра сту за ра да, 
уве ћа ва њу ин ве сти ци ја. Јед ном реч ју, еко ном ски раз вој и на ње му 
по ди за ње жи вот ног стан дар да и со ци јал не си гур но сти. Са по зи ци-
је по ли тич ког по рет ка, ста бил но сти др жа ве, ме ђу ет нич ких од но са 
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и кул тур ног раз вја оче ки вао се ви сок сте пен со ци јал не ин те гра-
ци је ал бан ског ста нов ни штва. Оче ки ван је пре о бра жај од тра ди-
ци о нал но-па три ја хал ног ка са вре ме ном по и ма њу дру штва и ње го-
вог раз во ја на осно ва ма јед на ко сти и рав но прав но сти, од но сно на 
те мељ ним прин ци пи ма да тих у пак ту по ли тич ких, еко ном ских и 
со ци јал них пра ва и си сте ма вред но сти про мо ви са ним у Ор га ни за-
ци ји ује ди ње них на ци ја и дру гим ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. 
По ла зи ло се са по зи ци је да је успе шан раз вој др жа ве мо гућ у усло-
ви ма ет нич ке хе те ро ге но сти, ако  се др жа ва раз ви ја не пре вас ход но 
по сво јим ме ри ли ма, већ по ви шим стан дар ди ма ко ји вла да ју на 
свет ском тр жи шту. На тај на чин се хте ла не го ва ти мул ти ет нич ност, 
и по сти ћи над на ци о нал на еко но ми ја ко ја се ис кљу чи во ва ло ри зу-
је ин тер на ци о нал ним ме ри ли ма. Сво јим над ле жно сти ма др жа ва је 
пу тем по ре за као сво је вр сног на чи на по друштвља ва ња сред ста ва 
ин ве сти ра ла у оне кра је ве  где је сма тра ла да тре ба по спе ши ти и 
убр за ти при вред ни и оп шти дру штве ни раз вој. У ту свр ху рас по-
ла га ла је са ве ли ким фи нан сиј ским сред стви ма ко ја су кра јем се-
дам де се тих и по чет ком осам де се тих го ди на из но си ла 30% на ци о-
нал ног до хот ка, та ко зва ни ван бу џет ски део.30) Из ових сред ста ва и 
сред ста ва из ино стра них кре ди та из два ја на су за па же на сред ства 
за раз вој по кра ји не Ко со ва и Мет хи је. На осно ва ма он да шњег дру-
штве ног пла ни ра ња, те по осно ву Дру штве ног пла на раз во ја Дру ге 
Ју го сла ви је би ло је пред ви ђе но да не раз ви је не ре пу бли ке тре ба да 
оства ру ју при вред ни раст бр же за 25% у по ре ђе њу са про сеч ном 
сто пом ра ста Ју го сла ви је, док сто па ра ста на КиМ тре ба ла је да из-
но си 60% у од но су на про сеч ну сто пу ра ста др жа ве. Из во ри сред-
ста ва за бр жи раз вој не до вољ но раз ви је них ре пу бли ка и по кра ји не 
КиМ би ли су дво ја ки: оба ве зан за јам за раз вој не до вољ но раз ви-
је них ре пу бли ка и КиМ и дру ги, ино стра ни кре ди ти усме ра ва ни 
за ове по тре бе ре пу бли ка и По кра ји не. Од укуп них ино стра них 
кре дит них сред ста ва за по тре бе бр жег раз во ја из два ја но је 66%. 
У свр ху ефи ка сни јег обез бе ђи ва ња сред ста ва, њи хо вог пла си ра-
ња и пра ће ња ди на ми ке раз во ја у не раз ви је ним де ло ви ма др жа ве 
уста но вљен је Фонд фе де ра ци је за кре ди ти ра ње бр жег раз вја при-
вред но не до вољ но раз ви је них ре пу бли ка и Ко со ва. Из овог Фон да 
у раз до бљу из ме ђу 1975-1980. го ди не ин ве сти ра на су сред ства у 
ви си ни од 56 ми ли јар ди ди на ра по це на ма из 1975. го ди не. По ред 
ових сред ста ва, из два ја на су до пун ска сред ства из са ве зног бу џе та 
у из но су од 0,93% од дру штве ног про из во да, што је у на ве де ном 
пе то го ди шњем пе ри о ду из но си ло 31 ми ли јар ду ди на ра по це на ма 
из 1975. го ди не. Ко ли ка су сред ства из два ја на за по кра ји ну КиМ 
мо же се са гле да ти кроз та бе лу:

30)  Љу би сав Мар ко вић, ЕкономијаЈугославије, На уч на књи га, Бе о град 1979, стр. 379.
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Недовољно
развијена
подручја

- текуће цене  
- у милионима динара

1966- 
1970 1971 1972 1973 1971-

1974 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,ЕкономијаЈугославије,Београд 1979 : 393.
Ула га ња на про стор Ко сме та су би ла прак са још од сред ње-

ве ков ног пе ри о да, а на ста вље на су по сле осло ба ђа ња ове обла сти 
што је при зна то Ср би ји Лон дон ским спо ра зу мом 1913. го ди не. И 
у чи та вом пе ри о ду до Ре зо лу ци је 1244 ОУН, на про сто ру ју жне 
срп ске по кра ји не од ви ја ла се жи ва еко ном ска ак тив ност, уз пер-
ма нент ну по моћ  цен трал не др жа ве и пред у зе ћа из уну тра шњо сти 
Ср би је. Реyзлтат то га је био да су ство ре ни број ни при вред ни ка-
па ци те ти у ин ду стри ји, ру дар ству, по љо при вре ди, тр го ви ни, са о-
бра ћа ју, елек тро при вре ди, ту ри зму и тд. Исто вре ме но је раз ви је-
на област дру штве них де лат но сти и услу га у обра зо ва њу, ле че њу, 
ви со ком школ ству, со ци јал ном оси гу ра њу, збри ња ва њу угро же них 
ка те го ри ја и др. На КиМ је ве ли ки број пред у зе ћа ко ја су ре зул-
тат ин ве сти ци ја при вред них су бје ка та из цен трал ног де ла Ср би-
је и из по кра ји не Вој во ди не. Укуп на вред ност срп ске имо ви не на 
про сто ру Ко сме та про це њу је се до 220 ми ли јар ди евра. При овим 
про це на ма узи ма се у об зир да Ср би та пиј ски по се ду је 58,79 од-
сто те ри то ри је ју жне по кра ји не, од но сно 623.700 хек та ра зе мље. 
То је, не сум њи во, огро ман еко ном ски по тен ци јал ко ји ни ка квим 
са мо про гла ше њем не мо же да се од не се и пре не се у др ге др жав но 
прав не окви ре. Ал бан ци су тре нут но узур пи ра ли пре ко 80% срп ске 
зе мље, и енор ма но ве ли ки део при вред них и дру гих ка па ци те та ко-
ји су на ста ли ис кљу чи во ин ве сти ци ја ма Ср би је и Фе де ра ци је. На 
овом про сто ру на ла зе се ве ли ка руд на бо гат ства, по себ но стра те-
шких ме та ла: хро ма, ни кла, ман га на, мо либ де на, бо ра, оло ва, цин-
ка и др. чи ја се вред ност про це њу је на 1000 ми ли јар ди до ла ра и 
лиг ни та на 500 ми ли јар ди до ла ра. Пре тво ре ни лиг нит у елек трич-
ну енер ги ју по ве ћа ва вред ност са 500 на 750 ми ли јар ди до ла ра. 
Не сим њи во да је на овом про сто ру скон цен три са но ба сно слов но 
бо гат ство.  Ис тра жи ва ња ше зде се тих го ди на про шло га ве ка, о чи-
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јим са зна њи ма се да нас не го во ри, по ка за ла су да на про сто ру КиМ 
по сто је ве ли ке ре зер ве наф те и ура ни ју ма. Од ве ли ког су зна ча-
ја чи сти во де ни по тен ци ја ли, нај чи сти ја из во ри шта и ре ке Евро пе 
«до вољ ни да пит ком во дом снаб де ва ју це ли наш кон ти нент, а и све 
жед не зем ње Ме ди те ра на.... А у вре ме ну ко је ће не у мит но бр зо до-
ћи,  то бо гат ство ће би ти con di tio si ne qua non људ ског оп стан ка».31) 
У су шти ни, сва по ли тич ка, еко ном ска и со ци јал на пра ва су са мо-
во љом за пад них си ла, пре ко са мо про гла ше ног ал бан ског ру ко вод-
ства, Ср би ма ус кра ће на.

СОЦИЈАЛНЕПОСЛЕДИЦЕ

Ка да се го во ри о со ци јал ним по сле ди ца ма, то не ми нов но на-
ме ће по тре бу да да мо основ не оп сер ва ци је о ста нов ни штву, од но-
сно по пу ла ци ји у све ту, кон ти нен ту, ре ги о ну или у јед ној зе мљи. 
При то ме, мо ра мо има ти у ви ду да по пу ла ци ја ни је  прост збир 
по је ди на ца. У фи зич ком сми слу за и ста се ра дио укуп ном бро ју, 
али по пу ла ци ја је ко лек ти ви тет у ко јем сва ка ин ди ви дуа са сво-
јим ка рак те ри сти ка ма да је спе ци фич но обе леж је ко лек ти ви те ту, 
од но сно укуп ној по пу ла ци ји (по лу, ста ро сти, обра зо ва њу, ве ро ва-
њи ма, здра вљу и др). Оно што је за на шу те му ве о ма ва жно, је сте 
да на гла си мо да је од зна ча ја струк ту ра ста нов ни штва по ве ро ва њу, 
од но сно ре ли ги ји, ми гра ци ја ма, при ра шта ју и вла сни штву. У том 
по гле ду на про сто ру Ко со ва и Ме то хи је у по след њих 150 го ди на 
уоч љи во је да је укуп на по пу ла ци ја са ста вље на од ет нич ких за-
јед ни ца до ми нант но од Ср ба и Ал ба на ца, уз уче шће Цр но го ра ца 
и дру гих не та ко број них за јед ни ца. С том ра зил ком што се од нос 
ова два на ро да у по гле ду при су ства и бро ја у по ме ну тој по кра ји ни 
вре ме ном вр ло про ме нио, да би у сво јој не сра зме ри кул ми ни рао 
кра јем по след ње де це ни је XX ве ка на ште ту срп ског на ро да, а у 
ко рист ал бан ске по пу ла ци је. 

Исто риј ски по сма тра но, ве ко ви ма, на про сто ру КиМ жи ве-
ли су ис кљу чи во Ср би уз ма ло уче шће при пад ни ка дру гих ет нич-
ких за јед ни ца, ко је су пр вен стве но са чи ња ва ли тр гов ци, ру да ри, 
за на тли је и је дан број пла ће них на јам ни ка у вој сци и гра ђе ви нар-
ству. Со ци јал ни по ло жај Ср ба про из и ла зио је из њи хо ве ста ле шке, 
од но сно кла сне струк ту ре. Ја сна дру штве на ди фе рен ци ја ци ја  на-
гла ше но је уоч љи ва упра во на КиМ, јер је тај про стор у то вре ме 
био кључ ни део др жа ве - ње но сре ди ште ду хов ног, ма те ри јал ног, 

31) Ми ха и ло Ста ни шић, „По сле ди це ми то ма ни је о илир ству Ал ба на ца“, у књи зи Албанци
-лажниИлири, уред ник Ве сна Пе шић, Пе шић и си но ви, Бе о град 2007, стр. 27-29.
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др жав ног и управ ног раз во ја. Ве ру је мо да ни је су ви шно да украт-
ко ука же мо на он да шњу струк ту ру дру штва ко ју су са чи ња ва ли: 
плем ство, се бри, ме роп си и отро ци. Плем ство је гор њи слој дру-
штва ко ји у осно ви во ди и усме ра ва дру штве ни раз вој, и у су шти-
ни је ре пре зент др жа ве ка да су у пи та њу би ла те рал ни, ре ги о нал ни 
или мул ти ла те рал ни од но си са оста лим др жа ва ма. Ње га су чи ни ли 
жу па ни, кне зо ви, вој во де, ве ли ка и ма ла вла сте ла и све штен ство. У 
осно ви плем сво се раз ви ја од срод ни ка вла да лач ке струк ту ре и ви-
со ких чи нов ни ка зе мље. Плем ство је жи ве ло у ре ла тив номиз о би-
љу и рас ко ши. Ре пре зент бо гат ства био је краљ (од но сно цар) ко ји 
је у по се ду имао ве ли ка има ња: њи ве, ли ва де, во де ни це, ви но гра де, 
ве ли ка ста да сто ке и др. Рас кош кра љев ског жи во та мо же се са гле-
да ти кроз број не за ду жби не ко је су срп ски вла да ри по ди за ли, као и 
кроз ве ли ке и вред не по кло не ко је су уоби ча ја ва ли да да ју за вре ме 
ва жни јих свет ко ви на и до но ше ња др жавнх од лу ка. Се бри су би ли 
со бод ни љу ди, али ни су би ли вла сте лин ског по ре кла. Ду ша но вим 
за ко ном би ло им је за бра ње но оку пља ње и збо ро ва ње. У су прот-
ном би ли су из ло же ни оштрим ка зна ма. Оба ве зе и да жби не сло-
бод них љу ди ко је су За ко ном би ле про пи са не би ле су та ко ве ли ке 
да су они че сто до бро вољ но на пу шта ли сво ју сло бо ду и на се ља вли 
се на ма на стир ској зе мљи, где су по ста ја ли за ви сни љу ди. Ме роп си 
ни су би ли сло бод ни љу ди, има ли су те жак по ло жај јер су жи ве ли 
на ту ђој зе мљи и без на кна де ра ди ли код го спо да ра. Оба ве зе су им 
се са сто ја ле у ора њу, ко па њу, об ра ди ви но гра да и сл. Си ро ма штво 
ме роп ха би ло је ве ли ко. Да би се осло бо ди ли та квог ра да и жи во-
та, че сто су бе жа ли сто ча ри ма у пла ни не ко ји су жи ве ли у мно го 
по вољ ни јем по ло жа ју. Ро бо ви, од но сно отро ци ни су би ли сло бод-
ни љу ди и на дну су дру штве не ле стви це. У Ср би ји је би ло вр ло 
ма ло ро бо ва, али је би ла раз ви је на њи хо ва про да ја из Ср би је у дру-
ге зе мље. Та ква прак са је де ли мич но убла же на за бра ном про да је 
ро бо ва хри шћан ског по ре кла не хри шћа ни ма. У су шти ни, ро бо ви 
у Ср би ји ни ка да ни су чи ни ли кла су, већ су би ли не та ко рас про-
стра њен дру штве ни слој. Јер, роп ство ни ка да ни је по при ми ло, ни 
при бли жно, раз ме ре као код ју жних и ју го за пад них су се да и ста рих 
ан тич ких ци ви ли за ци ја. 

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, ИсторијаВизантије, 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“, Политикологијарелигије, 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“, Политикологијарелигије, 
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,племенскомустројству 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 
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становништва на једном делу Србије, извлаче закључак да као 
већинско становништвона 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 проглашаваизузетком 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)

DragoslavKocovic

POLITICAL,ECONOMICANDSOCIAL
CONSEQUENCESOFTHEOCCUPATION
OFTHESOUTHSERBIANPROVINCE

KOSOVOANDMETOHIJA

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 histor-

37)  Михаило Станишић, „Последице митоманије о илирству Албанаца“, чланак у зборнику 
АлбанцилажниИлири, 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 Ser-
bian 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 con-
clusion 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 Ser-
bian 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 usur-
pation, 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 ma-
terial and spiritual foundation, cherished and developed in this part of 
Serbia clearly confirms Kosmet to be legally and customary undisput-
edly Serbian soil.  
Key words: politics, economy, socially, Serbia, usurpation, Kosovo and Meto-

hija.
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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, cre-
ation 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 particu-
larly point to political, economic and social consequences of the occu-
pation 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. ruleof 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 in-
ternational and their own legislations, and of course the legislation of 
Serbia, they recognize an illegal and illegitimate state of a national mi-
nority under the name Kosovo at the expense of the Serbian nation and 
the territory and state which have belonged to it from time immemo-
rial. 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 Alba-
nian 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 econ-
omy 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 Meto-
hija. 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: com-
pulsory 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 develop-
ment 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 bud-
get 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 libera-
tion of this region, which was recognized to Serbia by the Treaty of Lon-
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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, elec-
tricity 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 stra-
tegic 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 clean-
est sources and rivers of Europe are also of big importance because they 
are sufficient for supplying our whole continent and all thirsty Mediter-
ranean countries with drinking water. And, in the period which is inevi-
tably coming soon, that wealth will be conditiosinequanon 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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Сажетак
Циљ ра да је да ана ли зи ра узро ке ко ји су до ве ли до кре и ра ња 

ан ти мо но пол ске (ан ти тру стов ске) по ли ти ке, ци ље ве по ли ти ке кон-
ку рен ци је и ње не исто риј ске фун да мен те као и ис ку ства у спро во-
ђе њу те по ли ти ке у све ту и у Ре пу бли ци Ср би ји.У ра ду се по твр-
ђу ју по ста вље не хи по те зе: пр во, по ли ти ка кон ку рен ци је је ну жна 
ме ра ин тер вен ци је у обла сти ви со ко кон цен три са них ин ду стри ја 
од до но ше ња Шер ма но вог за ко на 1890. го ди не до да нас; дру го, 
санк ци је пре ма мо но по ли ма и кар те ли ма су зна чај но ма ње од ко-
ри сти ко ју они оства ре зло у по тре бља ва ју ћи сво ју тр жи шну моћ; 
тре ће, ис ку ство раз ви је них зе ма ља у обла сти ан ти мо но пол ског за-
ко но дав ства пру жа ко ри сне смер ни це за ефи ка сни ју им пле мен та-
ци ју по ли ти ке кон ку рен ци је у Ср би ји.
Кључ не ре чи: мо но пол,  кар тел, кон ку рен ци ја, гу би так бла го ста ња, по-

ли ти ка кон ку рен ци је.

АРГУМЕНТИЗАИПРОТИВМОНОПОЛА

 У ствар ном при вред ном жи во ту пот пу на кон ку рен ци ја, као 
нај е фи ка сни ји мо дел ор га ни зо ва ња при вред них ак тив но сти, рет-
ко се сре ће. Уме сто сло бод не кон ку рен ци је (ве ли ког бро ја пред-
у зе ћа ма ле еко ном ске мо ћи ко ја ну де хо мо ген про из вод), нај ве ћи 
број ин ду стри ја од ли ку је зна чај на тр жи шна моћ ком па ни ја ко је ну-
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де ди фе рен ци ра не про из во де. Ми кро е ко ном ска те о ри ја уз по моћ 
мо де ла мо но по ла, као екс трем ног слу ча ја огра ни че не кон ку рен-
ци је, по ка зу је да мо но пол ско пред у зе ће про из во ди ма њи обим од 
еко ном ски ефи ка сног, кон ку рент ног оби ма, и про да је по це ни ко ја 
је из над гра нич ног тро шка, од но сно кон ку рент не це не.  И оста ли 
об ли ци тр жи шних струк ту ра са не пот пу ном кон ку рен ци јом (оли-
го по ли, кар те ли, мо но по ли стич ка кон ку рен ци ја), про из во де исте 
ефек те као и мо но пол: пре ли ва ју по тро шач ки ви шак про из во ђа чи-
ма пу тем ви со ких це на и ума њу ју дру штве но бла го ста ње, про из-
во де ћи ма ње од еко ном ски ефи ка сног оби ма. Еко ном ска те о ри ја 
по мо ћу мо де ла мо но по ла, оли го по ла, до ми нант ног пред у зе ћа и 
кар те ла, до ка зу је да по сто ја ње ових тр жи шних струк ту ра ума њу је 
дру штве но бла го ста ње.1) По сто ја ње са мо јед не ком па ни је у гра ни, 
или до ми нант не фир ме или са рад ња ме ђу фир ма ма, ни су по жељ ни 
са ста но ви шта дру штва у це ли ни, јер ре зул ти ра ју пре ма лом про из-
вод њом и пре ви со ким це на ма. Не е фи ка сност до ми нант не фир ме 
или кар те ла илу стру је сли ка 1, ко ја упо ре ђу је ове тр жи шне струк-
ту ре са пот пу ном кон ку рен ци јом.

Слика1.Конкуренцијанасупроткартелу2)
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Пол азећи од пре тпоста вк е  да су  фирме формирале к ар те л 

(или да  се по на шају  као ј една дом ин ант на фир ма), ма рг инални 
т рош ак картел а (предс тављен  г ранском к ривом понуде  S),  већи је  
о д маргиналног  прихо да МR,  па профит ра сте с ам о ако с е смањи 
пон уда (сл ика 1б) .  Укупа н профит картела расте  св е д ок се оби-
м произв од ње  не смањ и до монополс ког ниво а Qm,  з а  који с е 

1)  Oles An driychuk, „Can We Pro tect Com pe ti tion Wit ho ut Pro tec ting Con su mers?“, The Com-
pe ti tion Law Re vi ew, Vol. 6, Is sue 1, 2009, str. 77.

2) Jef frey Per loff, Mic ro e co no mics, Ad di son We sley, 1999, стр. 425.
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 изј еднача вају маргиналн и  тро шак (М C) и маргинални п риход 
( МR ). Ка д профит  картел а расте, пр офит  св аке n-те фирм е т ак ођ е 
рас те. Пр их ват ајући  ни во прои зводње  карт ела, свак а фирма мор-
а  да  смањи об им производње до  нив оа qm=Qm/n. О чи гл ед но је  да  
ог ра ничав ањ е конкуре нц ије до во ди  до смањења  п роиз водње о д  
конкурент но г о бима Qc на моно по лс ки об им Qm и  повећања цен а 
од нивоа  pcна нив о  pm.

Број ни су ек оно ми ст и који  с у н аглашав али   не га тивне  еф екте 
 монопо ла: високе  це не,  мали  обим п ро из во дње, ви ша к  капаци те та, 
пре вис ок е  пр офите ,  дискр им инаци ју куп аца п омо ћу цена-
, рестри кт ив не  пракс е,  огранич ава ње тех ни чког пр ог рес а, губит ак  
благостања . 

 Међу тим, на д ру го ј стра ни су ек он ом исти кој и  су  истиц ал и 
д а  саврш ена конк ур енција ниј е  ос тварив а и д а м он ополи  ни су иск-
љу чи во  л ош обли к  о рганизов ања п редузећа.3)  

 Нови пог ле д н а моноп ол  и моно пол с ке  пр офите у  
 ми кроек ономској  те ор иј и бил а је Шумпетерова  тез а да ви со ки 
моно пол ски  проф ити  представ ља ју  награ ду  з а иноват ив но пон-
аша ње и ефи касан  менаџмен т,  који има ју  за р езултат  с тв арање 
нов их  произ вода  и пр оцеса .  Ти ме се  ствара по већ ана тр ажња и  
подсти че  у лазак нових ком паниј а, што за  кр ај њи исх од и ма пове-
ћа ње  друштвеног бла г остања.  Бa ум ол (Baumol)4) доп уњ ује т ај 
став  и и ст иче в ажн ос т постојањ а могућ но ст и за ула за к  ко мп ан ија 
н а  монопол изир ано тржишт е.  П отребн о  је обез бедити сл ободан 
улазак  у  грану, ш то  ћ е дове ст и д о  повећања к он ку ренци је , д о 
снижа вања монополс ки х  цена и  до  оствар ив ања норма лни х проф-
ит а. 

У ко нт екс ту исти ца ња по зи ти вних еф ека та монопо ла, Лип-
цински и Вилсон  (Lipczyns ki  and Wilson )5)    навод е  да  ће мо нополи  
вер оватн о  бити друштвен о  корис ни  а ко је  њи хо ва поз иц ија посл ед-
ица  разлик а  у  ефикасности к ом панија .  У  том случа ју ко мп ани ја ће 
 ст ећ и мон ополску п оз ицију с ам о а ко кор ис ти ефи ка сни ју техн ик у 
произво дњ е у  однос у на к онк уре нте. Већа  проду кти вност  и  ни жи  
трошк ов и  омогућава ју компани ји  да увећа свој  т рж ишн и удео и  
п ро фитаби лн ост. Пов ећ ан а  ефикас ност мон оп олисте мо же  д а дов-
еде до сни жа ва ња це на  и д о пове ћања по тр оша чког вишка. Веров-

3) Israel Kirz ner, NewMarketsWork:Disequilibrium,EntrepreneurshipandDiscovery, IEA Ho bart 
Pa per, Lon don br. 133, 1997, стp. 59.

4) Wil li am Ba u mol, “Con te sta ble Mar kets: An Upri sing in the The ory of In du stry Struc tu re”, Ameri
canEconomicReview, br.72, 1982, стр. 4.

5) John Lipczynski, John Wil son,IndustrialOrganization, Pren ti ce Hall, 2001, стр. 352.
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ат но  је и  да ће  к омп ан ије, ко је  ин ве стирају  у истра живање  и  раз во ј, 
бити продукти вн ије и  д а ћ е оств ар ит и моно пол ск у  позици ју . З ах-
ваљујућ и инов ат ивн ости, т ак ва  моно полска  к ом паниј а мож е омог-
ући ти  в ећи изб ор  потрошачим а.Лип цин ск и   и Вилсон  нагла ша вај у 
да о ва кв е мон ополск е поз иц ије  често нису  ду готр ајне, ј ер конк-
урентс ке  ф ирме и са ме  иновирају, а  сп ос обне с у  и  да коп ир ају  
иновац иј е.

Ем пиријске  с ту ди је ко је  су исп ит ива ле гу битак  бл агостања 
ко ји  на стаје  ус ле д моно полске позици је ,  дош ле су  до  пр отивуречних 
за кљу чака6), тј. до  с азнања  да  се  у изве сн и м  мо нопол ски м с итуац-
ијама п от рошачки ви шак сма њује,  а  у  неким друг им  п овећава. Оне  
суге ри шу  да се  св а ка  монополск а сит уац ија ип ак  м ор а посебно ан-
ализир ат и.  У ту  сврху разв иј ен е земље  су установи ле  правни окв-
ир,  заснован  н а  економ ским принципим а,  к ак о  би се о бјект ив из-
ирали еф ек ти  моно по ла  и  п римен иле о дго варај уће рестриктив не  
мере. Оне  би тр еб ал о да спр е че  ко мпани је  у зл оу потреб и њихове 
тржиш не м оћи и да  и х п одстак ну  на  м еђусобну конку рен цију, а не  
н а сар ад њу .

ЦИЉЕВИПОЛИТИКЕ
ЗАЗАШТИТУКОНКУРЕНЦИЈЕ

Поли ти ка  за  заштиту конкур енци је као  св ој централни ек-
он омски ци љ  им а очув ањ е и  промоци ју  конкурентн ог  проц еса, 
тј . п роцеса  к оји охрабру је  еф икасност  у  п роизв од њи и расп одели 
д об ара  и услуга,  и но ва ти вност  и  пр илагођав ањ е  техноло шк им 
променама.7) Ист ич е  се да  је  ци љ  политике  ко нк уренциј е д а пром-
ов ише  е фекти вну конкуренци ју  т ако шт о  ће обез бе ди ти еф ика сну 
алокацију  ресурса. На та ј  начин  ће  се ост ва ри ти економ с ки  интере-
си  и  пре дузећа  и  д омаћин ст ава:  повећа ње  ко нкурентни х с пособно-
ст и и  економс к е  ефикасн ос ти  преду зе ћа  и пов ећа ње  благост ањ а 
потр ош ач а.8) 

З ад ата к  полит ике конкур енц иј е јес те  да  конт ро ли ше пост ој-
ање  монопола   и  доминант них предузе ћа у  гр ани, да   сп речи  фузије 
п ре дузећа кој е ћ е дове сти  до  з начај не  концен тр ациј е  понуде у 
и нду ст ријама ,  да  контро ли ше олигопо лск а тржишт а и обес хр-
абри  и  ка зни с кл апање  догов ора изм еђ у  фи рми ко ји  ог ра ничава ју  

6) Oles An driychuk, op. Cit., стр.79

7) OECD, Com pe ti tion and Tra de Po li ci es, 1984. стр. 232

8) Бо бан Сто ја но вић, ТржиштеЕвропскеуније–конкуренцијаитрговинскаполитика,Еко-
ном ски фа кул тет, Ниш, 2003, стр. 48.
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к онкурен цију.  По једини ауто ри 9)  наводе д а с е поли ти ка  за  зашт-
иту ко нк ур ен ци је може  кл асификовати  и  подве ст и под  сл ед еће по-
јмове :  по ли тика п ре ма  моноп олима ; пол ити ка пре ма  ре стриктивн ој 
трго ви нс кој пр акси  и  полити ка  п рема фузији к омп анија. У  т ом кон-
те ксту  пр ед лажу п римен у  по ли тике пре ма  моно полима  у  с лучају 
ка да  компанија им а  велики  уд ео на  тр жишту (мерено  а утпутом  и ли 
оствар еним прихо до м)  и када  с вој дом и на нта н п оложај зл оупот-
ре бљава на  штету к уп аца. У  друго м с лучај у   (р естрикти вне трг-
ови н ск е п раксе) ,  м икроекон ом ска  теорија  је  об јаснила  св у разно-
вр сн ос т начи на  ог ра ничавања к онкуренц иј е.  На п ример, комп ан иј е 
могу д а  се  дого воре о фи кс ирању  цене, д а одред е цену  на ниск ом 
 ни воу  тако  да  по тенци јални к онк уре нти буд у  об есхрабрен и и одус-
та ну  од у ла ска  у одређ ен у  индус трију. Ком па није  мо гу  да  склапај у 
 хор изонталне,  ве ртикалн е или п ре ћу тне (тајне )  сп ор аз ум е и да  
моно по лизир ају прав о и ндустријск ог  вл асн иштва.  10)  Х оризонт ал-
не спо ра зу ме ск лапају  к ом паниј е које  прип адају и стој пр ивред но ј 
 грани  и  њ има д ефи ниш у полит ик е  зајед ничког  фо рми рања це на, 
произв од ни х кво та  или рас по дел е тржи шт а.  Верт ика лн е спор аз-
ум е зак ључуј у к омпаније  кој е посл уј у у уз ас топ ним фазам а пр-
ои зв одње или  дистриб уц иј е, а тичу  се дого вор а о ко цена  и екск-
лу зив них ус ло ва  ме ђусобни х  купопро дај них уго вора. П ре ћу тни 
( та јни) спор аз уми однос е  се  најчеш ће  на до говоре о  це на ма, чи ме  
се  искључу је  к онкуре нт ск о надметање к омпанија.  У то м  смисл у и 
прав о и ндустриј ског вл ас ништв а,  које укљу чује па тенте,  ауто рска 
п ра ва и за шт итне з наков е , уко лико т раје веом а дуго ,  мож е  да угуши 
 кон куренц ију  и  о бесхрабр и истражив ањ е  и  разво ј.  У  случа јевим а 
н аведен их  ре стриктив ни х  тргов инс к их  сп оразум а  м икроеко но мска 
т ео рија  предлаже  пр имену  ме ра  за  зашти ту  к онкуре нције .

 По литика пре ма фузијам а,  к ао је да н  од сегме нат а поли-
ти ке  за  зашти ту  конкуренциј е,  доби ла је на зна ча ју ток ом  7 0-их 
г одина два дес етог в ек а и предст ав ља од гово р на про ме ну  посло-
вн их  страте ги ја   ком панија . Тради цион ални при ст уп  посло вн ој  
с тратегији  п од разум ев ао је по већање  тр жи шног уч еш ћа  компа ни-
је и повећа ње  п рофита  усле д п ов ећања о бима а ктивнос ти.  Нови 
ко нц еп т посл овне ст ра тегије ( value-ori ent ed  strategy) о ри је нтисан 
 је  на пов ећање вред но сти фирм е и ос твару је  с е  често р ес тр уктур-
ирањем  ко мпанија п ут ем  мерџе ра и ак ви зи ција.  Но ва  с тратегија  
подр азумев а да  фи рм а  после ре ст руктур ирања  остваруј е принос 
к ој и  је  већи од  опорт ун ит етног  трошка  ка пи тала чи ме се по већава 

9) John Lipczynski, John Wil son,  op. cit., стр. 355-356.

10) John Taylor, Economics, Ho ug hton Mif flin, 2007, стр. 315
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 вр ед ност ф ирм е.11) П ол итика контроле фузија  и ма за циљ да у ст-
анови да  ли је  ф уз ија у ј ав ном инте ре су и колик а  је  тр жи шна мо ћ 
 но воформ ира не ком па није.  Резултат ф узије, к ој и се  ог лед а у ст иц-
ањ у моно полск е  позиције,  мо же дове ст и  до про мен е у в ел ич ини 
т ро шков а одређене и ндустр ије у  дв а с ме ра : прво ,  но вофор мирана 
ком панија  може да с текне  пр ед ност у  виду екон ом ије обима  и  да 
до вед е до см ањења  трошков а;  друго , пора ст  т ржишн е моћи ко-
мпаниј а  мож е  да угуши ко нкуре нци ју и да  сма њи  потреб у з а реду-
кц ијо м трошк ова  произ в од ње.

Еконо мс ка те ор ија је р аз вила  ме тоде з а мере ње  т ржишне 
моћи компа ни ја као  што су  Л ерн еров и ндекс мон о полске  моћи 
 ил и  Бе ин ов мо де л и зрачуна ва ња  монопол ски х позити вн их екон ом-
ских п рофита.  Л ерн еров и ндекс  моноп олс ке моћи  ме ри  способн-
ост  комп аније  да под игн е цену  изнад гранич но г тр ошка,  тј. конку-
рен тне цен е, и  пр ед стављ а  маржу мон опо ла дод ату на гран ич ни 
трошак  као проценат од цене:12)

Оно што у прак си оте жа ва из ра чу на ва ње  Лернеровогиндек
са је сте тач ност про це не ве ли чи не гра нич ног тро шка. Овај про-
блем се ели ми ни ше ако ком па ни ја по слу је у усло ви ма кон стант них 
тро шко ва, јер се у том слу ча ју про сеч ни тро шко ви из јед на ча ва ју са 
гра нич ним тро шком.

Беjн (Bain) ви со ке по зи тив не еко ном ске про фи те мо но по ли-
ста из ра чу на ва као раз ли ку укуп них при хо да и укуп них тро шко ва: 

13)

Еπ = R - C - D - i·V,

где је: Еπ (еко ном ски про фит); R (уку пан при ход); C (те ку ћи тро-
шко ви); D (де пре си ја ци ја); V (вред ност вла снич ког ка пи та ла) и 
i (ка мат на сто па на ин ве сти ци је слич ног ти па). При том, укуп ни 
тро шко ви са др же екс пли цит не тро шко ве (C+D) и опор ту ни тет ни 
тро шак ан га жо ва ног ка пи та ла (i·V).

Еко ном ска те о ри ја је раз ви ла јед но став ну (и прак тич ну) ме-
ру тр жи шне мо ћи, тр жи шно уче шће ком па ни ја, као и раз ли чи те 
ме ре кон цен тра ци је по ну де. Од ин дек са кон цен тра ци је нај че шће 
се ко ри сте ра цио кон цен тра ци је, ХерфиндалХиршманов индекс, 

11) Ми лу тин Ћи ро вић, Фузијеиаквизиције, Про ме теј, 2004, стр. 11.

12) Ro bert Pindyck, Da niel Ru bin feld, Mikroekonomija, MA TE, За греб, 2005, Copyright, стр. 
341.

13) Аnna Ko ut soyian nis, Модернамикроекономика, МА ТЕ, За греб, 1996, copyright, стр. 228. 
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ност у виду економије обима и да доведе до смањења трошкова; 

друго, пораст тржишне моћи компанија може да угуши конкуре-

нцију и да смањи потребу за редукцијом трошкова производње. 

Економска теорија је развила методе за мерење тржишне 

моћи компанија као што су Лернеров индекс монополске моћи или 

Беинов модел израчунавања монополских позитивних економских 

профита. Лернеров индекс монополске моћи мери способност 

компаније да подигне цену изнад граничног трошка, тј. конкурен-

тне цене, и представља маржу монопола додату на гранични 

трошак као проценат од цене:§§§ 

P
MCPL   

Оно што у пракси отежава израчунавање  Лернеровог индек-

са јесте тачност процене величине граничног трошка. Овај проблем 

се елиминише ако компанија послује у условима константних тро-

шкова, јер се у том случају просечни трошкови изједначавају са 

граничним трошком. 

Беjн (Bain) високе позитивне економске профите монополи-

ста израчунава као разлику укупних прихода и укупних трошкова: 

**** 

                                                 
§§§ Robert Pindyck, Daniel Rubinfeld, Mikroekonomija, MATE, Загреб, 2005, 
Copyright, стр. 341. 
**** Аnna Koutsoyiannis, Модерна микроекономика, МАТЕ, Загреб, 1996, 
copyright, стр. 228.  
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Лоренцовакрива и коефицијентентропије. 14) Ра цио кон цен тра ци-
је пред ста вља збир тр жи шних уче шћа нај ве ћих пред у зе ћа у од ре-
ђе ној ин ду стри ји; ХерфиндалХиршмановиндекс је збир ква дра та 
по је ди нач них тр жи шних уче шћа ком па ни ја у гра ни, та ко да ве ће 
вред но сти ин дек са по ка зу ју и ве ћу тр жи шну кон цен тра ци ју. Ло
ренцова крива ме ри не рав но мер ност рас по де ле тр жи шне мо ћи 
ком па ни ја у ин ду стри ји; коефицијентентропије пред ста вља збир 
про из во да тр жи шног уче шћа по је ди нач них ком па ни ја и при род-
них ло га ри та ма њи хо вих ре ци проч них вред но сти. Од на ве де них 
по ка за те ља кон цен тра ци је нај зна чај ни ји је ХерфиндалХиршманов
индекс јер он пред ста вља глав ни ин стру мент ре гу ли са ња хо ри зон-
тал них спа ја ња у САД-у и Европ ској Уни ји. 

На ве де ни по ка за те љи кон цен тра ци је има ју сво ја огра ни че-
ња, али ме ђу соб но зна чај но ко ре ли ра ју.15) Ко ри шће њем са мо јед не 
ме ре кон цен тра ци је не би мо гла да се опи ше пра ва при ро да кон ку-
рен ци је у гра ни, за то што ови по ка за те љи по је ди нач но не мо гу да 
узму у об зир све три ва жне де тер ми нан те кон ку рен ци је: ве ли чи ну 
сек то ра, не јед на кост тр жи шних уче шћа и мо гућ ност ства ра ња ко-
а ли ци ја.16) Због то га се у ми кро е ко ном ској те о ри ји пред ла же да се 
при ли ком утвр ђи ва ња тр жи шне мо ћи ком па ни ја ко ри сти ве ћи број 
по ка за те ља кон цен тра ци је. Та ко утвр ђе на тр жи шна моћ ком па ни-
ја по ста је јак ар гу мент за ан ти мо но пол ске вла сти ко ји не под ле же 
сум њи.17)

За објек тив ну про це ну тр жи шне мо ћи ком па ни ја ва жно је 
пра вил но де фи ни са ти ре ле вант но тр жи ште са аспек та про из во да 
(или гру пе про из во да) и са аспек та ге о граф ског под руч ја.18) Сва-
ка де фи ни ци ја тр жи шта тре ба ло би да пру жи ре ал ну сли ку кон-
ку рент ног окру же ња. Са мо у том слу ча ју ре гу ла тор на те ла мо гу 
објек тив но, уз по моћ ин дек са кон цен тра ци је, да про це не тр жи шну 
моћ ком па ни ја и да при ме не ме ре ко је ће до ве сти до по ра ста дру-
штве ног бла го ста ња.

14) Еmil Van lo mel, Bert de Bra ban der, Dirk Li e be ars, „In du strial Con cen tra tion in Bel gi um: em-
pi ri cal com pa ri son al ter na ti ve sel ler con cen tra tion me a su res“, JournalofIndustrialEconomi
es,26, 1977, стр. 2-4.

15) John Lipczynski, John Wil son,  op. cit., стр. 114.

16) Еmil Van lo mel, Bert de Bra ban der, Dirk Li e ba ers, op. cit., стр. 15.

17) Љи ља на Мак си мо вић, Гор да на  Ра до са вље вић, Ка та ри на Бо ри са вље вић, „Con cen tra tion in 
the ra dio te le vi sion pro gram di stri bu tion mar ket in the Re pu blic of Ser bia”, Индустрија, 3/2011, 
стр. 31-45.

18) Pa trick Mas sey, „Mar ket De fi ni tion and Mar ket Po wer in Com pe ti tion Analysis: So me Prac ti-
cal Is su es“, TheEconomicandSocialReview, Vol. 31, No. 4, 2000, стр. 314
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ИСТОРИЈСКИФУНДАМЕНТИ
АНТИМОНОПОЛСКЕ

(АНТИТРУСТОВСКЕ)ПОЛИТИКЕ

Пр ви прав ни акт про тив мо но пол ског по на ша ња је Шерма
новзакон до нет 1890. го ди не у САД-у. За кон је усво јен на пред лог 
кон гре сме на Шермана због на глог ра ста кар те ла (или тру сто ва, ка-
ко су се зва ли у САД-у), ко ји су би ли ле гал ни и ве о ма рас про стра-
ње ни. Вре ме ном су кар те ли по ста ли до ми нант ни ак те ри у број ним 
ин ду стри ја ма у САД-у: тру сто ви наф те, же ле зни це, ше ће ра, ду ва-
на, по ди за ли су це не знат но из над це на не кар те ли са них про из во-
да.19) Као од го вор на ви со ке це не тру сто ва, Кон грес је до нео Шер
мановакт 1890. и Закон(FederalTradeCommissionAct)1914, ко ји 
су за бра њи ва ли фир ма ма да се екс пли цит но до го во ре да пре ду зму 
ак ци је ко је ће огра ни чи ти кон ку рен ци ју не кар те ли са них про из во-
да. Кар те ли су пред ста вља ли спо ра зум из ме ђу ком па ни ја ко јим се 
оне

оба ве зу ју да по слу ју у до го во ру. У кар те лу ком па ни је де лу ју 
као јед на ком па ни ја са ви ше раз ли чи тих де лат но сти или по го на. 
Кар тел мо же да мо но по ли зу је тр жи ште, да по ди же или фик си ра 
це не, да вр ши дис кри ми на ци ју пу тем це на и да огра ни ча ва по ну ду. 
Во де ћи та кву по ли ти ку, кар тел ели ми ни ше ма ле кон ку рен те, сма-
њу је мо гућ ност из бо ра по тро ша ча и пу тем ви со ких це на оства ру је 
по зи тив не еко ном ске про фи те, ума њу ју ћи по тро шач ки ви шак.

У Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма Шерманов закон се 
спро во дио пре ко Антитрустовског одељења Ми ни стар ства пра-
во су ђа. Ово оде ље ње мо же на осно ву ту жбе или ин тер ног ис тра-
жи ва ња да по кре не кри вич ну или гра ђан ску пар ни цу, или обе, у 
слу ча ју да су се од го вор на ли ца ком па ни ја до го во ри ла да фик си ра-
ју це не. Лип цин ски сма тра да је ово оде ље ње тра ди ци о нал но има-
ло уло гу ту жи о ца уме сто да бу де те ло ко је се ба ви из ра дом стра те-
шке по ли ти ке про тив огра ни ча ва ња кон ку рен ци је.20) 

Спро во ђе ње ан ти тру стов ских за ко на у САД-у се оства ру је 
и пре ко Савезнекомисијезатрговину и пу тем при ват них пар ни-
ца по је ди на ца и фир ми ко ји ма је на не та ште та ан ти кон ку рент ским 
рад ња ма. 21) 

Са ве зна ко ми си ја за тр го ви ну је за ду же на да се ба ви еко ном-
ском ана ли зом огра ни ча ва ња кон ку рен ци је, да спро во ди фор мал ну 

19) Jef frey Per loff,  Microeconomics, Ad di son We sley, 1999, стр. 422.

20) John Lipczynski, John Wil son, op. cit., стр. 358.

21) Ro bert Pindyck, Da niel Ru bin feld,  Микроекономија, Copyright, МА ТЕ, За греб, 2005, стр. 361.
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ис тра гу и су ђе ње и да од лу чу је о ка зне ним ме ра ма. Пр ва ве ли ка 
ту жба пре ма од ред ба ма Шермановогзакона22) по диг ну та је про тив 
ком па ни је StandardOil1911. го ди не и то за мо но по ли за ци ју тр жи-
шта си ро ве и пре ра ђе не наф те и нафт них де ри ва та. Ком па ни ја, ко ја 
је има ла до ми нант ну по зи ци ју на тр жи шту ра фи ни са не наф те са 
80% тр жи шног уде ла, оп ту же на је за спро во ђе ње дис кри ми на ци је 
пу тем це на, за зло у по тре бу тр жи шне мо ћи у до би ја њу по вла шће-
них тран спорт них усло ва од стра не же ле знич ких пре во зни ка и за 
по ку шај ели ми ни са ња кон ку рент ских ком па ни ја. Суд је на ло жио 
да се ком па ни ја по де ли на 34 по себ не фир ме за то што је зло у по тре-
би ла сво ју до ми нант ну по зи ци ју и спро во ди ла ан ти кон ку рент ске 
стра те ги је.

Шер ма нов за кон је про ши рен Клејтоновимзаконом из 1914. 
го ди не (Clayton Act), ко ји је де таљ ни је раз ра дио по ступ ке дис-
кри ми на ци је пу тем це на, скла па ње уго во ра ко ји се за сни ва ју на 
екс клу зив ној по ну ди про из во да и раз ли чи те об ли ке ве за ног до го-
во ра.� Пин дик (Pindyck)� на гла ша ва зна чај овог за ко на у санк ци о-
ни са њу ме ђу ком па ниј ске уна кр сне рас по де ле ак ци ја и спре ча ва њу 
сти ца ња зна чај ни јег уде ла у ком па ни ја ма из исте ин ду стриј ске гра-
не. Овај за кон за бра њу је спа ја ња и при па ја ња фир ми у слу ча ју да 
се ти ме зна чај но ума њу је кон ку рен ци ја или да се ства ра мо но пол. 
Од ред бе Клејтоновогзакона про ши ре не су КелерКефауровимза
коном (CellerKefauverAct) ко ји ни је до зво ља вао спа ја ње ком па ни-
ја ко је оба вља ју раз ли чи те фа зе про из вод ног про це са (вер ти кал-
не фу зи је) или спа ја ње ком па ни ја чи је ак тив но сти ни су по ве за не 
(кон гло ме рат ске фу зи је). На гла ша ва се да је је дан од те мељ них 
ан ти тру стов ских за ко на, Закон Федералне трговинске комисије 
(FederalTradeCommissionAct), до нет 1914. го ди не (са из ме на ма 
у 1938, 1973. и 1975. год.). Од ред бе овог за ко на ко је су усме ре не 
про тив мо но пол ског по на ша ња спро во ди Федералнатрговинска
комисија, што зна чај но до при но си ње го вој ефи ка сно сти.

Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве су пр ва зе мља ко ја је раз ви ла 
ком пле тан сет за ко на о кон ку рен ци ји са ци љем да се су о чи са про-
бле мом зло у по тре бе мо но пол ске мо ћи и про це сом огра ни ча ва ња 
тр жи шне кон ку рен ци је. Ис ти че се да су аме рич ки ан ти тру стов ски 
за ко ни стро жи ји и да ле ко се жни ји не го у ве ћи ни дру гих др жа ва.23) 
Док не ки еко но ми сти ис ти чу да су ко ри сти од ан ти тру стов ских за-
ко на ве ли ке, за то што одр жа ва ју кон ку рен ци ју ко ја је су штин ски 
ва жна за еко ном ску ефи ка сност, ино ва тив ност и раст, дру ги твр де 

22) John Lipczynski, John Wil son,  op. cit., стр. 359.

23) Ro bert Pindyck, Da niel Ru bin feld, op. cit., стр. 362.
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да су они спре чи ли аме рич ке фир ме да ефи ка сно кон ку ри шу на ме-
ђу на род ним тр жи шти ма.

 Ан ти мо но пол ско за ко но дав ство у дру гим раз ви је ним зе мља-
ма ни је би ло ин сти ту ци о на ли зо ва но на ефи ка сан на чин. У при лог 
тој те зи го во ри при мер ан ти мо но пол ског за ко но дав ства у Ве ли кој 
Бри та ни ји. Прав ни оквир на ко ме се за сни ва ла по ли ти ка кон ку рен-
ци је у Ве ли кој Бри та ни ји чи нио је За кон о мо но по ли ма и огра ни-
ча ва ју ћим усло ви ма по сло ва ња из 1948. го ди не (Monopolies and
RestrictivePracticesAct) и број ни за ко ни до не ти до 1998. го ди не. 
Пе де се то го ди шње ис ку ство у ре а ли за ци ји ан ти мо но пол ског за ко-
но дав ства је не у јед на че но.24) На во ди се да је Законоограничавању
трговине из 1956. го ди не био на гла ше но ре стрик ти ван: зах те вао 
је да се уго во ри тр го вин ских удру же ња ре ги стру ју, а оце ну да ли 
су уго во ри про тив јав ног ин те ре са, да вао је Суд за огра ни ча ва ју ће 
тр го вин ске усло ве по сло ва ња. Ана ли ти ча ри оце њу ју да је тај Суд 
био из у зет но строг: у пе ри о ду из ме ђу 1956-1965. го ди не од 4.500 
уго во ра ко ји су ре ги стро ва ни, огро ман број уго во ра ком па ни је су 
до бро вољ но рас ки ну ле јер су уви де ле да су суд ски про це си ску пи 
и са ма лим из гле ди ма за успех. Од на ве де ног бро ја ре ги стро ва них 
уго во ра (4.500), са мо 50 слу ча је ва је за по че ло суд ску пар ни цу, а 
све га 12 уго во ра суд је одо брио као при хва тљи ве.

О по сто ја њу про ти ву реч них ин те ре са у прав ној ре гу ла ци ји 
кон ку рен ци је у Ве ли кој Бри та ни ји го во ри до но ше ње За ко на о мо-
но по ли ма и мер џе ри ма из 1965. го ди не (Monopolies andMergers
Act) и до но ше ње Законаореорганизацијииндустријеиз 1966. го-
ди не (IndustrialReorganisationAct). Док се пр ви за кон ба вио ра сту-
ћом кон цен тра ци јом у ин ду стри ја ма и раз би ја њем мо но по ла, дру-
ги је про мо ви сао спа ја ње ком па ни ја у ин ду стри ја ма ко је је тре ба ло 
да под стак не раст гран ске про дук тив но сти и ефи ка сно сти.

У 1998. го ди ни Ве ли ка Бри та ни ја је ускла ди ла при ступ за-
шти ти кон ку рен ци је са при сту пом Европ ске Уни је до но ше њем За
конаоконкуренцији. Та да је уки нут нај ве ћи број за ко на ко ји су се 
од но си ли на мо но по ле, фу зи је и до го во ре ком па ни ја о усло ви ма 
на сту па на тр жи шту.

Те мељ по ли ти ке кон ку рен ци је ЕУ пред ста вља Уго вор из Ам-
стер да ма из 1999, чла но ви 81. и 82. Члан 81. спре ча ва до го во ре 
ком па ни ја ко ји за ре зул тат има ју сма ње ње кон ку рен ци је. Он се од-
но си на спо ра зу ме ком па ни ја о усло ви ма на сту па на тр жи шту ЕУ, 
тај не спо ра зу ме и вер ти кал не од но се (огра ни че ња) уну тар ЕУ. У 
том сми слу би ло ко ји до го вор ком па ни ја о усло ви ма на сту па на тр-

24) Јohn Lipczynski, John Wil son,  op. cit., стр. 362-367.



ЉиљанаМаксимовић,ГорданаРадосављевић Микроекономска...

189

жи шту ЕУ сма трао би се не за ко ни тим ка да би ути цао на огра ни ча-
ва ње кон ку рен ци је. Члан 81. екс пли цит но на во ди да су за бра ње не 
сле де ће ак тив но сти:25)

a) ди рект но или ин ди рект но фик си ра ње ку по ви на или про-
дај не це не или би ло ко ји услов тр го ва ња;

b) огра ни ча ва ње или кон тро ла про из вод ње, тр жи шта, тех-
нич ког раз во ја или ин ве сти ци ја;

c) по де ла тр жи шта или из во ра по ну де;
d) за кљу чи ва ње уго во ра ко је мо ра ју да при хва те и дру ге 

стра не ко је има ју до дат не оба ве зе а ко је, по сво јој при ро-
ди или ко мер ци јал ној упо тре би, ни су по ве за не са пред-
ме том уго во ра.

Члан 82. уре ђу је зло у по тре бе до ми нант ног по ло жа ја, тј. мо-
но пол ско по на ша ње ком па ни ја. До ми нант на по зи ци ја по сто ји ако 
фир ма мо же да спре чи кон ку рен ци ју и ако мо же да кон тро ли ше 
про из вод њу и це не. До ми нан тан по ло жај на ре ле вант ном тр жи шту 
се де фи ни ше као тр жи шно уче шће од 40% и ви ше. Ком па ни ја зло-
у по тре бља ва сво ју до ми нант ну по зи ци ју ако од ре ђу је мо но пол ске 
це не, ако од ре ђу је це не на ни ском ни воу спре ча ва ју ћи ула зак кон-
ку ре на та, ако вр ши дис кри ми на ци ју пу тем це на, ако пу тем мер џе-
ра ути че на по ве ћа ње кон цен тра ци је по ну де.

У европ ском пра ву по сто ји из у зе так од при ме не ан ти мо но-
пол ских ме ра пре ма фир ма ма у слу ча ју ка да се до го вор из ме ђу 
фир ми скла па са ци љем по ве ћа ња тех но ло шког или при вред ног 
на прет ка или слу жи по бољ ша њу про из вод ње до ба ра или снаб де-
ва ња по тро ша ча. 

Основ не над ле жно сти у обла сти за шти те кон ку рен ци је има-
ју Европска комисија (European CommissionEC) и Европски суд 
(EuropeanCourt of JusticeECJ). Ове ин сти ту ци је кре и ра ју, спро-
во де, оце њу ју и кон тро ли шу по ли ти ке за за шти ту кон ку рен ци је.26) 
Европ ска ко ми си ја има до ми нант ну уло гу у кре и ра њу и спро во ђе њу 
по ли ти ке кон ку рен ци је: она кон кре ти зу је ци ље ве ко ји су од ре ђе ни 
Уго во ром Европ ске Уни је и до но си ме ре за њи хо во оства ри ва ње. 
У ње ној над ле жно сти је да иден ти фи ку је слу ча је ве огра ни ча ва ња 
кон ку рен ци је, да по кре ће и спро во ди по сту пак утвр ђи ва ња не до-
зво ље ног по на ша ња фир ми и до но си фор мал ну од лу ку. 

25) Ric hard Bald win, Char les Wyplosz, Економијаевропскихинтеграција, Да та ста тус, 2010, стр. 
442.

26) Бо бан Сто ја но вић, ТржиштеЕвропскеуније–конкуренцијаитрговинскаполитика, Еко-
ном ски фа кул тет, Ниш, 2003, стр. 54.
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Европ ска Ко ми си ја има број на овла шће ња: струч на ли ца Ко-
ми си је мо гу не на ја вље но да по се те осум њи че на пред у зе ћа и про-
ве ре њи хо ве по слов не књи ге и тра же до дат не ин фор ма ци је. Упр кос 
свим ме ра ма и ак тив но сти ма ко је спро во ди Европ ска Ко ми си ја, 
ипак по сто је број на кр ше ња ан ти мо но пол ских про пи са. Јед но од 
њих је и кар тел 8 про из во ђа ча ви та ми на ко ји су од ре ђи ва ли фик-
сне це не и кво те, због че га је фар ма це ут ска ком па ни ја HoffmanLa
Roche, као пред вод ник кар те ла, би ла ка жње на са 462 ми ли о на евра. 
Овај слу чај је опи сан као нај штет ни ји об лик кар те ла ко ји је Ко ми-
си ја ис тра жи ва ла. Чла ни це кар те ла су фик си ра ле це не, рас по де ли-
ле про дај не кво те и ус по ста ви ле ме ха ни зам за над гле да ње и спро-
во ђе ње до го во ра и уче ство ва ле на ре дов ним са стан ци ма на ко ји ма 
је до го ва ра но на ко ји на чин да се пла но ви кар те ла оства ре.27)  

КАРТЕЛИИСАНКЦИЈЕ

Кар тел као об лик спо ра зум ног удру жи ва ња исто род них фир-
ми фор ми ра се у ци љу оства ри ва ња што ве ћег про фи та. Ми кро-
е ко ном ска те о ри ја де фи ни ше кар тел као спе ци фи чан оли го пол у 
окви ру ко га про из во ђа чи кон ку рен ци ју за ме њу ју отво ре ном са рад-
њом. Има тврд њи да је кар тел, по еко ном ским по сле ди ца ма, не по-
жељ ни ји од мо но по ла. Мо но пол мо же да по сто ји због тех но ло ги је 
про из вод ње ко ја омо гу ћа ва еко но ми ју оби ма, а у слу ча ју кар те ла 
не по сто је тех нич ки раз ло зи за мо но пол ском по зи ци јом, већ је реч 
о до го во ру фир ми о екс пло а та ци ји ку па ца.28) Кар те ли су у ве ћи ни 
слу ча је ва не ста бил не тр жи шне струк ту ре. Чла ни це кар те ла су у 
ис ку ше њу да не ис по шту ју до го вор и та ко оства ре ве ће про фи те. 

Чла ни це кар те ла су са мо стал не у свом по сло ва њу, али при-
хва та ју оба ве зу да по шту ју од ред бе спо ра зу ма о кар те лу. Да би 
оства рио ци ље ве удру жи ва ња, кар тел мо ра да има нај ве ћи удео у 
про из вод њи, по тро шњи или не кој дру гој де лат но сти. Осни ва њем 
кар те ла ели ми ни ше се кон ку рен ци ја из ме ђу фир ми – чла ни ца и 
ства ра ју се усло ви за мо но пол ско по на ша ње (од ре ђи ва ње ви со ких 
це на и ре стрик ци ју по ну де). Кар тел се не су о ча ва са са вр ше но ела-
стич ном тра жњом, већ са кри вом тра жње не га тив ног на ги ба, па су 
чла ни це кар те ла, за хва љу ју ћи ме ђу соб ном спо ра зу му и до го во ру, у 
ста њу да при сво је по тро шач ки ви шак пу тем ви со ких це на. 

27) Ric hard Bald win, Char les Wyplosz,  op. cit. 443.

28) Jef frey Fe ar, „Car tels and Com pe ti tion: Ne it her Mar kets nor Hi e rar chi es“, Wor king Pa per 07-11, 
Har vard Bu si ness School,  2006, стр.7. 
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Пре о вла ђу ју ће ми шље ње о кар те ли ма је да пред ста вља ју 
спе ци фич ну тр жи шну струк ту ру фор ми ра ну да би се сма њи ла про-
из вод ња до ба ра или услу га. Има ми шље ња да по је ди ни кар те ли 
до но се и ве ли ке ко ри сти, ко је се огле да ју у обез бе ђе њу стан дар да 
ква ли те та и у тран сфе ру тех но ло ги је. 

Став пре ма кар те ли ма ме њао се то ком раз во ја ка пи та ли-
стич ких зе ма ља. Све до Пр вог свет ског ра та сма тра ло се да кар-
те ли до но се ве ли ке бе не фи ци је. Пр ви свет ски рат је пред ста вљао 
пре крет ни цу за од нос пре ма кар те ли ма. Од та да се они углав ном 
по сма тра ју као за ве ре про тив по тро ша ча. На во ди се да је би ло 
по треб но 60 го ди на и две ге не ра ци је да се Евро па кар те ли зу је до 
1930. го ди не и дру гих 60 го ди на за пот пу ну про ме ну у по ли ти ци у 
ко рист ин тен зив не де кар те ли за ци је.29) 

За бра на кар те ла је усле ди ла по сле Дру гог свет ског ра та и 
има ла је за циљ обез бе ђе ње бо љег снаб де ва ња ро ба ма и услу га ма 
по аде кват ним це на ма и под сти ца ње кон ку рен ци је. У Не мач кој, у 
ко јој је по сле Пр вог свет ског ра та би ло при ја вље но 3500 кар те ла, 
тек 1957. го ди не је усво јен за кон ко ји их за бра њу је. 

 За кон ске ре гу ла ти ве за пад них зе ма ља ипак ни су спре чи ле 
фир ме да се до го ва ра ју о про из вод њи, це на ма и по де ли тр жи шта.

Иако се  у број ним зе мља ма пред у зи ма ју ме ре усме ре не на 
су зби ја ње и раз би ја ње кар те ла, они су и да ље ши ро ко рас про стра-
ње ни у све ту. Пре ма на чи ну ге о граф ског ши ре ња мо гу би ти гло-
бал ни, на ци о нал ни и кар те ли ЕУ. Ве ћи на „гло бал них“ кар те ла су 
они ко ји де лу ју на тр жи шти ма „три ја де“ - нај ин ду стри ја ли зо ва ним 
ре ги о ни ма све та (у За пад ној Евро пи, Се вер ној Аме ри ци и Ис точ-
ној Ази ји).

Кар те ли и да ље по сто је, упр кос антимонопoлским за ко ни ма, 
из сле де ћих раз ло га: пр во, ме ђу на род ни кар те ли и кар те ли у окви-
ру од ре ђе них зе ма ља по слу ју ле гал но (OPEC); дру го, не ки иле гал-
ни кар те ли по слу ју ве ру ју ћи да мо гу да из бег ну от кри ва ње или да 
ће ка зне би ти ма ле; тре ће, не ке фир ме су спо соб не да ко ор ди ни ра ју 
сво је ак тив но сти без екс пли цит ног до го во ра, из бе га ва ју ћи на тај 
на чин за ко не о за шти ти кон ку рен ци је.30)

Те шко је от кри ти и до ка за ти по сто ја ње кар те ла. За во ђе ње 
озбиљ ног по ступ ка ни је до вољ на са мо сум ња ан ти мо но пол ских 
вла сти, већ по сто ја ње ре ле вант них до ка за. Чла но ви кар те ла сво-
је спо ра зу ме др же стро го у тај но сти, јер њи хо во от кри ва ње зна чи 
ка жња ва ње чла но ва кар те ла и њи хо вих од го вор них ли ца. Нај ак-

29) Jef frey Fe ar, op. cit., стр. 15.

30) Jef frey Per loff, op. cit., стр. 422.
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тив ни је ан ти мо но пол ске вла сти у све ту гру пи са не су у Се вер ној 
Аме ри ци и Евро пи.

У раз ви је ним зе мља ма ан ти мо но пол ске вла сти пред ста вља ју 
ка дров ски и фи нан сиј ски сна жне ин сти ту ци је, ко је има ју ве ли ке 
ин ге рен ци је у от кри ва њу тај них спо ра зу ма.  За от кри ва ње кар те ла 
во де ћих аустриј ских ба на ка (слу чај LombardClubCartel) ко ји је 
по сто јао од 1994. до 2002. го ди не, Европ ска ко ми си ја је при ку пи ла 
сто ти не до ка за (за пи сни ка са са ста на ка, ме мо ран ду ма, сни ма ка те-
ле фон ских раз го во ра, пре пи ске, итд.), ко ји су по твр ди ли да су чла-
но ви кар те ла би ли пот пу но све сни не за ко ни то сти свог де ло ва ња.31) 

Пред мет спо ра зу ма био је до го вор о це на ма бан кар ских услу-
га (кре ди та, де по зи та, нов ча них тран сфе ра, фи нан си ра ња из во за), 
а ис тра га је тра ја ла се дам го ди на. По сту пак је успе шно окон чан 
де ли мич но за хва љу ју ћи и то ме  што су по је ди не чла ни це кар те ла 
са ра ђи ва ле са Ко ми си јом и на тај на чин оства ри ле пра во на ам не-
сти ју. Уку пан из нос ка зне из но сио је 124 ми ли о на евра.

Екс пан зи ја ме ђу на род них кар те ла се ве зу је за по че так 90-их 
го ди на два де се тог ве ка, а на ро чи то је из ра же на то ком пр ве де це-
ни је два де сет пр вог ве ка. Од по чет ка 2000. го ди не, у про се ку је 
от кри ве но 35 кар те ла сва ке го ди не. Но ви је ис тра жи ва ње32) се од-
но си на 283 ме ђу на род на кар те ла ко ја су на ста ла и по сло ва ла у 
пе ри о ду од 1990. до 2005. го ди не, од ко јих је 47% би ло из Евро пе, 
16% из Се вер не Аме ри ке, а 12% са оста лих кон ти не на та. Пре о-
ста лих 25% су би ли гло бал ни кар те ли и функ ци о ни са ли су на два 
или ви ше кон ти нен та. Ме ре но ре ал ним нов цем из 2005. го ди не, 
вред ност оства ре не про да је по сма тра ног узор ка би ла је 2100 ми-
ли јар ди до ла ра а гу би так бла го ста ња по тро ша ча око 500 ми ли јар-
ди до ла ра. Ис тра жи ва ње је по ка за ло да је од бро ја кар те ла ко ји су 
би ли под ис тра гом, 86% ка жње но, 5% су до би ли упо зо ре ње а 6% је 
за бра ње но. Ана ли за је по ка за ла да је про сеч но тра ја ње кар те ла 6,4 
го ди не, да су нај трај ни ји гло бал ни кар те ли (6 го ди на), за тим они 
из Европ ске Уни је (5,5 го ди на) а да је про сеч но тра ја ње кар те ла из 
по је ди них др жа ва За пад не Евро пе око 3,5 го ди на. Ис тра жи ва чи су 
про це ни ли да је од 10% до 30% свих тај них до го во ра (мо но пол-
ских и кар тел ских за ве ра) от кри ве но, а да они нео т кри ве ни ег зи-
сти ра ју ве о ма ду го.

31) Alex san der Win ter ste in, „Com mis sion fi nes eight Austrian banks for par ti ci pa ting in the 
‘Lom bard Club’ car tel“, CompetitionPolicyNewsletter,EuropianCommission, бр. 3/ 2002, 
стр. 31. 

32) John Con nor, Gu stav Hel mers, „Sta ti stics on Mo dern Pri va te In ter na ti o nal Car tels 1990–2005“, 
WorkingPaper 06 – 11, 2006, стр. 7-23.
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Ни је јед но став но из ра чу на ти ште ту ко ју кар те ли на но се по-
тро ша чи ма. Упо ре ђи ва ње си ту а ци је на тр жи шту на ко ме по слу је 
кар тел са оном ко ја би по сто ја ла на хи по те тич ком кон ку рент ном 
тр жи шту зах те ва сло же не кал ку ла ци је. У ци љу објек ти ви за ци је из-
но са ште те ко ју про у зро ку ју кар те ли, Комисијазаконкурентност 

(ОЕCD)  је ана ли зи ра ла 119 слу ча је ва кар те ла ко је су јој ње-
не чла ни це пре да ле у пе ри о ду 1996-2000.33) У ве ћи ни слу ча је ва 
ни је би ло мо гу ће из ра чу на ти ште ту, али се до шло до са зна ња да 
су це не кар те ли са них про из во да би ле зна чај но ве ће (у ра спо ну до 
50%) од кон ку рент них. Утвр ђе но је да је вред ност про да је 16 гло-
бал них кар те ла из но си ла 55 ми ли јар ди аме рич ких до ла ра, што по-
сред но го во ри о по тро шач ком ви шку  ко ји се пу тем ви со ких це на 
пре лио чла ни ца ма кар те ла.

Санк ци је про тив кар те ла, ко је су уве ле мно ге зе мље, има ју 
за пре вас хо дан циљ да обес хра бре ком па ни је да уђу у кар тел, али 
и да мо ти ви шу уче сни ке кар те ла да ис ту пе из тај ног до го во ра, да 
пру же ин фор ма ци је ан ти мо но пол ским вла сти ма и да оства ре пра ва 
из про гра ма за ам не сти ју.

Пи та ње оп ти мал них санк ци ја пре ма кар те ли ма је те ма број-
них струч них рас пра ва. Ис ку ства зе ма ља су раз ли чи та: ка зне се 
кре ћу од ми ли он до сто ти не ми ли о на евра. У од ре ђе ном бро ју зе-
ма ља ка зна се из ра чу на ва за сва ку чла ни цу кар те ла у из но су 10% 
од оства ре ног укуп ног про ме та.

Има ми шље ња да по је ди нач но ком па ни је има ју ма ле шан се 
да соп стве ним раз во јем за у зму мо но пол ску по зи ци ју на тр жи шту 
и да је то глав ни раз лог због че га ће се и да ље до бро вољ но удру-
жи ва ти у кар тел.

ИСКУСТВАУСПРОВОЂЕЊУ
АНТИМОНОПОЛСКЕПОЛИТИКЕУСРБИЈИ

АнтимонополскиЗаконуСрбији до нет је 1996. го ди не, чи-
ме је за по чео пе ри од ин сти ту ци о на ли за ци је за шти те кон ку рен ци је. 
Про бле мом на ру ша ва ња кон ку рен ци је све до 2005. го ди не ба ви ло 
се Одељењезаантимонополскепослове при Ми ни стар ству тр го ви-
не, ту ри зма и услу га. Не а де кват на ин сти ту ци о на ли за ци ја очу ва ња 
и уна пре ђе ња усло ва кон ку рен ци је на до ма ћем тр жи шту под ста кла 
је усва ја ње но вог за ко на 2005. го ди не. О за о ста ја њу Ср би је у спро-
во ђе њу ан ти мо но пол ске по ли ти ке у пе ри о ду 2000-2010. го во ре 
оце не тран зи ци о ног на прет ка на том по љу (та бе ла 1). Пре ма ме то-

33) http://www.oecd.org/da ta o ecd/30/10/2754996.pdf
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до ло ги ји Европскебанкезаобновуиразвој (EBRD) ин тер вал оце на 
тран зи ци о ног на прет ка у до ме ну по ли ти ке за шти те кон ку рен ци је 
кре ће се у ра спо ну од 1 до 4,33, при че му се оце на 1 да је зе мљи ко ја 
не ма за ко не и ин сти ту ци је за спро во ђе ње по ли ти ке за за шти ту кон-
ку рен ци је, а оце на 4,33 озна ча ва ефи ка сну ин сти ту ци о на ли за ци ју, 
ефи ка сно спро во ђе ње по ли ти ке за шти те кон ку рен ци је и успе шно 
укла ња ње ба ри је ра за ула зак на по је ди нач на тр жи шта.

Табела1.Оценаспровођењаполитикезаштите
конкуренцијеутранзиционимземљама,20002010.34)

Зе мље

20
00

.

20
01

.

20
02

.

20
03

.

20
04

.

20
05

.

20
06

.

20
07

.

20
08

.

20
09

.

20
10

.

Ал ба ни ја 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

Бу гар ска 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,67 2,67 2,67 3,00 3,00 3,00

Хр ват ска 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,67 2,67 3,00 3,00

Ма ке-
до ни ја 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,33 2,33 2,33 2,33

Ма ђар ска 3,00 3,00 3,00 3,00 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33

Цр на Го ра 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,67 1,67 2,00 2,00

Ру му ни ја 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,67 2,67 2,67 2,67 3,00

Ср би ја 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,67 2,00 2,00 2,00 2,33

Сло ве ни ја 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67

За шти та кон ку рен ци је у Ср би ји има крат ку исто ри ју. О то ме 
го во ри чи ње ни ца да је пр ви го ди шњи из ве штај Комисијезазашти
туконкуренције ура ђен 2007. го ди не. Он ука зу је да се нај ве ћи број 
пред ме та од но сио на кон тро лу кон цен тра ци је при вред них су бје ка-
та (130), за тим на утвр ђи ва ње зло у по тре бе до ми нант ног по ло жа ја 
(13), а нај ма ње на ис пи ти ва ње кар тел ских спо ра зу ма (8). Раз лог за 
ова ко ве ли ки број по сту па ка у ве зи кон цен тра ци је је сте по сле ди ца 
утвр ђи ва ња су ви ше ни ског из но са го ди шњег при хо да уче сни ка у 
кон цен тра ци ји по ну де.35) 

34) http://www.ebrd.com/pa ges/re se arch/eco no mics/da ta/mac ro.shtml#ti Tran si tion in di ca tors by sec-
tors, пре у зе то 31.05.2011. год.

35) Из ве штај Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је, 2007. 
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По моћ Европ ске уни је Ср би ји за по бољ ша ње си сте ма за шти-
те кон ку рен ци је пру же на је у 2008. го ди ни, због не е фи ка сно сти у 
ре ша ва њу не ко ли ко спор них слу ча је ва зло у по тре бе до ми нант не 
по зи ци је. Не е фи ка сност ин сти ту ци о нал не им пле мен та ци је по ли-
ти ке кон ку рен ци је до ве ла је до усва ја ња но вог Законао зашти
тиконкуренције 2009. го ди не, ко ји је у ве ли кој ме ри ускла ђен са 
про пи си ма Европ ске уни је у тој обла сти36). Овим Законом у над-
ле жност Комисије ста вља се утвр ђи ва ње по вре де кон ку рен ци је и 
од ре ђи ва ње ме ра за ње но от кла ња ње. Сет ме ра ко је Комисијамо же 
да од ре ди да би се ус по ста ви ло кон ку рент но ста ње на тр жи шту 
укљу чу је ме ру де кон цен тра ци је, ме ру по на ша ња и струк тур не ме-
ре. Ме ра де кон цен тра ци је на ла же фир ми ко ја је из вр ши ла кон цен-
тра ци ју су прот но ре ше њу Комисије, да из вр ши по де лу, оту ђи ак-
ци је или рас ки не уго вор. Ме ре по на ша ња тре ба ло би да при мо ра ју 
фир ме да пре ду зму од ре ђе но по на ша ње или да им за бра не од ре-
ђе но по на ша ње ко је на ру ша ва кон ку рен ци ју. Струк тур не ме ре се 
при ме њу ју ка да је спа ја ње фир ми огра ни чи ло кон ку рен ци ју па је 
по треб но да се из вр ши вра ћа ње на пр во бит ну тр жи шну струк ту ру. 

По зи ти ван по мак у ре ша ва њу зах те ва за кон цен тра ци ју је-
сте зна чај но по ве ћа ње пра га ко ји пред ста вља оба ве зу да се при ја ви 
кон цен тра ци ја. Ме ђу тим, про блем у ефи ка сној за шти ти кон ку рен-
ци је је сте у у то ме што за ко ном ни је про пи са на оба ве за да се обе 
ди мен зи је ре ле вант ног тр жи шта,37) ре ле вант но тр жи ште про из во-
да и ре ле вант но ге о граф ско тр жи ште, утвр де при ме ном те ста ма-
лог, али зна чај ног по ве ћа ња це не од стра не хи по те тич ког (прет-
по ста вље ног) мо но по ли сте (SSNIPtest–SmallbutSignificantNon
–TransitoryIncreaseinPricetest). 38) Тест се спро во ди та ко што се 
прет по ста ви од ре ђе но по ве ћа ње це на ( од 5% до 10%) про из во да 
ко ји се ана ли зи ра и из ра чу на ва се про фит хи по те тич ког мо но по ли-
сте. Уко ли ко се про це ни да ће до ћи до па да про фи та, тр жи ште ана-
ли зи ра ног про из во да се не мо же сма тра ти ре ле вант ним. То зах те ва 
но ву ите ра ци ју у ко јој се до да је нај бли жи суп сти тут про из во да  за 
ко ји је би ло си му ли ра но по ве ћа ње це на. Овај тест под ра зу ме ва низ 
ите ра тив них по сту па ка све до тле док се не фор ми ра нај у жи скуп 
про из во да ко ји за до во ља ва кри те ри јум по ра ста про фи та, чи ме је 
де фи ни са но ре ле вант но тр жи ште про из во да. На сли чан на чин  се  

36) Бо рис Бе го вић, Вла ди мир Па вић, „Ја сна и не по сред на опа сност:при каз но вог за ко на о за-
шти ти кон ку рен ци је“, АналиПравногфакултетауБеограду, 2/2009, стр. 72. 

37) Ми ро љуб Ла бус, „Упо ред на ана ли за ре ле вант ног тр жи шта: кон цепт и при ме на“, Економика
предузећа, ја ну ар-фе бру ар, 2008, стр. 49. 

38) Pa trick Mas sey, „Mar ket De fi ni tion and Mar ket Po wer in Com pe ti tion Analysis: So me Prac ti-
cal Is su es“, TheEconomicandSocialReview, Vol. 31, No.4, 2000, стр. 320.
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од ре ђу је  и  ре ле вант но  ге о граф ско  тр жи ште.39) У пр вој ите ра ци ји 
по сма тра се јед на ге о граф ска ло ка ци ја (те ри то ри ја јед ног гра да, 
те ри то ри ја ви ше гра до ва, те ри то ри ја ре ги о на итд.), а у на ред ним 
ите ра ци ја ма до да ју се но ве ге о граф ске ло ка ци је и ис пи ту је тест 
про фи та бил но сти. Ка да се до ђе до нај у жег тр жи шта (у ге о граф-
ском сми слу), ко је омо гу ћа ва хи по те тич ком мо но по ли сти да оства-
ри про фи та бил но по ве ћа ње це на, де фи ни са но је ре ле вант но ге о-
граф ско тр жи ште.

Од су ство те ста кон цен тра ци је по мо ћу ХерфиндалХиршма
новогиндекса и кри те ри ју ма за де фи ни са ње ре ле вант ног тр жи шта, 
до во ди до то га да не за ви сне ана ли зе из вр ше не за исти слу чај кон-
цен тра ци је, мо гу да до ве ду до су прот них за кљу ча ка. То го во ри о 
зна ча ју пре ци зног де фи ни са ња ре ле вант ног тр жи шта, јер ће са мо у 
том слу ча ју ана ли за би ти објек тив на и у скла ду са ци љем ко ме те-
жи ре гу ла тор. У су прот ном, ре гу ла тор ни про цес гу би сва ки сми сао 
и до во ди до ску пих и кон фу зних суд ских про це са.

Има ју ћи у ви ду да су број не гра не (про из во да и услу га) оли-
го по ли стич ке или кар те ли са не, Комисијазазаштитуконкуренције 
не ма ка па ци те та а ни за кон ских овла шће ња да се ба ви ис тра жи ва-
њем тај них до го во ра фир ми о про из вод њи и це на ма. Та чи ње ни ца 
ука зу је на је дан од раз ло га не до вољ не ефи ка сно сти по ли ти ке кон-
ку рен ци је у Ср би ји.

LjiljanaM.Markovic,GordanaZ.Radosavljevic

MICROECONOMICTHEORYAS
ABASISFORCOMPETITIONPOLICY

Summary
The pa per de als with re a sons re sul ted in an ti-mo no po li stic (an-

ti-trust) po licy, the go als of com pe ti tion po licy and its hi sto ri cal fun da-
men tals, as well as the ex pe ri en ces with the im ple men ta tion of the po-
licy in the world and in the Re pu blic of Ser bia.The po ints put forth in the 
pa per ha ve pro ved the fol lo wing hypot he ses: firstly, com pe ti tion po licy 
has been a ne ces sary me a su re of in ter ven tion wit hin high con cen tra tion 
in du stri es sin ce the Sher man An ti trust Act of 1890; se condly, san cti ons 
im po sed aga inst mo no po li es and car tels are sig ni fi cantly lo wer if com-
pa red with be ne fits ga i ned due to abu sing the ir mar ket po wer; thirdly, 
the ex pe ri en ces of de ve lo ped co un tri es in an ti-mo no po li stic le gi sla tion 

39) Ni klas Strand, „A Sim ple cri ti cal loss test for the ge o grap hi cal mar ket“, JournalofCompeti
tionLawandEconomics, 2(4), 2007, стр. 698.
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pro vi de use ful gu i de li nes for a mo re ef fi ci ent im ple men ta tion of com-
pe ti tion po licy in Ser bia.

Key words: mo no poly, oli go poly, car tel, com pe ti tion, wel fa re loss, 
com pe ti tion po licy.
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Resume
In this pa per we analyze eco no mic con se qu en ces re sul ting from 

li mi ting com pe ti tion on the part of mo no poly, oli go poly, and car tels, 
which bro ught abo ut the po licy for pro tec ting com pe ti tion. A the o re ti-
cal mo del of a do mi nant en ter pri se and car tel has shown that the se mar-
ket con di ti ons re sult in a re du ced out put as com pa red to the com pe ti ti ve 
out puts, and in hig her pri ces than are tho se of the com pe ti ti ve. 

The ory of eco no mics has de ve lo ped met hods for me a su ring the 
mar ket po wer of com pa ni es: Ler ner’s in dex of mar ket po wer, Bain’s 
mo no po li stic eco no mic po si ti ve pro fits cal cu la tion, mar ket sha re and 
va ri o us me a su res of con cen tra tion ( con cen tra tion ra tio, Her fin dahl-
Hirschman in dex, Lo renz cur ve, en tropy co e fi ci ent).To ma ke an ob jec-
ti ve esti ma te of mar ket po wer of com pa ni es it is im por tant to de fi ne a 
re le vant mar ket from the per spec ti ve of a pro duct (or a gro up of pro-
ducts), and from the per spec ti ve of a ge o grap hi cal mar ket, by applying 
SSNIP (SSNIPtest–SmallbutSignificantNon–TransitoryIncreasein
Pricetest) on the part of a hypot he ti cal mo no poly. 

In this pa per we analyze hi sto ri cal fo un da ti ons of an ti-mo no po-
li stic (an ti-trust) po licy, from Sher man’s Law (1890) to the EU’s po licy 
of com pe ti tion (Ar tic les 81 and 82 of Am ster dam Agre e ment). As an 
exam ple of con tra dic tory in te rests in le gi sla tion re la ted to com pe ti tion 
we pro vi de that of Gre at Bri tain’s: whe re as the Mo no po li es and Mer-
gers Act advo ca ted aga inst mo no po li es, the In du strial Re or ga ni sa tion 
Act pro mo ted the idea of mer ging com pa ni es wit hin tho se in du stri es 
which ne e ded en co u ra ge ment of branch pro duc ti vity and ef fi ci ency. 

To day, the lar gest num ber of co un tri es con form the ir own ap-
pro ach to wards com pe ti tion pro tec tion to the ap pro ach of the EU. This 
me ans that the fol lo wing ac ti vi ti es are for bid den: fi xing pur cha sing and 
sel ling pri ces; li mi ting and con trol ling pri ces and mar kets, li mi ting and 
con trol ling tec hni cal de ve lop ment and in vest ments; sha ring mar ket or 
supply so ur ces. A com pany abu ses its do mi nant po si tion if it sets mo-
no po li stic pri ces, if it sets pri ces at a low le vel thus pre ven ting the com-
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pe ti tors from en te ring the mar ket, if it di scri mi na tes by pri cing, or if it 
af fects the supply con cen tra tion by mer gers. 

Rich ex pe ri en ce of de ve lo ped co un tri es in terms of com pe ti tion 
pro tec tion sho uld be seen as a gu i de li ne for mo re ef fi ci ent im ple men ta-
tion and ap pli ca tion of an ti-mo no po li stic po licy in Ser bia. To con duct a 
po licy for com pe ti tion pro tec tion in Ser bia it will ta ke mo re than me re 
har mo ni za tion of the Law on com pe ti tion pro tec tion of 2009 to the re-
gu la ti ons of the EU. 

When it co mes to Ser bia, it is ne ces sary to pro scri be that both 
di men si ons of a re le vant mar ket (in the pro duct spa ce as well as in the 
physi cal spa ce) be de fi ned by applying SSNIP on the part of a hypot-
he ti cal mo no poly, as well as by cal cu la ting con cen tra tion ra tio by Her-
fin dahl-Hirschman in dex. Be si des, the Com mis sion for Pro tec tion of 
Com pe ti tion sho uld be im pro ved in terms of per son nel, and em po we red 
in terms of its be ing aut ho ri zed to in ve sti ga te sec ret agre e ments on pro-
duc tion and pri cing. 

It is not easy to in ve sti ga te the ef fects of abu se of mar ket po wer 
of a com pany or car tel, or to esti ma te the con su mer sur plus re sul ting in 
ex tra-pro fits. An an ti-mo no po li stic po licy, or the po licy aimed at pro-
tec ting com pe ti tion en de a vors to pre vent dic ta tion of sa les con di ti ons, 
set ting overly high mo no po li stic pri ces, mar ket di vi sion, supply li mi ta-
tion, and all ot her ac ti vi ti es vi o la ting nu me ro us et hi cal and le gal prin-
ci ples. Pu nis hing mo no po li stic ac ti ons of com pa ni es by fi nan cial me a-
su res is a me a su re which sho uld di mi nish the ef fects of mar ket po wer 
mi su se, thus di sco u ra ging com pa ni es from en ga ging in such bu si ness 
po licy. 

* Овај рад је примљен 3. априла 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. јуна 2012. године.
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Сажетак 
Тран зи ци ја је све о бу хва тан про је кат дру штве не ре фор-

ме. Кључ ње ног успе ха је у ефи ка сној при ва ти за ци ји. Ре пу бли ке 
бив ше СФРЈ, при ва ти за ци ју су от по че ле пре 20 го ди на са истим 
дру штве ним пред зна ком (дру штве на сво ји на и рад нич ко са мо у-
пра вља ње) али да нас има ју не у јед на че не ре зул та те  дру штве не  ре-
фор ме. Не ке од  зе ма ља су чла ни це Европ ске уни је док се  дру ге  
убра ја ју у нај си ро ма шни је у Евро пи. Рад има за циљ да при ка же 
при ме ње не мо де ле при ва ти за ци је и по ве же их са оства ре ним ре-
зул та ти ма. Зло у по тре ба спе ци фич но сти дру штве не сво ји не, сла бе 
ин сти ту ци је и ко руп ци ја, по ауто ру, узрок су не у јед на че них при ва-
ти за ци о них ре зул та та на бив шем ју го сло вен ском про сто ру. Ја ча-
њем еко ном ских и др жав них ин сти ту ци ја ове зе мље тре ба да на-
пре ду ју  из  не са вр ше не  ка  зре лој де мо кра ти ји, да би тран зи ци о ни 
ре зул тат био све о бу хва тан.
Кључ не ре чи: тран зи ци ја, мо дел при ва ти за ци је, сво јин ска тран сфор ма ци-

ја, ин сти ту ци је.

* Рад представља резултат истраживања у  оквиру  пројекта “Унапређење конкурентости 
Србије у процесу приступања Европској унији”, Министарство просвете и науке Репу-
блике Србије, бр. 47028, за период 2011-2014.
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1. ТРАНЗИЦИЈА - ЗАХТЕВ ЗА  

СВЕОБУХВАТАН РЕФОРМСКИ СКОК

Тран зи ци ја је све о бу хва тан про јект дру штве не ре фор ме, по 
не ким ауто ри ма мо же мо је сма тра ти чак вр стом ре во лу ци је.1)Oна 
пред ста вља скуп по сту па ка ко је тре ба пред у зе ти у при ла го ђа ва њу 
но вом мо де лу свет ске ин те гри са не при вре де те на ста ја њу тр жи-
шне еко но ми је. Ши ре по сма тра но, тран зи ци ја је дру ги  из раз за 
уво ђе ње и функ ци о ни са ње  пра ви ла тр жи шне при вре де, те озна-
че ње уло ге др жа ве у обез бе ђе њу по што ва ња утвр ђе них пра ви ла.
Не по вре ди вост пра ва сво ји не и по што ва ње уго во ра, озна ча ва ју се 
као con dic tio si ne qua non за от по чи ња ње пу та ко ји на зи ва мо тран-
зи ци јом.2) Тран зи ци ја у зе мља ма бив ше СФРЈ до не ла је  про ме не у 
нај ма ње две рав ни. 

Пр во, ус по ста вље ни су но ви сво јин ски од но си, од но сно си-
стем при ват не сво ји не у дру штви ма ко ји та кав об лик сво ји не ни-
су не го ва ла. Не по зна ва ње ин сти ту та при ват не сво ји не ства ра ло 
је те шко ће у раз у ме ва њу и при ме ни кри те ри ју ма ње ног сти ца ња 
у од но су на дру штве ну сво ји ну. Раз ви је ни тр жи шни си сте ми као 
основ ни кри те ри јум сти ца ња сво ји не, при зна ју са мо прав ни по сао 
за сно ван на прин ци пу екви ва лент них да ва ња. 

Дру го, функ ци о ни са ње но вог сво јин ског ре жи ма тра жи ефи-
ка сан, но ви прав ни си стем. Пра вом се де лу је на уре ђе ње чи ни ла ца 
дру штве ног жи во та, ко ји по ста ју прав не чи ње ни це тек ве зи ва њем 
прав ном нор мом.Од пра ва се тра жи ло да пред ви ди и нор ми ра раз-
вој дру штве них од но са, да кле да иде ис пред дру штве не прак се, те 
да нор ми ра не по зна те по ја ве за ко ји ма тре нут но чак и ни је по сто-
ја ла по тре ба. 

Мо жда нај зна чај ни ји део про це са тран зи ци је је сте при ва ти-
за ци ја од но сно  пре тва ра ње др жав не и дру штве не сво ји не у при-
ват ну сво ји ну. Она је сред ство и прет по став ка тран зи ци је, је дан 
од усло ва ко ји, у са деј ству са оста лим ком по нен та ма, пр вен стве-
но оним ко ји се од но се на ма кро е ко ном ску ор га ни за ци ју, тре ба 
да ство ре ин сти ту ци о нал не осно ве за ефи ка сни ју при вре ду. При-
ва ти за ци ја с аспек та пра ва је пра вом уре ђен про цес, а кон кре тан 
чин при ва ти за ци је је низ прав них по сту па ка3).  Ем пи риј ским ис-

1)  Ми ро слав Пе чуј лић, Све ти слав Та бо ро ши: Че твр ти та лас:Тран зи ци ја, Прав ни фа кул-
тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град,1997, стр. 190. 

2) Дра гор Хи бер, Сво ји на у тран зи ци ји, Прав ни  фа кул тет Уни вер зи те та у  Бе о гра ду, Бе о-
град, 1998, стр. 22

3)   Дра гор Хи бер, оп. цит., стр. 23
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тра жи ва њи ма ука за но је да про ме на др жав не у при ват ну сво ји ну 
до но си бо љи так, те да “фир ме го то во увек по ста ју ефи ка сни је и 
про фи та бил ни је, да по ве ћа ва ју ка пи тал но ин ве сти ра ње и да по ста-
ју фи нан сиј ски здра ви је”.4) Про у ча ва њем ефе ка та при ва ти за ци је у 
тран зи ци о ним зе мља ма5)  утвр ђе на је нео п ход ност ре гу ла тар ног 
ре форм ског ско ка, ко ји  би омо гу ћио по зи тив на кре та ња у  но во-
на ста лим  еко но ми ја ма. Ис ку ства зе ма ља бив ше СФРЈ до но се и 
су прот не тврд ње. На су прот на ве де ном, ефек ти при ва ти за ци је у 
Сло ве ни ји до не ли су еви дент но сма ње ње јав ног ду га и ула зак у 
Европ ску уни ју6), а Бо сна и Хер це го ви на још ни је до ста гла ни во 
раз ви је но сти ко ји је има ла у са ста ву Ју го сла ви је.

Графикон 1. Југословенске  републике 1989 - неуједначена 
развијеност

Yugoslav republics 1989 - uneven development

0 50 100 150 200

GDP index Yu=100

Fixed assets per worker

Unemployment rate

Export to rep. GDP %

Pers. income 1983

Energy consumption 1983

Trade % Yu=100
Yugoslavia

Serbia

Slovenia

Macedonia

Croatia

Montenegro

BiH

Економски показатељи степена економског развоја  југославенских ре-
публика  1989. Извор: Светска банка

Очи гле дан је дис па ри тет ка да се упо ре де по да ци бру то до-
ма ћег про из во да (БДП) за сва ку од не ка да шњих ре пу бли ка: Сло ве-
ни ја је ста ру зе мљу на пу сти ла са БДП ко ји је био ско ро дво стру ко 
ве ћи од ју го сло вен ског, док је  Бо сна и Хер це го ви на у то вре ме 
би ла на  ни воу од 60 % укуп ног БДП Ју го сла ви је.Да нас, 20 го ди-

4)  L. Meg gi son, J. M. Net ter, ”From sta te to mar ket of Em pi ri cal Su di es on pri va ti za tion”, Con
fe ren ce Glo bal Equ ity mar ket,  Pa ris, 2011, стр. 40.

5) Ha vrylyshyn,  McGet ti gan,“ Pri va ti za tion in Tran si tion Co un tri es: A sam pling of the Li te ra tu-
re“,  IMF, WP/1999/6/-199, стр. 1.

6)  При мож До ленц, „Pri va ti za tion in a Post-co mu nist Eco nomy:It se ems the re are no Mac ro e-
co no mic Ef fects“, Pre li mi nary pa per, 332.025.28, 2010 (4-11), стр. 10.
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на по сле, по сма тра ју ћи исти  па ра ме тар, Сло ве ни ја је мно го стру ко 
на пре до ва ла и у ап со лут ним и у ре ла тив ним  из но си ма БДП-а, док 
се ја сно уоча ва пот пу ни не у спех БиХ, ко ја се бо ри за по вра так на 
ње гов не ка да шњи ни во. 

2. ТЕОРИЈЕ  И ИЗБОР  МОДЕЛА   
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

Тран зи ци ја у пост-ко му ни стич ким aли и у со ци ја ли стич ким 
зе мља ма За пад ног Бал ка на (кон крет но ре пу бли ке бив ше СФРЈ) 
от по че ла је са убе ђе њем да при ва ти за ци ја, ли бе ра ли за ци ја и де-
цен тра ли за ци ја це ло куп ног дру штве ног си сте ма си гур но до но се 
про спе ри тет. Ва шинг тон ским кон сен зу сом по др жа ним од стра не 
Свет ске бан ке и Ме ђу на род ног Мо не тар ног Фон да, пре по ру че не 
су  по ли ти ке за тран зи ци ју у ви тал ним под руч ји ма еко но ми је бив-
ших со ци ја ли стич ких зе ма ља. Ти ме је по твр ђе но да је  при ва ти за-
ци ја са мо јед но од  под руч ја  тран зи ци је  и  да  је  она  усло вље на 
ци ље ви ма и  дру гим фак то ри ма тран зи ци је. Спро во ђе ње про це са 
при ва ти за ци је по де ли ло је те о ре ти ча ре. Пр ва шко ла  за ла га ла се  
за  ра пид ну  и бр зу  про ме ну  свих  струк ту ра  у дру штву  тзв. шок  
те ра пи јом, не во де ћи  ра чу на о ва жно сти и зна ча ју ин сти ту ци ја  ко-
је тре ба за јед но са прав ном и фи нан сиј ском ин фра струк ту ром да 
се из гра де. За раз ли ку од ове стра те ги је гра ду а ли сти су сма тра ли 
да је ва жност ин сти ту ци ја и пра те ће прав не и фи нан сиј ске ин фра-
струк ту ре пре суд на за  успех це ло куп не тран зи ци је и  пред ла га ли 
су по сту пан раз вој и при ва ти за ци ју као пут ка тр жи шној  еко но ми-
ји. 7) Ана ли зом ре зул та та ко ји су по стиг ну ти у зе мља ма тран зи ци је 
(пост ко му ни стич ким и со ци ја ли стич ким), 20 го ди на по сле, по ка-
за ло се да је  пре тва ра ње др жав не/дру штве не сво ји не у при ват ну 
да ло пот пу но дру га чи је ре зул та те од оче ки ва них по нео ли брал ном 
мо де лу. Уме сто да се тран зи ци јом обез бе ди пре ла зак на ка пи та ли-
зам за пад ног ти па, у тим зе мља ма раз вио се ка пи та ли зам хи брид-
ног ти па. По ја вљу је се у раз ли чи тим об ли ци ма, од ка пи та ли зма 
ко ји по чи ва на од но су га зда-кли јент до об ли ка у ком не по сто ји 
пра ви услу жни др жав ни апа рат, шта ви ше по сто ји про тек то рат.8)  
Са мо је Сло ве ни ја (у од но су на дру ге бив ше ре пу бли ке) из гра ди ла 

7) Ser gio Go doy,  Jo seph E. Sti glitz., “Growth, ini tial, Con di ti ons, law and Speed of  pri va ti-
za tion in tran zi tion Co un tri es: 11 years la ter“, 2006, WP 11992 http:/www.nber.org./pa pers/
w11992

8) La u ren ce King, Pa tric Hamm, „The Go ver nan ce gre na de:Мass pri va ti za tion, sta te ca pa city 
and Eco no mic De ve lop ment in post com mu nist and Re fory co mu nists So ci e ti es“, Wor king 
pa per in Tec hno logy Go ver nan ce and Eco no mic Dyna mic. No. 17, 2008, стр. 3.
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си стем нај бли жи за пад ном ка пи та ли зму у ко јем су по ли ти ка и еко-
но ми ја раз дво је не.9)

На ве де ни ре зул та ти по твр ђу ју те о ри ју да сам про цес тран зи-
ци је за ви си од по чет них со цио-еко ном ских усло ва за сва ку зе мљу 
и да по себ но у при ва ти за ци ји тре ба ме ња ти не ке пред ра су де. Оне 
се од но се на за блу ду да бр за при ва ти за ци ја до при но си бр жем раз-
во ју на сред њи рок (то зна чи да гра ду а ли зам има по вољ ни ји ути-
цај на еко ном ски раст од шок те ра пи је), као и на са зна ње да успех 
при ва ти за ци је у ве ли кој ме ри за ви си од по ли тич ких од лу ка о мо-
де лу и оби му при ва ти за ци је, ре гу ла тор ном окви ру ко ји про мо ви ше 
кон ку рен ци ју и фи нан циј ском си сте му ко ји се раз ви ја као по др шка 
раз во ју на кон при ва ти за ци је .10)

3. СПЕЦИФИЧНОСТ ЗЕМАЉА БИВШЕ 
СФРЈ И ПРИВАТИЗАЦИЈА

Кључ успе шне тран зи ци је је ефи ка сна при ва ти за ци ја. Успех 
при ва ти за ци је ве зу је се за мо дел ње ног спро во ђе ња. Мо де ли ко ри-
шће ни у при ва ти за ци ји Ис точ не Евро пе (ИЕ) де лом су би ли основ 
за им пле мен та ци ју мо де ла при ва ти за ци је на про сто ри ма бив ше 
СФРЈ. Мо же мо спо ме ну ти не ко ли ко мо де ла при ва ти за ци је ко ји су 
слу жи ли као узор: 1. мо дел ма сов не ва у чер ске при ва ти за ци је, 2.мо-
дел ин ве сти ци о не при ва ти за ци је (ди рект на про да ја, про да ја ак ци-
ја пу тем бер зе, ини ци јал не јав не по ну де, и сл), 3.ме шо ви ти мо дел 
при ва ти за ци је-от куп од стра не упра ве пред у зе ћа и за по сле них, 4. 
ре сти ту ци ја.

Старт на по зи ци ја про це са при ва ти за ци је у ре пу бли ка ма бив-
ше Ју го сла ви је раз ли ку је се у од но су на зе мље ИЕ. Оне, при ка за не 
еко ном ским и дру гим  па ра ме три ма ука зу ју, да се за раз ли ку од ис-
точ но е вр по ског бло ка, ра ди ло о при вре ди ко ја ни је би ла ис кљу чи-
во др жав но ди ри го ва на не го је би ла и тр жи шно ор јен ти са на. Пре-
у зи ма ње већ спро ве де них мо де ла при ва ти за ци је ко ји су по ка за ли 
успех у сво јин ској тран фор мци ји зе ма ља ИЕ (Че шка, Ма ђар ска) 
ни су би ли при ме њи ви у бив шој Ју го сла ви ји. Две основ не ка ра те-
ри сти ке та да шњег Ју го сло вен ског си сте ма, усло ви ле су ства ра ње 

9) Да во рин Кра чун „Тран зи ци ја, ста би ли за ци ја и еко ном ски раст: ис ку ство Сло ве ни је“, 
Еко ном ски пре глед, Еко ном ски ин сти тут, За греб, 3-4/2005, стр. 147.

10) Ti mothy Be sley, Mat hi as De wa tri pont, Ser gei Gu ri ev, “Tran si tion and tran si tion im pact”, Re
port for the EBRD’s Of fi ce of the Chi ef Eco no mist, Euro pean Bank for Re con struc tion and 
De ve lop ment, Lon don, 2010, стр. 13-14.
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спе ци фич ног пу та и кре и ра ње спе ци фич них мо де ла  при ва ти за ци-
је у свим ре пу бли ка ма бив ше СФРЈ.

Пр ва од  њих је  по сто ја ње дру штве не  сво ји не. У про пи са ма  
СФРЈ овај  об лик сво ји не је био без свог прав но сво јин ског вла-
сни ка. То је отва ра ло фор мал но-прав но пи та ње, уко ли ко је основ 
пре но са сво ји не прав ни по сао, ко је уго вор на стра на у овом евен-
ту ал ном прав ном по слу.11) Дру штве на пред у зе ћа, не вла сни ци, ни су 
би ли у мо гућ но сти да прав ним по слом пре не се ну сво ји ну на бу ду-
ћег вла сни ка, ин ве сти то ра. Као ре ше ње за овај фор мал но–прав ни 
не до ста так за от по чи ња ње про це са тран сфе ра дру штве не сво ји не 
у при ват ну, до нет је 1989. го ди не За кон о пре тва ра њу дру штве ног 
ка пи та ла у при ват ни. Основ ни кон цепт овог за кон ског тек ста  је 
био да се омо гу ћи сти ца ње при ват не сво ји не као об ли ка су сво ји-
не уз дру штве ну  сво ји ну. То се у  по чет ку чи ни ло као прак тич но 
и еко ном ски оправ да но ре ше ње за но ви мо дел при ва ти за ци је али 
је функ ци о ни са ло са мо ка да су до ка пи та ли за ци ју вр ши ли са ми за-
по сле ни а не и пра ви ин ве сти то ри. Ова ква ре ше ња на ру ша ва ла су 
на че ла прав не си гур но сти и тран спа рент но сти а ре флек то ва ла су 
се на еко ном ску оправ данст. У на ста лој си ту а ци ји по је ди ни ауто ри 
су пред ла га ли ета ти за ци ју као ме ђу фа зу у при сту пу при ва ти за ци ји 
што је та ко ђе би ло при ме ње но.12)

Дру ги раз лог сфе ци фич но сти мо де ла при ва ти за ци је у бив шој 
Ју го сла ви ји је по сто ја ње не е фи ка сног прав ног си сте ма. Сам по се-
би прав ни си стем не би био од лу чу ју ћи раз лог ове спе ци фич но-
сти, не го је низ фак тич ких окол но сти на ста лих рат ним ра за ра њем 
и рас па дом бив ше Ју го сла ви је опре де ли ло ње го ву по себ ност.13) По 
за вр шет ку су ко ба, на ста ле др жа ве ни су ус по ста ви ле ста би лан но-
ви прав ни си стем ни ти ње го ву кон тро лу. На ста ли прав ни си сте ми  
по ка зи ва ли су сла бост јер су струк ту ре и ин сти ту ци је  ста рог со-
ци ја ли стич ког си сте ма, ви ше или ма ње, са у че ство ва ле у из град њи 
про це са при ва ти за ци је (те о ри ја  ин сти ту ци о нал них про ме на). Ни је 
по ста ја ла спрем ност на пот пу ни рас кид са ста рим  ре жи мом иако 
су све сла бо сти ко је су при па да ле со ци ја ли стич ким си сте ми ма мо-
ра ле су би ти од стра ње не у окви ру при ва ти за ци је ус по ста вља њем 

11) Ра до мир Сто ја но вић, „Дру штве на сво ји на  и  про ши ре на  ре про дук ци ја“, Пра во, те о ри
ја и прак са, Уни вер зи тет при вред на ака де ми ја, Но ви Сад,  2/1898,  63. 

12) Све тил слав Та бо ро ши, “Ета ти за ци ја као ме ђу фа за при ва ти за ци је“у збор ни ку 
„Koнституисање Ср би је као мо дер не прав не др жа ве“,  Прав ни фа кул тет Бе о град, Бе о-
град, 1993, стр. 50-76.

13) Ми ро слав Пе чуј лић, Све ти слав Та бо ро ши, оп.цит., 214. 
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при ват ног вла сни штва.14) Не е фи ка сност но во на ста лог прав ног си-
сте ма омо гу ћи ла је ства ра ње спе ци фич ног на чи на при ва ти за ци је 
(си ва при ва ти за ци ја) од но сно не ле гал ног пре тва ра ња вла сни штва. 
Јав но, на све тлу да на при ва ти за ци ја се од ви ја ла кроз по сто ја ње 
фор мал но-прав ног окви ра а у си вој зо ни кроз хи ља ду не ви дљи-
вих ру па цу рио је ка пи тал у при ват не ру ке под пла штом по ли тич-
ких и упра вљач ких струк ту ра у го то вим свим ре пу бли ка ма бив ше 
Ју го сла ви је. Ве штач ки  иза зи ва не  стал не смет ње, те одр жа ва ње 
под нор ми ра но сти про це са при ва ти за ци је, ко чи ли су прав но кон-
тро ли са ње  тог про це са и до зво ли ле по сто ја ње по ја ве ко ју мо же мо 
на зва ти “не ле гал нан-си ви” мо дел при ва ти за ци је. Она ни је за у ста-
ви ла про цес тран зи ци је од но сно при ва ти за ци је али  је  ефе кат  ко ји  
смо до би ли  у скла ду са  пу тем  ко јем  смо  ишли.  До шли смо до  
тр жи шне  при вре де  али не и до оне  мо дер не. 

4. ПРАВНИ ОКВИР И МОДЕЛИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
У БИВШИМ РЕПУБЛИКАМА СФРЈ

Ана ли за прав ног окви ра при ва ти за ци је об у хва та про стор 
шест бив ших ре пу бли ка СФРЈ. У ра ду ће мо по ка за ти за кон ски 
оквир ко јим се фор ма ли зо ва ло опре де ље ње за мо дел при ва ти за-
ци је. У да љем ра ду, ис тра жи ће мо да ли је ус по ста вље ни прав ни 
си стем био у мо гућ но сти да се од у пре по ја ви ис кри вље не при ва-
ти за ци је или га је она успе шно за о би шла.

4.1.Словенија

При ва ти за ци ја дру штве них пред у зе ћа у Сло ве ни ји от по че ла 
је до но ше њем За ко на о сво јин ском ре струк ту и ра њу дру штве них 
пред у зе ћа 1992. го ди не, ко ји је ви ше пу та из ме њен и до пу њен. У 
Сло ве ни ји је при ме њен ком би но ван мо дел при ва ти за ци је ко ји је 
по ред де ли мич не (бес плат не) по де ле ак ци ја за по сле ни ма укљу чи-
вао и дру ге  ме то де.

1.При ва ти за ци ја јав ном  про да јом  ак ци ја - овим мо де лом 
у скла ду са  за ко ном, ак ци је кон крет них дру штве них пред у зе ћа, 
од но сно њи хо вих 40% ак ци ја јав но је ну ђе но на про да ју, 20% ак-
ци ја бес плат но је по де ље но за по сле ни ма, бив шим за по сле ни ма и 
њи хо вим ро ђа ци ма. 

14) Си ни ша Kушић „Ин сти ту ци о нал ни и  ево лу циј ски аспек ти при ва ти за ци је у сред њој и 
ис точ ној Евро пи“, Еко ном ски пре глед, Еко ном ски ин сти тут За греб, 2007/1-2,  стр. 92.
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2.При ва ти за ци ја про да јом за по сле ни ма   као мо дел омо-
гу ћи ла је про да ју 40% ак ци ја за по сле ни ма на од ло же но пла ћа ње, 
20% ак ци ја бес плат но су до де ље не  за по сле ни ма.   

3.При ва ти за ци ја ку по ви ном од стра не упра ве, та да шњих 
ру ко во ди о ца-  овај мо дел при ва ти за ци је омо гу ћио је да љу рас по де-
лу, та ко да је 40% ак ци ја кон крет ног  при вред ног дру штва про да то 
гру пи руководиoца или по себ но фор ми ра ној  ком па ни ји за свр ху 
от ку па ак ци ја (bypass cor po ra tion), 20% бес плат но је по де ље но рад-
ни ци ма, бив шим за по сле ни ма и њи хо вим ро ђа ци ма. Код сва три  
мо де ла пре о ста лих 40% дис ти бу и ра но је у три це ли не: Фонд за 
раз вој 20%, Пен зи о ни фонд 10% и са мој др жа ви 10%.

Ком би на ци ја на ве де них мо де ла би ла је при ме њи ва на са гла-
сно од лу ци  ко јом је  от по чи њао про цес при ва ти за ци је. Дру штве-
на пред у зе ћа, при опре де ље њу за мо дел при ва ти за ци је, на чел но 
су би ла са мо стал на, али је за ко ном би ла усло вље на одо бре њем 
Агенцијe за при ва ти за ци ју Сло ве ни је. Но вац ко ји је оства рен при-
ва ти за ци јом, био је на мен ски. Упла ћи ван је на по себ не ра чу не и 
мо гао се ко ри сти ти ис кљу чи во за ку по ви ну ак ци ја већ при ва ти-
зо ва них пред у зе ћа или за ин ве сти ра ње, пу тем по себ них ин ве сти-
ци о них др жав них фон до ва, ко ји су има ли овла шће ња да ку пу ју 
не про да те де ло ве пред у зе ћа у дру штве ној сво ји ни у име сво јих ин-
ве сти то ра. 

Ре зул та те при ме ње них мо де ла при ва ти за ци је у Сло ве ни ји је 
те шко ем пи риј ски оце ни ти по што је у прак си пре о вла дао ком про-
мис. Код пр вог мо де ла су се не га тив не по сле ди це из ра зи ле у ви ду 
кон цен тра ци је бо гат ства а у слу ча ју дру гог мо де ла тј. ме на џер ског 
от ку па, уко ли ко је от куп био фи нан си ран кре ди ти ма, по сто ја ла је 
прак са от пла ћи ва ња од стра не пред у зе ћа.15) Уз све те шко ће Сло-
ве ни ја је за вр ши ла свој про цес  при ва ти за ци је, пре тва ра ња  дру-
штве не у при ват ну сво ји ну и успе шно ис пу ни ла све зах те ве за пад-
не тр жи шне еко но ми је те по ста ла чла ни ца Европ ске  уни је 2004. 
го ди не.

4.2.Хрватска

Пр ва фа за при ва ти за ци је у Хр ват ској от по че ла је до но ше-
њем За ко на о пре тва ра њу дру штве них пред у зе ћа ко јим су сва до та-
да шња дру штве на пред у зе ћа мо ра ла по ста ти ак ци о нар ска дру штва. 
Сам про цес пре тва ра ња мо гао се оба вља ти  про да јом це ло куп ног 

15) Мар ко Кр жан, «Ли бе ра ли зам и  пу те ви  тран зи ци је  у Сло ве ни ји», у збор ни ку Кроз 
тран зи ци ју, при ло зи те о ри ји при ва ти за ци је (при ре ди ли: Жељ ко По по вић, Зо ран Га јић), 
Ал тер на тив на кул тур на  ор га ни за ци ја, Но ви Сад, 2011, стр. 19.
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пред у зе ћа или ње го вог иде ал ног де ла, ула га њем ка пи та ла, пре тва-
ра њем  ула га ња и по тра жи ва ња у улог у пред у зе ћу, као и пре но сом 
свих об ра чун ских ак ци ја од но сно уде ла на Хр ват ски фонд за раз-
ви так и то без на кна де. 

У на ред ној фа зи об у хва ће на су сва  пред у зе ћа  ко ја ни су  до-
не ла од лу ку и спро ве ла по сту пак при ва ти за ци је, по ва же ћем За ко-
ну до 1992.го ди не. Та ква  пред у зе ћа ди рект но су пот па ла под над-
зор  Хр ват ског  фон да за  при ва ти за ци ју (2/3) и пен зиј ског фон да 
(1/3). Фон до ви су би ли за ду же ни за про цес при ва ти за ци је пре о ста-
лих пред у зе ћа и са ми би ра ли мо де ле ко ји ма ће их при ва ти зо ва ти. 
Пр вен ство јав на про да ја  ак ци ја на  За гре бач кој бер зи или ди рект на 
про да ја це лог или де ла пред у зе ћа. Но ви За кон о при ва ти за ци ји је 
до нет 1996. го ди не. Њи ме су пре о ста ла не при ва ти зо ва на пред у зе-
ћа до де ље на фон до ви ма, те је та ко из вр ше но по др жа вље ње имо-
ви не. По овом за ко ну фон до ви  су мо гли про да ва ти сво је ак ци је, 
уде ле, ства ри и пра ва јав ном про да јом или јав ним при ку пља њем 
по ну да. Сва сред ства при ку пље на про да јом ак ци ја упла ћи ва ла су 
се у бу џет Ре пу бли ке Хр ват ске. Ци ље ви при ва ти за ци је фор мал но 
су про гла ше ни, али су оста ли у сен ци до ми на нат них по ли тич ких 
ци ље ва.16) До не та је од лу ка о ма сов ној, ва у чер ској при ва ти за ци ји, 
ко ја се за сни ва ла на бес плат ној по де ли ак ци ја од ре ђе ним ка те го-
ри ја ма ста нов ни штва (рат ни вој ни ин ва ли ди, ци вил ни ин ва ли ди 
ра та, прог на ни ци, из бе гли це, по врат ни ци и сл). Основ ни про бле ми 
на ста ли су у ква ли те ту пор фе ља ко ји се ну дио (не ли квид ност хар-
ти ја или еми те на та).  

Сле де ћа фа за при ва ти за ци је у Хр ват ској обе ле же на је до но-
ше њем За ко на о де ло кру гу ра да ми ни стар ства Ре пу бли ке Хр ват ске 
(1999.го ди не) по ко јем су по сло ви при ва ти за ци је, пре не ти на Ми-
ни стар ство при вре де. Па ке ти др жав ног вла сни штва до 25%  про-
да ва ли  су  се  пре ко  бер зе јав ном  по ну дом, а  пре о ста ли  део 
при пре ман је за фи нан сиј ску кон со ли да ци ју, од но сно на по кре та-
ње сте чај ног по ступ ка. По том је из ме ном За ко на о при ва ти за ци ји 
од 2000. го ди не, ма лим ак ци о на ри ма омо гу ћен от куп  не ис пла ће-
них а упи са них ак ци ја уз по пуст од 80% да кле укљу чен је и мо дел 
рад нич ког ак ци о нар ства. Вла да и ми ни стар ство фи нан си ја има ју 
пре суд ну уло гу у ве ли ким при ва ти за ци ја ма. Же ља за при во ђе њем 
про це са при ва ти за ци је кра ју и по че так ис тра ге и про це су и ра ње 
кри ми нал них при ва ти за ци ја, уро ди ле су пло дом и Хр ват ска је ста-
ла  пред  вра та  Европ ске  уни је и  за у зе ла  сво ју  члан ску сто ли цу 
у 2011. го ди ни.

16) Ми ро слав  Гре гу рек,  “Сту пањ и учин ци при ва ти за ци је у Хр ват ској“, Еко ном ски пре-
глед, Еко ном ски ин сти тут. За греб, 2001/ 1-2, стр. 161.
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4.3. Македонија

У Ма ке до ни ји пра ви за мах при ва ти за ци ја је до би ла 1993. го-
ди не, до но ше њем За ко на о пре тва ра њу пред у зе ћа са дру штве ном 
сво ји ном, чи ји је циљ био да се сва дру штве на пред у зе ћа пре тво ре 
у ком па ни је са пот пу но де фи ни са ним вла сни штвом.Глав не ка рак-
те ри сти ке пр ве фа зе при ва ти за ци је су би ле да је 30% дру штве ног 
ка пи та ла пред у зе ћа по ну ђе но за по сле ни ма под при ви ле го ва ним 
усло ви ма от ку па (не ка вр ста суп сти ту та за ва у че ре), 15% ка пи та ла 
је ауто мат ски тран сфе ри са но, без на кна де, др жав ном пен зиј ском 
фон ду, 55% рас по ло жи вог  ка пи та ла пред у зе ћа би ло је до ступ но за 
про да ју, кроз обич не ак ци је, под истим усло ви ма, за до ма ће и стра-
не ин ве сти то ре. За ко ном је утвр ђе на по себ на про це ду ра за по пуст 
при ли ком про да је за по сле ни ма. По ред на ве де них, у Ма ке до ни ји су 
још ко ри шће ни и сле де ћи мо де ли:

1. При ва ти за ци ја про да јом за по сле ни ма  при че му су за-
по сле ни мо гли да ку пе 51% пред у зе ћа и да га  от пла ћу ју  
у 5 на ред них го ди на;  

  2.Про да ја де ла или це лог пред у зе ћа пу тем аук ци ја - 
пред у зе ћа сред ње ве ли чи не при ва ти зо ва на су јав ном 
про да јом де ла пред у зе ћа (пу тем аук ци ја) или про да јом 
пред у зе ћа у це ли ни  ко ју  је  ор га ни зо ва ла Аген ци ја за  
при ва ти за ци ју. 

3. При ва ти за ци ја ку по ви ном од стра не упра ве  спро во ди-
ла се ор га ни зо ва њем тен де ра од стра не Аген ци је, од но-
сно Ко ми си је фор ми ра не за ову вр сту про да је. По ну де су 
мо ра ле да са др же про грам за раз вој пред у зе ћа и кон тро-
лу над пред у зе ћем уз пла ћа ње са мо 20% це не а пре о ста-
лих 31% би се пла ћао у на ред них 5 го ди на, у  јед на ким 
ра та ма без ка ма те.;

4. Еми си ја ак ци ја за при ба вља ње до дат ног  ка пи та ла    
ни је мо гла би ти у ве ћој вред но сти од 30% укуп ног ка пи-
та ла  пред у зе ћа. Пре у зи ма ње еми си је ак ци ја вр ше но је  
пу тем јав не по ну де а од лу ку је до но си ла Аген ци ја.

 5. Кон вер то ва ње ду га у ак ци је  овај мо дел је од го ва рао по-
ве ри о ци ма ко ји су по сто је ће  ду го ве мо гли пре тво ри ти у 
ак ци је дру штва. 

Од 2000. го ди не, у Ма ке до ни ји при ме њи ван је и мо дел ди-
рект не про да је пред у зе ћа. Вла да је, као по др шку  овом мо де лу 
до не ла Ак ци о ни план  ре кон струк ци је пред у зе ћа ко ја су има ла 
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гу бит ке. Кра јем 2006. го ди не са још увек не пот пу ним про це сом 
при ва ти за ци је,  Ма ке до ни ја је до би ла  ста тус кан ди да та за  ула зак 
у ЕУ. 

4.4. Црна Гора

Пр о цес при ва ти за ци је у Цр ној Го ри је от по чео до но ше њем 
За ко на о дру штве ном ка пи та лу (1990) и За ко на о сво јин ској и упра-
вљач кој тран сфор ма ци ји (1992). Оба за кон ска тек ста за сту па ла су 
мо дел ин сај дер ске при ва ти за ци је, ко ја се у осно ви ба зи ра ла на 
про да ји ак ци ја пред у зе ћа за по сле ни ма под при ви ле го ва ним  усло-
ви ма. Ве о ма не по вољ ни усло ви, рат но окру же ње, хи пе рин фла ци-
ја и санк ци је, оне мо гу ћи ли су да се овим мо де лом при ва ти за ци је 
по стиг ну по треб ни ре зул та ти. У пе ри о ду од 1992. до 1999. го ди не, 
др жа ва је по ста ла нај ве ћи по је ди нач ни вла сник. По том су у тран-
сфор ма ци ју при вре де укљу че ни: Фонд за ра вој, Фонд за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси га ра ње, За вод за за по шља ва ње. При ва ти за ци ја 
ма лих и сред њих пред у зе ћа вр ше на је кроз аук ци ју, са мо гућ но-
шћу од ло же ног пла ћа ња, про да јом кон трол ног па ке та ак ци ја. Дру-
га фа за при ва ти за ци је је от по че ла 1999. го ди не до но ше њем За ко на 
о при ва ти за ци ји и но вог вла ди ног про гра ма при ва ти за ци је. Овим 
за ко ном усво је ни су но ви мо де ли при ва ти за ци је: 1.ма сов на ва у-
чер ска при ва ти за ци ја, 2. про да ја стра те шким ин ве сти то ри ма пу-
тем тен де ра, 3. про да ја свим за ин те ре со ва ним ин ве сти то ри ма пу-
тем јав них аук ци ја или пре ко тр жи шта ка пи та ла. По ред на ве де них 
мо де ла по сто ја ли су и до пун ски мо де ли као што  је  ку по ви на за  
ста ру де ви зну  штед њу и  сл.

Мо дел  ма сов не ва у чер ске при ва ти за ци је пред ви ђао је да сви 
пу но лет ни гра ђа ни Цр не Го ре до би ју по 5000 по е на бес плат но. 
Ва у че ри су се из да ва ли на осно ву про це ње не вред но сти имо ви не 
дру штве них пред у зе ћа, ко ја је у том тре нут ку би ла  не ре ал но ви-
со ка.17) Ма сов на ва у чер ска при ва ти за ци ја про из ве ла је не за ин те-
ре со ва ност но вих вла сни ка за по сло ва ње пред у зе ћа, не мо гућ ност 
до ка пи та ли за ци је, не мо гућ ност ус по ста вља ња кон трол ног  па ке та 
ак ци ја. Упр кос то ме, овај мо дел до при нео је раз во ју тр жи шта ка пи-
та ла и на стан ку при ва ти за ци о них фон до ва.18) По сле фа зе ма сов не 
ва у че ри за ци је пре шло се на дру ги мо дел при ва ти за ци је - про да ју 

17) Ве се лин Ву ко тић При ва ти за ци ја и раз вој тр жи шта као дио еко ном ских ре фор ми у Цр
ној Го ри, Еко ном ски фа кул тет у Под го ри ци, Ин сти тут за стра те шке сту ди је и прог но зе, 
Под го ри ца, 2000, стр. 11.

18) Ни ко ла Фа брис и Ма ја Јан дрић, “Цр но гор ски мо дел тран зи ци је : еx пост анализa“ у 
збор ни ку Кон тра вер зе еко ном ског раз во ја у тран зи ци ји, (при ре ди ли: Бо жи дар Це ро-
вић, Ми ли ца Ува лић)На уч но дру штво еко но ми ста Ср би је и Еко ном ски фа кул тет, Бе о-
град, 2011, стр. 114.
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кроз ме ђу на род ни тен дер. Пра ви ла су на ла га ла да не ма ди рект не 
по год бе и ди рект ног кон так та из ме ђу про дав ца и куп ца.

Про да ја пу тем аук ци ја и тр жи шта ка пи та ла ко ри шће на је као 
мо дел  при ва ти за ци је у  фа зи од 2000. до 2010. год, углав ном за 
ма ла и сред ња пред у зе ћа. Овај об лик при ва ти за ци је од ви јао се ре-
ла тив но бр зо и успе шно без ве ћих  про пу ста и од сту па ња од про-
пи са них пра ви ла. У при лог овој тврд њи иде и оце на EBRD за на ве-
де ни мо дел при ва ти за ци је, ко ји је оце њен оце ном 4 (EBRD 2010).

4.5. Босна и Херцеговина

Бо сна и Хер це го ви на је спе ци фич на, по себ но због ње ног на-
стан ка као не за ви сне др жа ве, на осно ву Ge ne ral fra me work Agre-
e ment for Pe a ce, 1995. го ди не. (Деј тон ски ми ров ни спо ра зум). 
По сле ди це ње не по себ но сти ни су се са мо огле да ле у ве ли ком еко-
ном ском  на за до ва њу  не го и у не до вољ ној по ли тич кој во љи за про-
ме не.

4.5.1.Федерација Босна и Херцеговина (ФБиХ).

Основ ни за кон за по сту пак при ва ти за ци је у ФБиХ је За кон 
о при ва ти за ци ји под у зе ћа.Због по тре бе при ла го ђа ва ња ре ал ним 
окол но сти ма, овај за кон ме њан је и до пу ња ван де сет пу та. Про цес 
при ва ти за ци је у ФБиХ се од ви јао кроз не ко ли ко фа за.

Пр ва фа за ма сов не при ва ти за ци је окон ча на је 2002. го ди не 
ку по ви ном ак ци ја пу тем јав не по ну де у два та ла са. Ти ме је оства-
рен ма со ван тран сфер вла сни штва на гра ђа не и ин ве сти ци о не фон-
до ве.

Дру га фа за при ва ти за ци је од но си ла се на про да ју др жав ног 
ка пи та ла и до ка пи та ли за ци ју пред у зе ћа. Пред мет ове при ва ти-
за ци је би ла су ма ла, сред ња и ве ли ка пред у зе ћа а у ње ном спро-
во ђе њу су по себ но на гла ше ни про бле ми при ва ти за ци је ве ли ких 
пред у зе ћа, за ко ја, осим стра них, ни је би ло ни аде кват них до ма ћих 
стра те шких ин ве сти то ра. 

Тре ћа фа за при ва ти за ци је тре ба ла је да озна чи по че так пре-
тва ра ња  др жав не  имо ви не у обла сти елек тро е нер ге ти ке, те ле ко-
му ни ка ци ја, во да, при род ног га са, ко му нал не при вре де. Ме ђу тим, 
у овој фа зи ре зул та ти су ве о ма сла би. У прет ход ном пе ри о ду на 
осно ву до не тих за ко на из вр ше на је при ва ти за ци ја око 40% др жав-
ног ка пи та ла у ФБиХ. За ову ре пу бли ку у це ли ни мо же се ре ћи да 
има мул ти пли ко ва ни  за кон ски, ре гу ла тор ни и ин сти ту ци о нал ни 
оквир,као и вер ти кал ну и хо ри зон тал ну (не) хар мо ни за ци ју БиХ, 
ФБиХ, РС, Брч ко Ди стрикт. 
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4.5.2. Република Српска

У Ре пу бли ци Срп ској при ва ти за ци ја се од ви ја ла успо ре но, 
кроз не ко ли ко фа за.У пр вој, рат ној фа зи од 1991-1995. го ди не, при-
ва ти за ци је уства ри и ни је би ло. До не та је Де кле ра ци ја о при ва-
ти за ци ји ко ја је да ла за кон ски основ за по др жа вље ње це ло куп не 
при вре де. Дру га фа за мо гла је да от поч не тек по окон ча њу су ко ба, 
1995. го ди не и до но ше њем но вог За ко на о при ва ти за ци ји пред у-
зе ћа. Овим за ко ном уста но вљен је мо дел ва у чер ске при ва ти за ци-
је и пре но са др жав не имо ви не, из ра же не у ак ци ја ма, на  др жав не 
(па ра др жав не) фон до ве. У тре ћој фа зи на ста је за о крет и Вла да у 
са рад њи са ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма уве ла но ви кон цепт уз 
при зна ва ње до стиг ну тог сте пе на при ва ти за ци је по За ко ни ма бив-
ше СФРЈ. Но ви За кон о при ва ти за ци ји (1998) прет по ста вио је 
убр за но спро во ђе ње укуп не ре фор ме и ства ра ње це ло ви тог ин-
сти ту ци о нал ног ам би јен та ко ји ће обез бе ди ти спро во ђе ње при ва-
ти за ци је. Ме ђу тим, цео по сту пак при ва ти за ци је је би ро кра ти зо ван 
јер су кључ ну уло гу има ли Вла да и Ди рек ци ја за при ва ти за ци ју. 
Ак циј ски фонд чи ји је осни вач Ре пу бли ка Срп ска, др жао је ак ци је 
и уде ле пред у зе ћа, ба на ка и оси гу ра ва ју ћих дру шта ва ко је са да чи-
не др жав ни ка пи тал у Ре пу бли ци Срп ској.

Не спрем ност ФБиХ у 2011. го ди ни за ста тус кан ди да та, по 
оце ни Европ ске Ко ми си је, од раз је  не по ста ја ња ин сти ту ци ја ко је 
би спро во ди ле  или  кон тро ли са ле  раз вој зе мље, па та ко не чу ди 
што се и про цес при ва ти за ци је у овој зе мљи мо же оце ни ти као не-
за до во ља ва ју ћи.

4.6. Србија

За кон о пре тва ра њу дру штве не сво ји не (1991) у дру ге об ли ке 
сво ји не, омо гу ће на је ин сај дер са ка при ва ти за ци ја са 20% ка пи та ла 
на ме ње ног рад ни ци ма за ку по ви ну  ак ци ја. Не ре ал ност про це не 
ка пи та ла ко ји се при ва ти зо вао и низ дру гих про пу ста, до ве ли су 
до из ме на и до пу на на ве де ног За ко на (1994) и по ја ча не кон трол-
не  функ ци је  Аген ци је за про це ну ка пи та ла. По сле ди ца ове ин-
тер вен ци је би ла је дра стич но сма ње ње при ва ти зо ва ног ка пи та ла, 
са оства ре них 43,14% сма њен на 27,49%,као и пот пу ни гу би так 
по ве ре ња у ин сти ту ци је али и у на ме ре Вла де да  оста не  на  тран-
зи ци о ном  пу ту.

На ред на фа за при ва ти за ци је у Ср би ји озна че на је до но ше-
њем  но вог За ко на  о сво јин ској тран сфор ма ци ји (1997) ко јим се 
фор ми рао Ак циј ски фонд Ре пу бли ке Ср би је. За кон се ба зи рао на 
рад нич ком ак ци о нар ству и по де ли ак ци ја по осно ву ми ну лог ра-
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да (400 ДМ за го ди ну рад ног ста жа). По сле ди це овог мо де ла при-
ва ти за ци је би ле су ве ли ки број ак ци о на ра без фи нан сиј ске сна ге 
ко ји су сво је  ак ци је  про да ва ли „тај ку ни ма“.Из о ста нак озбиљ не 
кон тро ле др жа ве у овом про це су до вео је до ко руп ци је. За ко ном о 
при ва ти за ци ји др жав не и дру штве не сво ји не (2001) основ ни мо дел 
при ва ти за ци је по ста ла је про да ја пред у зе ћа, пу тем аук ци ја и тен-
де ра као и по моћ ни мо де ли тран сфе ра дру штве ног ка пи та ла у при-
ват ни, пу тем ре кон струк ци је пред у зе ћа и ди стри бу ци је бес плат
них ак ци ја рад ни ци ма а код јав них пред у зе ћа при сут на је оба ве зна 
ди стри бу ци ја и ка гра ђа ни ма. Кон тро ла над про да јом пред у зе ћа 
пу тем аук ци је по ве ре на је Ко ми си ји за аук ци је ко ју је фор ми ра ла 
Аген ци ја за при ва ти за ци ју. При ва ти за ци ја ви ше ни је би ла до бро-
вољ на, већ је су бјект у од лу ци би ла др жа ва. Но ви за кон је про да ју 
пу тем аук ци је пред ви део за ма ла и сред ња пред у зе ћа, док је ве ли ка 
пред у зе ћа ре зер ви сан тен дер. Но вац оства рен на аук ци ји упла ћи-
ван је бу џе ту Ср би је. Са мо 30% (у од но су на ра ни јих 60% ) ка пи-
та ла ди стри бу и ра но је у об ли ку  бес плат них ак ци ја за по сле ни ма 
и ра ни је за по сле ни ма док аут сај де ри ни су има ли пра во на упис.
Зна ча јан део при хо да оста вер ног од ра ни јих и те ку ћих при ва ти за-
ци ја по тро шен је на по кри ва ње бу џет ског де фи ци та ко ји је тре бао 
да обез бе ди уну тра шњи со ци јал ни мир.19) На пу шта ње мо де ла бр зе 
при ва ти за ци је ко јом се обе ћа вао опо ра вак, зна чи ло је до зво лу за 
ула зак по ли ти ке у овој про цес, а са мим тим уочен је ве ли ки сте пен 
ко руп ци је и не тран спа рент но сти. Та ко се да нас  Ср би ја на шла у 
по зи ци ји још не за вр ше ног про це са при ва ти за ци је са те шким  бре-
ме ном  про шло сти.

5. РЕЗУЛТАТИ ТРАНЗНИЦИЈЕ И ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ЕX-YU ПРОСТОРА 20 ГОДИНА ПОСЛЕ

У  Ре пу бли ка ма бив ше СФРЈ, да нас не за ви сним др жа ва ма 
по чет ни усло ви тра зни ци је по еко ном ским по ка за те љи ма ни су би-
ли јед на ки (ви ди ви ше та бе лу 1).Упр кос  еко ном ским раз ли ка ма 
по сто ја ла је за јед ни ка нит. Она се огле да ла у по сто ја њу дру штве не 
сво ји не и рад нич ког са мо у пра вља ња, те је дин стве ног прав ног си-
сте ма. Иако јед на ки у на ве де ној за јед нич кој тач ци, ре зул та ти по сле 
20 го ди на тран зи ци је, а на ро чи то при ва ти за ци је, су пот пу но нео-
че ки ва ни. Сем Сло ве ни је и Хр ват ске, оста ле др жа ве, бив ше ре пу-
бли ке СФРЈ има ју ре зул та те ис под оче ки ва них, ка ко са еко ном ског 
та ко и са аспек та укуп не раз ви је но сти дру штва. У по ре ђе њу са 

19)  Go vern ment of The Re pu blic of Ser bia, 2003, str. 34.
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тран зи ци о ним ре зул та ти ма по стиг ну тим у зе мља ма Ис точ не Евро-
пе, ко је су има ле знат но ло ши је  по чет не по зи ци је (ка ко еко ном-
ске та ко и дру штве не), ре зул та ти у по је ди ним ре пу бли ка ма  бив ше  
СФРЈ су не за до во ља ва ју ћи.

За ана ли зу до стиг ну тих ре зул та та, узе ће мо БДП, као уни вер-
зал ну и син те тич ку ме ру еко ном ског раз во ја.

Графикон 2. Бру то до ма ћи про из вод (GDP) по гла ви ста нов ни ка  
у ре пу бли ка ма бив ше СФРЈ у пе ри о ду од 1990-2009 из ра жен  

у аме рич ким  до ла ри ма
 

Из вор Свет ска  бан ка
Три на ест го ди на на кон сти ца ња не за ви сно сти од Ју го сла ви-

је,Сло ве ни ја се при дру жи ла Европ ској уни ји, а 2007 је ушла у зо ну 
евра, чи ме је по ста ла пр ва тран зи циј ска зе мља ко ја је ис пу ни ла 
усло ве за ула зак у овај  „есклу зив ни клуб“.Пре ма по да ци ма, Сло-
ве ни ја  је у 2010 го ди ни има ла  не што ви ше од 24.000 УСД по гла ви 
ста нов ни ка у по ре ђе њу са 1990 кад је оства ри ла ма ње од 10.000 
УСД по гла ви ста нов ни ка.На су прот то ме, Бо сна  и Хер це го ви не је 
оства ри ла  у 2010 са мо ¼, а Ма ке до ни ја 1/3 БДП  ко ји је оства рен 
у Сло ве ни ји.У Ср би ји је  ре зул тат  за 2010 око 5.200 УСД БДП по 
гла ви ста нов ни ка. Раз ли ке у  ју го сло вен ком про сто ру су се све ви-
ше раз ви ја ле, с на прет ком у тран зи ци ји, на ро чи то по сле 2001 го ди-
не, ка да су Сло ве ни ја и Хр ват ска зна чај но ин те зи ви ра ле раз вој.У 
Хр ват ској је у пе ри о ду од 1990 до 2009, оства рен че тво ро стру ки 
по раст БДП-а по гла ви ста нов ни ка а у Ср би ји све га 40% у истом  
пе ри о ду.20) 

20) Ми ро сла ва Фи пи по вић,  “Yugo slav Spa ce:Twenty Years of Tran si tion“ in Con tem po ary Is
su es in the In te gra tion of pro ces ses of We stern Bal kans in  the Euro pean Union, Con fe ren ce 
Proc ce ding, Љу бља на,  Сло ве ни ја, 2011, стр. 195-210.
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Но ви је те о ри је, ста вља ју на гла сак на аде ква тан ин сти ту ци-
о нал ни раз вој и уло гу др жа ве у тран зи ци о ним дру штви ма ра ди 
ства ра ња ши рег дру штве ног до бра.„ Ефи ка сни тр жи шни си сте ми 
зах те ва ју: функ ци о ни са ње прав ног си сте ма ко ји мо же да за шти ти 
из вр ше ње уго вор них оба ве за, ре гу ла тор ни оквир ко ји мо же да се 
но си са спољ ним  ути ца ји ма и пру жи за шти ту пра ва сво ји не и омо-
гу ћи функ ци о ни са ње пра ви ла кон ку рен ци је“.21) 

6. СЛАБОСТИ И НЕУЈЕДНАЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ –УЗРОЦИ И МОГУЋА РЕШЕЊА

Као што смо при ка за ли ана ли зом, у свих шест бив ших ре пу-
бли ка, прав ни оквир и мо де ли при ва ти за ци је би ли су слич ни а до-
би је ни ре зул та ти на кон два де сет го ди на су не у јед на че ни. Не ке од 
зе ма ља су по ста ле чла ни це Европ ске уни је док се дру ге убра ја ју у 
нај си ро ма шни је у Евро пи. Пи та ње је ко ји су раз ло зи ова ко не у јед-
на че них ре зул та та.

По ред већ по зна тих, рат них ра за ра ња, санк ци ја, еко ном ског 
сла бље ња, по на шем ми шље њу до при нос не у спе ху по је ди них при-
ва ти за ци ја да ле су зло у по тре бе спе ци фич но сти дру штве не сво ји
не, сла бе ин сти ту ци је и ко руп ци ја.

  Дру штве на сво ји на у се би је са др жа ва ла са мо пра во рас-
по ла га ња о ко јем се од лу чи ва ло по осно ву пра ва ра да (рад нич ко 
са мо у пра вља ње) а од лу ка се до но си ла, де ле ги ра њем овог пра ва на 
ор га не упра вља ња.Пра во од лу чи ва ња, од но сно рас по ла га ња дру-
штве ном сво ји ном ко је је из ве де но из рад нич ког са мо у пра вља ња, 
фак тич ки, при па да ло је упра вљач кој функ ци ји, од но сно ди рек то ру. 
Упра вљач ка функ ци ја сти ца ла се по пра ви лу при пад но шћу пар тиј-
ској струк ту ри. По ста вља ње на по ло жај ди рек то ра за ви си ло је од 
пар тиј ске од лу ке, од но сно од пар тиј ске по доб но сти по је дин ца, да 
слу жи пар ти ји, оба вља ју ћи функ ци ју ди рек то ра.Ако се вра ти мо на  
по че так, за да те струк ту ре  уну тар бив ше  СФРЈ, дру штве на  сво-
ји на  и рад нич ко са мо у пра вља ње, упр кос  до брим по чет ним усло-
ви ма (де цен тра ли за ци ја при од лу чи ва њу, ра но за по че те ре фор ме) 
у од но су  на  дру ге зе мље у тран зи ци ји (Ис точ не Евро пе), за да ле 
су  низ  те шко ћа  и  оте жа ле про цес при ва ти за ци је.Под ве ли ким 
ути ца јем на сле ђа рад нич ког са мо у пра вља ња и дру штве не сво ји не, 
но во и за бра не по ли тич ке струк ту ре у свим  бив шим ре пу бли ка ма, 

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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на сто ја ле су да и по ред на ста лих про ме на за др же ста ре обра сце 
упра вља ња и та ко вр ше при ти сак на из бор мо де ла при ва ти за ци-
је.Као по сле ди ца на сле ђе ног на чи на од лу чи ва ња, за ко но дав ци 
(иза бра не ве ћин ске пар ти је) су при из бо ру мо де ла при ва ти за ци-
је,уме сто да од го во ре те жњи за бр жим пре ва зи ла же њем ја за из ме-
ђу  ста рог и но вог си сте ма, при бе га ва ли одр жа ва њу ве за са ста рим 
си сте мом.22)Та ко смо у  при ка зу прав ног окви ра за про цес при ва-
ти за ци је уочи ли да се уме сто мо де ла при ва ти за ци је пу тем про да-
је дру штве ног пред у зе ћа,че шће опре де љи ва ло за мо дел рад нич ког  
или  ме на џер ског от ку па. По сле ди це то га су да су да на шње струк-
ту ре упра вља ња и кон тро ле при ва ти за ци је пре те жно у ру ка ма „ 
ин сај де ра“, ко ји су по ли тич ким  струк ту ра ма по мог ну ти, сте кли 
при ват но вла сни штво.Они због то га не ма ју ин те ре са да кон тро лу 
над пред у зе ћем по де ле са но вим „спољ ним“ (стра ним) ин ве сти то-
ри ма.23) По сред но, мо же мо да за кљу чи мо да је дру штве на сво ји на 
од но сно др жав на сво ји на у свим бив шим ре пу бли ка ма СФРЈ, у ве-
ћој или  ма њој ме ри по при ми ла обе леж ја пар тиј ске сво ји не, а то 
пред ста вља вид ње не зло у по тре бе.24)

Сла бе ин сти ту ци је су та ко ђе је дан од раз ло га не до вољ них 
ре зул та та  при ва ти за ци је. Под пој мом ин сти ту ци је под ра зу ме ва мо 
пра ви ла дру штва, фор мал на  и  не фор мал на, ко ја од ре ђу ју  ме ђу-
соб не од но се ме ђу љу ди ма.25) При то ме под не фор мал ним ин сти ту-
ци ја ма у те о ри ји се под ра зу ме ва ју до го вор, етич ка пра ви ла, оби ча-
ји, док се под фор мал ним ин сти ту ци ја ма сма тра ју ор га ни за ци о не 
је ди ни це, про це ду ре и ре гу ла тор ни оквир.26) Јед но став ни је ре че-
но, из вр ше ње  пра ви ла по зи тив ног пра ва је ор га ни зо ва но пу тем 
фор мал них ин сти ту ци ја, пре ко др жа ве. Ин сти ту ци о нал ни оквир 
је пре ма то ме, ве о ма ва жан за ефи ка сност еко но ми је, а по себ но 
при спро во ђе њу све о бу хват них дру штве них про ме на, јер тре ба 
да обез бе ди из вр ше ње до не тих пра ви ла. У бив шим ре пу бли ка ма 
СФРЈ, фор ми ра ње но вог  прав ног  по рет ка обо је но је из град њом 
слич них ин сти ту ци ја (не где су то би ле аген ци је,  не где фон до ви 

22) Ди ја на Ву ко ма но вић,“Кон цеп ти при ва ти за ци је у про гра ми ма по ли тич ких  стра на ка  у 
пр вој  де це ни ји тран зи ци је у Ср би ји“, Срп ска по ли тич ка  ми сао,  Ин сти тут за  по ли тич-
ке  сту ди је,  Бе о град 3/2009, стр. 184.

23) Си ни ша Kушић, „Ин сти ту ци о нал ни и ево лу циј ски аспек ти при ва ти за ци је у сред њој и 
ис точ ној Евро пи“, Еко ном ски пре глед, Еко ном ски ин сти тут,  За греб, 2007/58 (1-2), стр. 
101.

24) Пе чуј лић, Та бо ро ши, оп. цит, стр. 100

25) D.C.North, „In sti tu ti ons, In sti tu ti o nal Chan ge and Eco no mic per for man ce“, Cam brid ge, Uni-
ver sity Press,  2003, стр. 87.

26) Је ле на Бу дак, Ма ри ја на Сум пор, “Но ва ин сти ту ци о нал на еко но ми ка и ин сти ту ци о нал на 
кон вер ген ци ја“, Еко ном ски пре глед, Еко ном ски ин сти тут За греб, 2008/ 3-4, стр. 170.



СПМ број 2/2012, година XIX, свеска 36 стр. 201-222.

218

или ми ни стар ства за при ва ти за ци ју). Ин сти ту ци је, као део др жав-
них ор га на но во на ста лих др жа ва за јед но са спо рим осло ба ђа њем 
од не фор мал них ин сти ту ци ја со ци ја ли зма (етич ка пра ви ла, оби ча-
ји) ни су по зи тив но ути ца ле на про цес  при ва ти за ци је.Раз ло зи то-
ме су у по чет ку би ли не до во љан за кон ски оквир а ка сни је сла бо-
сти  у  спро во ђе њу за ко на. Др жав не ин сти ту ци је, иако за ду же не за 
спро во ђе ње и кон тро лу при ва ти за ци је ни су ус пе ле да тај про цес 
учи не ефи ка сним и тран спа рент ним.27) Кључ ни про блем у њи хо-
вом функ ци о ни са њу би ла је чи ње ни ца да су кон тро ли са не од пар-
ти ја у пар тиј ској др жа ви, те ни су  пред у зи ма ле ни шта  у ве зи  са 
на ста лим мо де лом „си ве-не ле га ле“ при ва ти за ци је. Сло ве ни ја и 
Хр ват ска су ипак ус пе ле да се су о че са по сле ди ца ма ове ше ме и 
поч ну ин сти ту ци о нал но да де лу ју (у Хр ват ској слу чај Hypo Al pe-
Adria-bank, Под рав ке и слич но). Спро во ђе ње „си вог–не ле гал ног“ 
мо де ла при ва ти за ци је, ко ји је постојаo уз ле гал ну при ва ти за ци ју, 
по го до ва ло је раз во ју ко руп ци је, као још јед ног раз ло га не у спе ха 
тран зи ци о них про це са. На еле мен тра ном ни воу ко руп ци ју мо же мо 
де фи ни са ти као пред у зи ма ње не до пу ште них об ли ка ути ца ја у вр-
ше њу др жав них, јав них, при вред них и дру гих ду жно сти и по сло ва 
ра ди  оства ри ва ња ма те ри јал них по год но сти или ко ри сти. Да кле, 
у по ступ ку  при ва ти за ци је, ко ри шће ни  су  нај чешшће по ли тич ки 
ути ца ји ра ди сти ца ња вла сни штва над дру штве ном  сво ји ном. У 
при лог овој те зи го во ри и ис тра жи ва ње ин дек са ко руп ци је ре фе-
рент ног Тransparency  In ter na ti o nal Cen ter.У пе ри о ду од 2008. до 
2010. све др жа ве бив ше СФРЈ, сем Сло ве ни је, има ле су ин декс из-
ме ђу 4 и 3, што по ка зу је ви сок сте пен ко руп ми ра но сти у тим дру-
штви ма. При то ме тре ба  на по ме ну ти  да зе мље  у  ко ји ма  је  индеx 
10, од но сно нај ви ши, има ју  нај ма њи сте пен ко руп ци је. 

Табела 1. Индекс корупције у земљама Западног Балкана у 
периоду 2008-2010. године

Земља 2008. 2009. 2010.
Хрватска 4,4 4,1 4,1
Македонија 3,6 3,8 4,1
Црна Гора 3,4 3,9 3,7
Србија 3,4 3,5 3,5
БиХ 3,2 3,0 3,2

Извор: Transparency International

27) Ми ша Сто ја ди но вић, „Иза зо ви по ли тич ких си сте ма  на  Бал ка ну“, Срп ска по ли тич ка  
ми сао, Ин сти тут  за  по ли тич ке  сту ди је, Бе о град, 2/2010, стр. 98.
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Свет ски еко ном ски фо рум (World Eco no mic Fo rum) је ран ги-
рао сте пен ко руп ци је као је дан од фак то ра ко ји ути чу на да љи еко-
ном ски раз вој. Из вр ше на је ана ли за сте пе на ко руп ци је у др жа ва ма 
ју го сло вен ског про сто ра. За кљу че но је, да је за Ср би ју ко руп ци ја 
би тан, огра ни ча ва ју ћи  фак тор за раз вој  би зни са. У Хр ват ској, Ма-
ке до ни ји, Бо сни и Хер це го ви ни ко руп ци ја је на че твр том а у Цр ној 
Го ри на пе том ме сту ли сте огра ни ча ва ју ћих фак то ра да љег тр жи-
шног раз во ја.

* 
*    *

Не пот пу на тран зи ци ја има ла је за по сле ди цу дру штве ну 
кри зу, ко ја је по ја ча ва ла еко ном ску, та ко да су јед на дру гу пер ма-
нент но по спе ши ва ле.28) У свим ре пу бли ка ма бив ше СФРЈ и да нас, 
у ма њем или ве ћем оби му по сто ји кри за вред но сног си сте ма, кри-
за мо ра ла, кри за по ве ре ња, кри за прав ног си сте ма, кри за  де мо кра-
ти је.

Је ди ни мо гу ћи пут ре ша ва ња тре нут ног ста ња, на овим про-
сто ри ма, је у ја ча њу еко ном ских и др жав них ин сти ту ци ја. За кљу-
чу је мо да је то мо гу ће са мо кроз це ло ку пан си стем де мо крат ског 
дру штва ко ји мо ра да оја ча и тек та да до не се и еко ном ски ре зул тат. 

У при лог овој те зи иду и ре зул та ти ко ји су до би је ни ис тра-
жи ва њем од  стра не  Еconomist In tel li gent ce Unit, ко ји je од не дав-
но по чео да оце њу је 165 др жа ва на  осно ву  до стиг ну тог сте пе на 
де мо кра ти је, пу тем сво је вр сног ин дек са, ко ји укљу чу је 60 ин ди-
ка то ра.Кла си фи ка ци ја зе ма ља од ви ја се кроз че ти ри ка те го ри је: 
зре ле де мо кра ти је, не са вр ше не де мо кра ти је, хи брид ни ре жи ми и 
ауто ри тар ни ре жи ми. По сма тра ње ин дек са де мо кра ти је по ка зу је 
нам ста ње ин сти ту ци ја у нај ши рем сми слу ре чи у по је ди нач ним 
зе мља ма. Ин дек си по ка зу ју ве ли ки рас ко рак из ме ђу Че шке, ко ја 
је  да нас  у гру пи зре лих де мо кра ти ја (Сло ве ни ја је  у 2010. из-
гу би ла овај ин декс и пo ре зул та ти ма  је  по сле Че шке, ве ро ват но 
услед из би ја ња гло бал не еко ном ске кри зе) и свих дру гих зе ма ља 
у тран зи ци ји.29) Зе мље бив шег ју го сло вен ског про сто ра углав ном  
су  сме ште не  у  ка те го ри ју “не са вр ше них де мо кра ти ја“ (Хр ват ска, 
Ср би ја, Цр на Го ра, Ма ке до ни ја), док  Бо сна и Хер це го ви на  и на да-
ље  спа да у ка те го ри ју „хи брид ни ре жим“.

28) Мла ђен Ко ва че вић,“Ди мен зи је и узро ци не у спе шне тран зи ци је За пад ног Бал ка на“ у 
збор ни ку Кон тра вер зе еко ном ског раз во ја у тран зи ци ји, (при ре ди ли: Бо жи дар Це ро-
вић, Ми ли ца Ува лић) На уч но дру штво еко но ми ста Ср би је и Еко ном ски фа кул тет, Бе о-
град, 2011, стр. 45. 

29) Ми ли ца Ува лић „За што За пад ни Бал кан ка сни за Цен трал ном Евро пом?“ у збор ни ку 
Кон тра вер зе еко ном ског раз во ја у тран зи ци ји, На уч но дру штво еко но ми ста Ср би је и 
Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2011, стр. 22.
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По сред но, до ла зи мо до за кључ ка да са мо уре ђе но дру штво са 
из гра ђе ним  еко ном ским и др жав ним ин сти ту ци ја ма мо же оства-
ри ти еко ном ски про спе ри тет. Све док дру штва у  овим зе мља ма 
озбиљ но не  при сту пе  оства ри ва њу про гра ма  за  ја ча ње основ них 
функ ци ја еко ном ских и др жав них ин сти ту ци ја, ре зул та ти еко ном-
ских  ре фор ми оста ће са мо пар ци јал ни а не  све о бу хват ни. Ја ча њем 
ин сти ту ци ја, ове зе мље тре ба да на пре ду ју из не са вр ше не ка зре-
лој де мо кра ти ји.  

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 suc-

cess 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 mem-
bers of European Union,while others are considered to be  the poor-
est countries in Europe. The goal of this paper is to present the ap-
plied 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, in-

stitutions. 
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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 Intel-
ligentce 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, prob-
ably 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, Montene-
gro, Macedonia), while Bosnia and Herzegovina still belongs to the 
category of “hybrid regime”. 

Indirectly, we conclude that only the ordered society with a de-
veloped economic and state institutions can achieve economic prosper-
ity. As long as societies in those countries do not start to exercise pro-
gram 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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ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ
И ПАРЛАМЕНТАРНЕ 

ГРУПЕ

ДраганЖ.Марковић
 Институтзаполитичкестудије,Београд

ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ 
ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА* 

Са же так
Циљ ра да је да ука же на мо гу ће прав це де мо кра ти за ци је 

по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји и пре ва зи ла же ња пар то кра ти је као 
глав ног пред у сло ва по ве ћа ња де мо крат ских ка па ци те та и на прет ка 
дру штва. У ана ли зи је ко ри шћен те о риј ски те ме љи то за сно ван и 
про ве рен на уч ни ме тод. На гла ша ва се да је у Ср би ји под пла штом 
пар тиј ског пли у ра ли зма, уме сто де мо кра ти за ци је из вр ше на још 
ве ћа ауто кра ти за ци ја по ли тич ког си сте ма и да ствар ни по ка за тељ 
де мо кра тич но сти по ли тич ких пар ти ја ни је са мо из ја шња ва ње већ 
прак тич но де ло ва ње. За кљу чу је се: да су за раз ја шње ње ствар ног 
од но са по сто је ћих пар ти ја пре ма де мо кра ти ји по себ но ин ди ка тив-
ни од нос пре ма сво ји ни, за тим са мо схва та ње де мо кра ти је и уну-
тар пар тиј ски од но си; да се за уки да ње по ли тич ког мо но по ли зма и 
де мо кра ти за ци ју дру штва мо гу успе шно бо ри ти са мо оне по ли тич-

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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ке пар ти је ко је се и са ме де мо крат ски ор га ни зу ју и на де мо крат-
ским прин ци пи ма де лу ју.
Кључ не ре чи: де мо кра ти за ци ја; по ли тич ке пар ти је; де мо крат ски ка па-

ци те ти.

 
ПО ЛИ ТИЧ КЕ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ 

Ве ли ку смет њу за оства ри ва ње су штин ске де мо кра ти је 
пред ста вља до ми нант на пар то кра ти ја, ко јом се де мо крат ске те жње 
не пре ста но по ти ску ју и гу ше. Ме ђу соб ном бор бом за власт и око 
вла сти, по ли тич ке стран ке по ти ску ју у дру ги план бри гу за за јед-
нич ки ин те рес гра ђа на и оп ште ин те ре се дру штва. И по што се ме-
ђу стра нач ки ан та го ни зам не мо же пре вла да ти стра нач ким ме то да-
ма, дру штво се тап ка ју ћи у ме сту вр ти у круг. 

Рас пи ри ва њем по ли тич ког ан та го ни зма ме ђу гра ђа ни ма, 
ме ђу стра нач ка бор ба за власт под сти че со ци јал ни, на ци о нал ни и 
вер ски ан та го ни зам оте жа ва ју ћи де мо крат ско спо ра зу ме ва ње и 
до го ва ра ње. А у из бор ним кам па ња ма ре дов но се по ти ску је или 
из и гра ва за кон ска мо гућ ност да гра ђа ни са мо стал но ис ти чу сво је 
кан ди да те за од бор ни ке и по сла ни ке.

Већ на по чет ку тран зи ци је по ли тич ким стран ка ма је обез бе-
ђен ап со лут ни мо но пол на ба вље ње по ли ти ком, па је око че ти ри 
пе ти не гра ђа на Ср би је оста ло ван по ли тич ког ор га ни зо ва ња, али 
ни она пар тиј ски ор га ни зо ва на пе ти на не ма го то во ни ка квог ути-
ца ја на по ли ти ку би ро кра ти зо ва них стра на ка. При та квој по ли тич-
кој кон сте ла ци ји, за ко но дав на и из вр шна, а уве ли ко и суд ска власт, 
прак тич но де лу ју по ди рек ти ва ма вла да ју ћих стра на ка, или тач ни-
је, њи хо вих ру ко вод ста ва.

То бо же на род ни по сла ни ци и од бор ни ци фак тич ки су под 
им пе ра тив ним ман да том сво јих стра на ка, по чи јим на ло зи ма мо-
ра ју по сту па ти да би по ве ре ни ман дат за др жа ли. И цен трал на и 
ло кал на власт су на тај на чин пре тво ре не у пар тиј ске, за обич не 
гра ђа не не до дир љи ве, ба сти ље. 

Ус по ста вље ни ви ше пар ти зам ни је до нео ствар ну де мо кра-
ти за ци ју, већ го лу бор бу за власт јер се и вла да ју ће и опо зи ци о не 
пар ти је та ко по на ша ју. Ако од ви ше пар ти ја ко је се бо ре за власт, 
са мо јед на тре ба да вла да, он да је са свим ја сно да се не ра ди о де-
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мо крат ском већ о ти пич но ауто крат ском си сте му.1) Под пла штом 
пар тиј ског плу ра ли зма и у Ср би ји је уме сто де мо кра ти за ци је из вр-
ше на још ве ћа ауто кра ти за ци ја по ли тич ког си сте ма. 

Иако се све пар ти је из ја шња ва ју за де мо кра ти ју, ствар ни 
по ка за тељ њи хо ве де мо кра тич но сти ни је са мо из ја шња ва ње већ 
прак тич но де ло ва ње. За раз ја шње ње ствар ног од но са по сто је ћих 
пар ти ја пре ма де мо кра ти ји, по себ но су ин ди ка тив ни: од нос пре ма 
сво ји ни, за тим са мо схва та ње де мо кра ти је и нај зад уну тар пар тиј-
ски од но си.

ОД НОС ПРЕ МА СВО ЈИ НИ

У сре ди ште про грам ских опре де ље ња свих зна чај ни јих пар-
ти ја ста вље ни су при ват на и др жав на сво ји на, док су об ли ци за јед-
нич ког вла сни штва по ти сну ти на мар ги не или са свим за не ма ре ни. 
Ни јед на стран ка не при да је ве ћи зна чај ак ци о нар ству и за дру гар-
ству за по сле них, ко ји се у про грам ским до ку мен ти ма ве ћи не стра-
на ка и не спо ми њу.

Про та го ни сти сва ко днев не по ли тич ке кам па ње за при ва ти-
за ци ју и ап со лу ти за ци је мо но по ли стич ких об ли ка при ват ног и др-
жав ног вла сни штва су оне сна ге ко је то вла сни штво већ по се ду ју 
или на сто је да га се што пре до мог ну. Из те жње за мо но по ли за ци-
јом вла сни штва про ис ти че те жња за мо но по ли за ци јом вла сти, и 
обрат но. Ја ко др жав но вла сни штво је осно ва ја ке др жав не вла сти, 
ко ју под јед на ко же ле и пар ти је на вла сти, и пар ти је ко је се бо ре за 
осва ја ње вла сти. А ве ли ко при ват но бо гат ство на су прот ма сов ног 
си ро ма штва је не из о став ни услов и осва ја ња и за др жа ва ња осво је-
не вла сти над обез вла шће ним ма са ма.2) 

Мо но по ли стич ки об лик при ват ног вла сни штва до био је 
сво ју иде о ло шку ра ци о на ли за ци ју у плат фор ми ма лих и сред њих 
пред у зе ћа као на вод но нај пер спек тив ни јих но си ла ца еко ном ског 
раз во ја. Мо но по ли стич ки ори јен ти са ним др жав но-пар тиј ским 
струк ту ра ма не од го ва ра не по сред но по ве зи ва ње при вред них су-
бје ка та у ве ли ке кор по ра ци је и ши ре при вред не асо ци ја ци је ко је не 
мо гу др жа ти под сво јом до ми на ци јом, због че га су сит но соп стве-
нич ко вла сни штво и при вред на аутар хи ја у сре ди шту њи хо ве еко-

1) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, „Пер спек ти ве де мо кра ти за ци је оту ђе не по ли тич ке вла сти“, 
Политичкаревија, 1/2010, Ин сти ут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 131-146.

2) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, „Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са као прет по став ка раз во ја 
де мо крат ског дру штва“, Политичкаревија,2/2010, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-
о град, 2010, стр. 221.
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ном ске по ли ти ке. Уме сто тран сфор ма ци је на ба зи де мо кра ти за ци је 
сво јин ских од но са, по вра так на кла сич не мо но по ли стич ке об ли ке 
вла сни штва во ди рас па да њу ве ли ких си сте ма и под сти ца њу се па-
ра ти стич ких тен ден ци ја у свим сфе ра ма дру штве ног жи во та. А то 
уме сто де мо кра ти за ци је зах те ва још ве ћу ауто кра ти за ци ју др жав не 
вла сти, ко ја спо ља мо ра ути ца ти на одр жа ва ње дру штве ног по рет-
ка.

 Ап сурд не су те жње за ре ста у ра ци јом др жав ног и сит но соп-
стве нич ког вла сни штва кад се зна да су ета ти стич ки си сте ми ис точ-
но е вроп ских зе ма ља, за сно ва ни на др жав ном вла сни штву, упра во 
и па ли под сна жним еко ном ским при ти ском здру же ног свет ског 
ка пи та ла, под чи јим је уда ром др жав ни ка пи тал и нај ра зви је ни јих 
ин ду стриј ских зе ма ља. Али иза тог ап сур да сто је с јед не стра не 
ета ти стич ке и сит но соп стве нич ке ам би ци је не по сред них но си ла ца 
по гре шно за по че те тран зи ци је, ор га ни зо ва них у по ли тич ке стран-
ке, а с дру ге стра не им пе ри ја ли стич ке аспи ра ци је ве ли ких си ла ко-
ји ма та кав ток тран зи ци је бар при вре ме но од го ва ра.

За ре тро град не трен до ве ис точ но е вроп ских и ју го сло вен ских 
зе ма ља не мо гу се оп ту жи ва ти са мо њи хо ви не по сред ни но си о ци 
ко ји углав ном де лу ју у спре зи и по дик та ту ве ли ких си ла. Им пе ри-
ја ли стич ки ори јен ти са ним си ла ма ни ка ко не од го ва ра ју еко ном ски 
сна жне и по ли тич ки са мо стал не ко ло ни је ко је се са њи ма мо гу рав-
но прав но но си ти, због че га им са за ста ре лим тех но ло ги ја ма ну де и 
за ста ре ле еко ном ке и по ли тич ке мо де ле.3) Ко ло ни јал на до ми на ци ја 
лак ше се оства ру је пре ко ауто крат ске вла сти не го пре ко де мо крат-
ске др жа ве, а сит ни ји и ре про дук тив но сла би ји ка пи та ли лак ше се 
не го круп ни ји ста вља ју под ко ман ду свет ског ка пи та ла.

Са вре ме ни свет већ де лу је као је дин стве на за јед ни ца и за-
то ствар не де мо кра ти за ци је на ци о нал них за јед ни ца не мо же би ти 
без де мо кра ти за ци је свет ске за јед ни це и обрат но. Пер спек ти ва је у 
раз во ју сво јин ских од но са на за дру жним прин ци пи ма, као осно ви 
оп ште дру штве не еко ном ске мо ти ва ци је, ко ја про ис ти че из при сва-
ја ња и по осно ву жи вог ра да и по осно ву уло же них сред ста ва. Као 
не из о став ни услов раз во ја са вре ме не про из вод ње, де мо кра ти за ци-

3)  „Да би се ра ди што ве ће екс пло а та ци је, др жа ле у ин фе ри ор ном по ло жа ју, ко ло ни ја ма 
се не про да ју но ве и здра ве, већ за ста ре ле и пр ља ве тех но ло ги је“. ( Жив ко Мар ко вић, 
Дијалектикасавременеколонизације,СНС – На уч на, Бе о град, 2006, стр. 148.); Тран сна-
ци о нал не кор по ра ци је ко ло ни ја ма „...пре но се ма ње зна чај не фа зе док про це си од стра-
те шког зна ча ја оста ју у њи хо вим ру ка ма...“, (др Да ни ца Дра ку лић и др., Глобализација
светскеекономије,Са вез еко но ми ста Вој во ди не, Но ви Сад, 1992,  стр. 89) јер је „...је-
дан од оми ље них ме то да тран сна ци о нал них кор по ра ци ја у екс по а та ци ји и кон тро ли над 
свет ском при вре дом из воз „шраф ци гер ске“ тех но ло ги је ко јом се јед на зе мља у раз во ју  
укљу чу је у свет ско тр жи ште на на чин ко ји од го ва ра Цен тру“. ( др Ра до слав Сто ја но вић, 
Силаимоћумеђународнимодносима,Рад нич ка штам па, Бе о град, 1982, стр. 195.)
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ја сво јин ских од но са ни је пар ци јал ни ин те рес би ло ко је дру штве не 
гру пе, већ оп шти ин те рес дру штва и осно ва дру штве ног про гре са, 
за ко ји тре ба да се бо ре све про гре сив не сна ге, а не ова или она 
стран ка.

Глав ни ори јен тир за тзв. тран зи ци ју Ср би је, мо ра ле би пред-
ста вља ти са вре ме не раз вој не тен ден ци је и про це си у раз ви је ним 
ин ду стриј ским зе мља ма, са ко ји ма оне ула зе у тр жи шну и сва ку 
дру гу утак ми цу. Те тен ден ци је се ис по ља ва ју кроз исто вре ме ну 
при ва ти за ци ју и со ци ја ли за ци ју сво јин ских од но са раз ви ја њем ак-
ци о нар ства, за дру гар ства и дру гих об ли ка за јед нич ког при вре ђи-
ва ња. Са мо опре де ље ње за та кву сво јин ску тран сфор ма ци ју мо же 
пред ста вља ти осно ву про гре сив ног де ло ва ња по ли тич ких ор га ни-
за ци ја јер без то га не ма ни ду го роч ног дру штве ног раз во ја ни трај-
ног пре ва зи ла же ња еко ном ске и дру штве не кри зе. 

ОД НОС ПРЕ МА ДЕ МО КРА ТИ ЈИ

Мо но по ли стич ким об ли ци ма вла сни штва од го ва ра ју и мо-
но ли стич ки об ли ци вла да ви не. Ори јен та ци јом по ли тич ких стра на-
ка на др жав но и сит но соп стве нич ко вла сни штво усло вље на је и 
њи хо ва ори јен та ци ја на цен тра ли зо ва ну др жав ну, у су шти ни ауто-
крат ску власт, без ко је се си стем за сно ван на мо но по ли стич ком 
вла сни штву не би мо гао ни одр жа ва ти.

Та ква ори јен та ци ја при кри ва се опре де ље њи ма за пар ла мен-
тар ну „де мо кра ти ју“ без де мо кра ти је. Ни јед на по ли тич ка стран ка 
у Ср би ји не при хва та си стем не по сред не де мо кра ти је, а по је ди не 
су чак и про тив еле ме на та та кве де мо кра ти је.

И вла да ју ћим и опо зи ци о ним пар ти ја ма за пра во је ва жни је 
пре о ти ма ње вла сти, а не да ли ће си стем вла сти би ти де мо крат-
ски или ауто крат ски. За то у Ср би ји још увек не ма пра ве де мо крат-
ске опо зи ци је, па ни ствар не де мо крат ске ал тер на ти ве вла да ју ћим 
ауто крат ским ре жи ми ма. Та квом ста њу из у зет но по го ду ју три мо-
мен та. Је дан је еко ном ска не раз ви је ност ко јој ви ше од го ва ра ауто-
крат ски не го де мо крат ски си стем вла да ви не. Дру ги је од су ство 
ма сов ног де мо крат ског по кре та ко ји би мо гао де мо крат ским сред-
стви ма сру ши ти ауто крат ски и ус по ста ви ти де мо крат ски си стем 
вла сти. Тре ћи је ауто крат ски ме ђу на род ни по ре дак, ко ји се одр жа-
ва, и је ди но се и мо же одр жа ти на ауто крат ским на ци о нал ним ре-
жи ми ма. За то вла да ју ће свет ске си ле сво јим ко ло ни ја ма ну де са мо 
фор мал ну де мо кра ти ју са ма ло де мо крат ских пра ва и мно го ауто-
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крат ске вла сти пре ко ко је мо гу по сво јој же љи вла да ти свет ском 
за јед ни цом.4)

У си сте му пар тиј ске вла да ви не кон цен тра ци ја вла сти се 
вр ши иза ку ли са пар ла мен тар не де мо кра ти је, чи ме се пар ла мент 
пре тва ра у ин стру мент пар тиј ске вла да ви не, а де мо кра ти ја сво ди 
на де мо крат ску про це ду ру без ствар не де мо кра ти је. Во ђа вла да ју-
ће пар ти је мо же обез бе ди ти да це ла вла да, иако је фор мал но би ра 
пар ла мент, бу де са ста вље на од ње го вих пар тиј ских по да ни ка пре ко 
ко јих има мо гућ ност од лу чу ју ће уло ге у кре и ра њу за ко но дав не ре-
гу ла ти ве и во ђе њу це ло куп не др жав не по ли ти ке.5)

 Ауто крат ски на чин вла да ви не мо же се оства ри ва ти и без об-
зи ра на то да ли је си стем јед но пар тиј ски или ви ше пар тиј ски јер 
сва ка пар ти ја на вла сти, не за ви сно од то га ка ко се де кла ри ше, вла-
да као ма њи на или у крај њем слу ча ју као јед на је ди на лич ност. У 
слу ча ју ме ђу пар тиј ске ко а ли ци је обич но до ми ни ра нај у ти цај ни ја 
пар ти ја или се ко а ли ци ја бр зо рас па да. Пре ко сво јих пар тиј ских 
по да ни ка у др жав ном апа ра ту во ђа вла да ју ће пар ти је би мо гао 
упра вља ти др жа вом и да сам не ма ни ка кву др жав ну функ ци ју. По-
сла ни ци у пар ла мен ту де лу ју и гла са ју по ди рек ти ва ма сво је пар-
ти је ко је из ра жа ва ју во љу пар тиј ског во ђе, а уко ли ко та ко не по-
сту па ју, за ме њу ју се ди сци пли но ва ни јим за ступ ни ци ма пар тиј ске 
ли ни је. Та ко по сла ни ци не де лу ју као на род ни, већ као пар тиј ски 
пред став ни ци.6)

У свим об ли ци ма и у свим окол но сти ма пар то кра ти ја, у су-
шти ни, пред ста вља об лик ауто крат ске вла да ви не од но сно мо но по-
ли са ну власт јед не пар ти је и јед ног пар тиј ског во ђе. Због то га су 
по ли тич ки про гра ми пар ти ја пу ни ком про ми са и без ја сне ду го-
роч не ори јен та ци је дру штве ног раз во ја. Али зва нич ни про гра ми и 
ни су пра ви ори јен тир њи хо вог по ли тич ког де ло ва ња.

4)  „Ауто ри тар на ко ло ни јал на вла да ви на се и мо же спро во ди ти је ди но пре ко ауто ри тар них 
ре жи ма  оли че них у ауто ри тар ним по је дин ци ма, ко је је ла ко са ви ти, при во ле ти, под-
ми ти ти и пре те ћим опо ме на ма за пла ши ти, док је цео на род те шко по ко ри ти...“ (Жив ко 
Мар ко вић, Дијалектикасавременеколонизације, исто, стр. 177) Прин цип на ко јем по чи-
ва „...де мо кра ти ја ни ског ин тен зи те та“, за пра во је „изо ла ци ја“ вла сти од на ро да: „...од 
мо мен та ка да је иза бра на, но ва  власт је „изо ло ва на“, за шти ће на од при ти са ка и зах те ва 
на ро да, ка ко би мо гла „ефи ка сно“ да вла да – из над све га ис пу ња ва зах те ве гло бал ног 
по рет ка“. (Ми ро слав Пе чуј лић, Глобализација–дваликасвета,Гу тен бер го ва га лак си-
ја, Бе о град, 2002, стр. 89.) И „...раз лог због ко јег др жа ве не скре ћу  са пу та гло ба ли за-
ци је ле жи у то ме што се од лу ке не до но се де мо кр та ски ни ти ра ди оп штих ин те ре са“. 
(Глобализација(Вол ден Бе ло), Clio, Бе о град, 2003, стр. 287.)

5) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Демократијаипартократија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2009, стр. 75.

6) Исто, стр. 76.
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Пра ви про грам је оно што пар тиј ски во ђа у кон крет ним дру-
штве ним окол но сти ма од лу чи. Пра те ћи оно што во ђа на ја вљу је, 
зва нич ним про гра ми ма не при па да ју ве ћи зна чај ни са ме стран ке.

У тр ци за гла со ви ма, стран ке се до дво ра ва ју свим со ци јал-
ним гру па ци ја ма, али не од сту па ју ћи од соп стве них те жњи за мо-
но по ли за ци јом др жав не вла сти. Ра спе те из ме ђу уско стра нач ких 
ци ље ва и по тре бе за при до би ја њем што ве ћег бро ја гла са ча, стран-
ке не би ра ју сред ства за при кри ва ње ствар них на ме ра, слу же ћи се 
че сто и скр на вље њем нај све тих људ ских иде а ла.

 
УНУ ТАР ПАР ТИЈ СКА ДЕ МО КРА ТИ ЈА

Те жње по ли тич ких стра на ка за мо но по ли за ци јом др жав не 
вла сти ди рект но су по ве за не са усме ре но шћу на мо но по ли за ци ју 
уну тар пар тиј ског од лу чи ва ња. Аутократ ско упра вља ње др жа вом 
не из бе жно за со бом по вла чи и ауто крат ско ру ко во ђе ње вла да ју ћом 
пар ти јом. 

Уну тар пар тиј ски ауто кра ти зам се, као и др жав ни, при кри ва 
фор мал ним де мо кра ти змом. Де кла ра тив но се при хва та ју на че ла 
де мо крат ског ор га ни зо ва ња и де ло ва ња а прак тич но се при ме њу је 
ауто крат ско ру ко во ђе ње стран ком. Обич но члан ство је на са мим 
мар ги на ма цен тра ли зо ва ног пар тиј ског од лу чи ва ња. Про грам, ста-
тут и дру ге зна чај ни је од лу ке до но се цен трал ни ор га ни, без уче шћа 
члан ства ко је се оба ве зу је са мо на спро во ђе ње пар тиј ских од лу ка. 
Уло га члан ства до ла зи до из ра жа ја углав ном у из бо ри ма ка да је по-
треб но ан га жо ва ње ве ћег бро ја ак ти ви ста, ка ко у во ђе њу из бор не 
кам па ње, та ко и у спро во ђе њу из бор ног по ступ ка. 

Пред став нич ки ор га ни стра на ка (кон грес, скуп шти на, кон-
вен ци ја, кон фе рен ци ја) та ко ђе не ма ју од лу чу ју ћу уло гу иако фор-
мал но до но се нај зна чај ни је од лу ке. Они углав ном ве ри фи ку ју 
од лу ке ко је су у об ли ку пред ло га прак тич но већ до не се не у пар-
тиј ским ру ко вод стви ма.7) У ру ко во де ћим ор га ни ма се ре ша ва ју сва 
кључ на пи та ња од зна ча ја за пар тиј ско ор га ни зо ва ње и де ло ва ње, 
док кон гре си или скуп шти не као нај ви ши ор га ни, има ју пре те жно 

7) „Ди стри бу ци ја мо ћи у пар ти ја ма по пра ви лу од сту па од фор мал не струк ту ре про пи са-
не пар тиј ским до ку мен ти ма. У ствар но сти, ужи из вр шно-по ли тич ки ор га ни (на ро чи то 
пар тиј ски во ђа) пре суд но ути чу на са др жај пар тиј ских од лу ка, док се уло га фор мал но 
ви ших пар тиј ских фо ру ма нај че шће сво ди на  ра ти фи ка ци ју“. (Дра ган Су бо тић, „Од-
лу чи ва ње у по ли тич ким стран ка ма“, Политичкаревија, 1/2007, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2007, стр. 84)
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ма ни фе ста ци о ни ка рак тер, где се не из но се не го, по пра ви лу, за та-
шка ва ју пар тиј ски про бле ми.8)

Тех но ло ги ја ауто крат ске вла да ви не го то во се ни по че му не 
раз ли ку је у јед но пар тиј ском и ви ше пар тиј ском си сте му, осим што 
се у ви ше пар тиј ском си сте му мо ра во ди ти ра чу на о ре а го ва њу опо-
зи ци је уко ли ко она пред ста вља не ку зна чај ни ју сна гу. За нај зна чај-
ни је др жав не функ ци је пред ла жу се и би ра ју но си о ци нај зна чај ни-
јих пар тиј ских функ ци ја, чи ме се обез бе ђу је да вла да ју ћа пар ти ја 
сво ју по ли ти ку на нај е фи ка сни ји на чин спро во ди пре ко др жав ног 
апа ра та, јер уко ли ко до ђе до од сту па ња, она се тре ти ра ју као кр-
ше ње пар тиј ске ди сци пли не, па пре кр ши о ци гу бе и пар тиј ске и 
др жав не функ ци је. По ли тич ке од лу ке, по пра ви лу, на ста ју у пре-
ли ми нар ним не фор мал ним до го во ри ма ше фа вла да ју ће пар ти је са 
нај бли жим са рад ни ци ма, чи ме се по ли ти ка прак тич но при ва ти зу-
је9) баш као што се не фор мал ним ка на ли ма при ва ти зу ју и сред ства 
дру штве не ре про дук ци је. 

Са свим дру га чи је би мо ра ло би ти у истин ски де мо крат ском 
си сте му вла да ви не. Та да се све мо ра чи ни ти јав но и уз не по сред но 
уче шће свих за ин те ре со ва них су бјек та. Уко ли ко же ле да се бо ре 
за ствар ну де мо кра ти за ци ју дру штва, по ли тич ке пар ти је се и са-
ме мо ра ју де мо кра ти зо ва ти, јер не мо гу у дру штву де ло ва ти де-
мо крат ски ако уну тар се бе де лу ју ауто крат ски. А та да у њи хо вом 
ра ду мо ра би ти све дру га чи је. 

Пре све га, о кључ ним пи та њи ма по ли тич ког ор га ни зо ва ња и 
де ло ва ња мо ра ло би уме сто ру ко вод ства од лу чи ва ти члан ство по-
ли тич ких пар ти ја, што под ра зу ме ва да се про грам ска и ста ту тар-
на ак та и дру ге зна чај не од лу ке, до но се ре фе рен ду мом и дру гим 
об ли ци ма лич ног из ја шња ва ња. Из бор ни ор га ни и њи хо ва из вр-
шна те ла би има ли пре све га ор га ни за тор ску уло гу у при пре ма њу 
и спро во ђе њу де мо крат ских од лу ка. Члан ство по ли тич ких пар ти ја 
мо ра од лу чу ју ћу уло гу има ти и у спро во ђе њу по ли тич ких од лу ка. 

8)  Ви ди: Вла дан Стан ко вић, „По ли тич ке ели те у Ср би ји – од пар то кра ти је до плу то кра ти-
је“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/2011, стр. 101-102.

9) „Гло бал но по сма тра но, про цес до но ше ња кључ них од лу ка по чи ње та ко што, на осно ву 
основ них  стра нач ких опре де ље ња и рас по ло жи вих ана ли за, пред лог фор му ли шу ли-
дер и ње го во нај бли же (не)фор мал но окру же ње – пот пре де сед ни ци, са вет ни ци, кључ ни 
фи нан си је ри, од но сно ми ни стри  и ше фо ви по сла нич ких гру па“. (Зо ран Сто јиљ ко вић, 
„По ли тич ке пар ти је и по ли тич ка пар ти ци па ци ја - слу чај Ср би ја“, ГодишњакФакулте-
таполитичкихнаукауБеограду,ФПН, Бе о град, 2007, стр. 210.)

  „Глав на по ли тич ка моћ скри ва се у уну тра шњим струк ту ра ма по ли тич ких пар ти ја, у ко-
ји ма гру па љу ди – оли гар хи ја, у окви ру ко је је дан од њих има кључ ну по зи ци ју, до но си 
глав не по ли тич ке од лу ке и вр ши ре ди стри бу ци ју мо ћи“. (Сла ви ша Ор ло вић, Политич-
киживотСрбије–измеђудемократијеипартократије,Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2008, стр. 459.)
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Од лу чу ју ћу уло гу у до но ше њу и спро во ђе њу по ли тич ких 
од лу ка члан ство по ли тич ких стра на ка не мо же има ти без пот пу-
но сло бод не ини ци ја ти ве. Пре ва зи ла же ње по ла ри за ци је на ини-
ци ја тив но ру ко вод ство и без и ни ци ја тив но члан ство глав ни је 
пред у слов де мо кра ти за ци је по ли тич ких ор га ни за ци ја. Истин ском 
де мо кра ти за ци јом по ли тич ког ор га ни зо ва ња и де ло ва ња уме сто 
хи је рар хиј ске суб ор ди на ци је из ме ђу ру ко вод ста ва, ус по ста вља се 
ствар на рав но прав ност свих при пад ни ка ор га ни за ци је. Пре ва зи ла-
же њем по да ни штва и по ли тич ке по слу шно сти уме сто по слу шним 
ка ри је ри сти ма, од го вор не функ ци је у по ли тич ким пар ти ја ма и др-
жав ном апа ра ту ће се по ве ра ва ти нај спо соб ни јим ка дро ви ма. 

Де мо кра ти за ци ја по ли тич ких ин сти ту ци ја мо же се да ље од-
ви ја ти са мо кроз тран сфор ма ци ју пред став нич ке де мо кра ти је у не-
по сред ну де мо кра ти ју и ауто крат ског од лу чи ва ња у де мо крат ско 
од лу чи ва ње пу тем ре фе рен ду ма и дру гих об ли ка лич ног из ја шња-
ва ња гра ђа на. За оства ри ва ње и да љи раз вој не по сред не де мо кра-
ти је ве ли ку пре пре ку пред ста вља пар то кра ти ја. Али пар то кра ти ја 
се и не мо же пре вла да ти дру га чи је не го упра во раз во јем не по сред-
не де мо кра ти је. Не из о став ни услов за то је уки да ње по ли тич ког 
мо но по ли зма оп штом по ли ти за ци јом дру штва, ко ја под ра зу ме ва 
пот пу но сло бод но по ли тич ко ор га ни зо ва ње и де ло ва ње гра ђа на са 
под јед на ким мо гућ но сти ма ак тив ног уче шћа у по ли тич ком до го ва-
ра њу и дру штве ном од лу чи ва њу.

Не по сред на де мо кра ти ја не мо же се раз ви ја ти без не по сред-
ног уче шћа гра ђа на у од лу чи ва њу о суд бо но сним пи та њи ма за јед-
нич ког жи во та и ра да, ка ко на ло кал ном, та ко и на ви шим ни во и-
ма дру штве ног ор га ни зо ва ња. По што се од лу ке мо ра ју до но си ти 
у скла ду са уста вом и за ко ном, за раз вој оп ште де мо кра ти за ци је 
дру штва је од пре суд ног зна ча ја да се они до но се пле би сци тар ним 
из ја шња ва њем гра ђа на. 

Око сни цу су штин ске де мо кра ти је чи ни дру штве на рав но-
прав ност ко ја је без по ли тич ке рав но прав но сти нео ства ри ва. Уме-
сто да на пра зно рас пра вља ју о по ли ти ци и са стра не на ви ја ју за 
по ли тич ке стран ке и њи хо ве ли де ре, гра ђа ни би мо ра ли по ста ти 
глав ни но си лац дру штве не по ли ти ке као по кре тач ке и усме ра ва ју-
ће осно ве це ло куп ног упра вља ња дру штвом. 

То, ме ђу тим, не ће по ста ти ако се са ми не ор га ни зу ју у оп-
ште на род ни по крет за де мо крат ска пра ва и њи хо во оства ри ва ње, 
ко ји ће уз све раз ли чи то сти де ло ва ти као је дин стве на сна га у бор-
би за оп ште ин те ре се, дру штве ни раз вој и све ко ли ки на пре дак. Без 
об зи ра на сво ја по ли тич ка опре де ље ња, по ли тич ке стран ке би уну-
тар де мо крат ски ор га ни зо ва ног по кре та мо ра ле рав но прав но де-
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ло ва ти са свим оста лим ор га ни зо ва ним сна га ма дру штва, што би 
их при мо ра ло да се уме сто са по зи ци ја вла сти и за власт, про гре-
сив но шћу сво јих ста во ва и за сту па њем оп штих ин те ре са бо ре за 
дру штве ни ути цај. На тој осно ви, цео по ли тич ки си стем би се од 
ин стру ме на та ауто крат ске и пар то карт ске вла да ви не над на ро дом 
мо рао тран сфор ми са ти у де мо крат ску ор га ни за ци ју це лог на ро да 
и ти ме ста ви ти у функ ци ју оства ри ва ња оп ште на род них ин те ре са. 
За та кву де мо кра ти за ци ју дру штва мо гу се успе шно бо ри ти са мо 
оне по ли тич ке пар ти је ко је се и са ме де мо крат ски ор га ни зу ју и на 
де мо крат ским прин ци пи ма де лу ју.

Dra gan Z. Mar ko vic

PER SPEC TI VES OF DE MOC RATIZATION 
OF PO LI TI CAL PAR TI ES

Sum mary
Ob jec ti ve of this text is to un der li ne pos si ble di rec ti ons for de-

moc ra ti za tion of po li ti cal par ti es in Ser bia and for over co ming the re ign 
of the par ti es as a main pre con di tion for in cre a se of de moc ra tic ca pa city 
and de ve lop ment of so ci ety.

In the analysis aut hor of the text used a the o re ti cally well-gro un-
ded and pro ven sci en ti fic met hod. 

The aut hor un der li ned that in Ser bia, un der co ver of the party 
plu ra lism, in stead of de moc racy the re has been even gre a ter autoc racy 
of po li ti cal system go ing on and that a real cri te ria of de moc ra tic ca pa-
city of the po li ti cal par ti es is not only dec la ra ti ve talk but al so prac ti cal 
ac tion. The aut hor con clu ded that for cla ri fi ca tion of a real re la tion of 
the exi sting par ti es to ward de moc racy the re is ne e ded a par ti cu lar in-
di ca ti ve re la tion to ward pro perty in ad di tion to a real un der stan ding 
of the me a ning of de moc racy and the un der stan ding of re la ti on ships 
wit hin the par ti es; and al so that for de moc ra ti za tion of so ci ety and abo-
lis hment of the po li ti cal mo no poly only po li ti cal par ti es which are or-
ga ni zed them sel ves on de moc ra tic prin ci ples may suc cessfully fight for. 
Key Words: de moc ra ti za tion, po li ti cal par ti es, de moc ra tic ca pa ci ti es, po li ti cal 

in sti tu ti ons. 
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Re su me
A prin ci ple which go verns both ru ling and op po si tion par ti es is 

ta ke o ver of po wer and for them it is mo re im por tant than the fact whet-
her the go vern ment system is of de moc ra tic or autoc ra tic cha rac ter. For 
this re a son the re is still no real de moc ra tic op po si tion in Ser bia and so 
con se qu ently the re is no real de moc ra tic al ter na ti ve to the go ver ning 
re gi mes. 

In the system of the party go vern ment the po wer is con cen tra ted 
be hind the sce nes of par li a ment de moc racy. By this the par li a ment is 
tran sfor med in to an in stru ment of the party go vern ment and de moc racy 
is re du ced to a de moc ra tic pro ce du re wit ho ut real de moc racy be hind it. 
In all mo dels and in all cir cum stan ces the par toc racy, in re a lity, im pli es 
a mo del of autoc ra tic go vern ment or, in ot her words, a mo no poly po wer 
of one party and one party le a der. The re fo re po li ti cal pro grams of the 
par ti es are full of com pro mi ses and wit ho ut a cle ar long-term ori en ta-
tion of so cial de ve lop ment. 

 If the po li ti cal par ti es want to fight for real de moc ra ti za tion of 
so ci ety, they need to be de moc ra ti zed them sel ves, be ca u se they can not 
act de moc ra ti cally in the so ci ety if in si de of the par ti es they act autoc-
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ra ti cally. In stead of the ma na ge ment of the par ti es it is the mem bers 
of the party who need to ma ke de ci si ons on the key is su es of po li ti cal 
or ga ni za tion and ac ti vity. It im pli es that pro gram and sta tu tory acts and 
ot her im por tant de ci si ons are ma de by re fe ren dum and ot her forms of 
per so nal dec la ra tion. It is pos si ble to ac hi e ve a real equ a lity of all mem-
bers in one or ga ni za tion by true de moc ra ti za tion of po li ti cal or ga ni za-
tion and ac ti vity which wo uld sub sti tu te the hi e rar chic sub or di na tion in 
the or ga ni za tion ma na ge ments. 

Par toc racy can not be over co me ot her way than by de ve lop ment 
of di rect de moc racy. An una vo i da ble pre con di tion for that is abo lis-
hment of the party mo no poly thro ugh ge ne ral po li ti za tion of so ci ety, 
which im pli es a to tally free po li ti cal or ga ni za tion and ac ti vity of ci ti-
zens with equ al pos si bi li ti es for ac ti ve par ti ci pa tion in po li ti cal con sul-
ta tion and po li ti cal de ci sion ma king. Re gar dless of the ir po li ti cal de-
ter mi na ti ons, the po li ti cal par ti es sho uld equ ally act to get her with all 
ot her so cial for ces wit hin a de moc ra ti cally well-or ga ni zed system. This 
wo uld en for ce them to fight for so cial in flu en ce by pro gres si ve ness of 
the ir at ti tu des and sup port for ge ne ral in te rests in stead of the ir hit her to 
fight for so cial in flu en ce from the po si tion of po wer and for the po si tion 
of po wer.

* 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 по де љен на че ти ри де ла. Пр ви део те о риј ски об ра ђу је 

од нос сло бод ног ман да та и пар тиј ског је дин ства и у том по гле ду 
пред ста вља из у зе так у од но су на оста ле де ло ве ра да ко ји су ско ро 
са свим кван ти та тив но-ем пи риј ског ка рак те ра. Ипак, овај по чет ни 
ко рак је био нео п хо дан ка ко би се бо ље раз у ме ла по ја ва ко ја се 
об ра ђу је у дру гом де лу ра да – ко хе зи ја пар ла мен тар них гру па при-
ли ком из гла са ва ња за ко на, бу ду ћи да она ди рект но за ви си од то га 
да ли и ка ко по сла ни ци ба лан си ра ју из ме ђу дво стру ке уло ге пред-
став ни ка на ро да и пар ти ја у исто вре ме. Тре ћи део ра да ис пи ту је 
да ли по сто је ста ти стич ки зна чај не ко ре ла ци је из ме ђу ве ли чи не/
бро ја пар ла мен тар них гру па и бро ја за ко но дав них пред ло га ини-
ци ра них ис кљу чи во од стра не пар ла мен та на при ме ри ма Не мач ке, 
Бел ги је, Шпа ни је, По ту га ли је, Ита ли је, Ма ђар ске и Ср би је. Че твр-
ти део ра да ну ди (ко ли ко нам је до са да по зна то) је ди ну фор му лу у 
ви ду ин дек са за из ра чу на ва ње сте пе на раз ви је но сти пар ла мен тар-
не гру пе. Твр ди мо да овај ин декс мо же зна чај но по мо ћи, при ли ком 
укр шта ња са дру гим па ра ме три ма, у ме ре њу не са мо пер фор ман си 
или ути ца ја пар ла мен тар них гру па не го и пар ла мен та као по себ не 
је ди ни це по ли тич ког си сте ма.
Кључ не ре чи: пар ла мен тар не гру пе, пар ла мент, по ли тич ке пар ти је, пар-

тиј ско је дин ство, пар тиј ска ди сци пли на, пар тиј ска ко хе зи-
ја, ин декс раз ви је но сти пар ла мен тар них гру па.

* 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 окви ру пред став нич ке де мо кра ти је, одав но је при хва ће но 
на че ло сло бод ног ман да та, ко је би у нај кра ћем зна чи ло да чла но ви 
пар ла мен та по се ду ју по ли тич ки ман дат оно ли ко ду го ко ли ко тра је 
пар ла мен тар ни са зив. За то вре ме они не мо гу би ти опо зва ни би-
ло од оних ко ји су их пред ло жи ли на из бор ним ли ста ма би ло од 
оних ко ји су их ди рект но иза бра ли. Ме ђу тим, не са мо да по сто је 
слу ча је ви не по сред ног или по сред ног при ти ска на пар ла мен тар-
це да сво је ста во ве упо до бе пре фе рен ца ма пар ла мен тар не гру пе (у 
да љем тек сту ПГ) ко јој при па да ју, од но сно пар ти је у це ли ни, већ 
по не кад по сла ни ци пре ко ‘’блан ко остав ки’’ фак тич ки га зе на че ло 
сло бод ног ман да та, без об зи ра што је оно нај че шће устав но за шти-
ће но. Осим еви дент ног кр ше ња овог на че ла, по сто ји низ прак си 
и окол но сти у ко ји ма по сла ни ци мо гу фи но ба лан си ра ти из ме ђу 
ап со лу ти за ци је сло бод ног ман да та и бес по го вор не по слу шно сти 
пар тиј ским вр хо ви ма.

Мо ра се има ти у ви ду да пар ти је да нас свој основ ни циљ 
– бор бу за до ла зак и оста нак на вла сти, оства ру ју углав ном у пар-
ла мен ту и да су го то во у свим пар ла мен тар ним си сте ми ма стран ке 
ствар ни цен три мо ћи и од лу чи ва ња.1) И то не са мо због чи ње ни це 
да је да на шњи обим по сло ва ко ји сто ји пред пар ла мен том да ле ко 
ве ћи и ком плек сни ји од оно га ко ји је био ка рак те ри сти чан за вре ме 
од пре два или три ве ка. Ако је у ра ном пар ла мен та ри зму глав на 
оса су ко ба има ла кра ља/из вр шну власт на једноj и пар ла мент на 
дру гој стра ни као по ло ве, да нас се та оса сме шта из ме ђу пар ла мен-
тар не ве ћи не и ма њи не/опо зи ци је.2) Пар ла мен тар ци се при мар но 
не пи та ју да ли да гла са ју про тив или за не ки акт ка ко би за шти-
ти ли дру штво од оно га што би про це ни ли да је на ср тај на гра ђан-
ска пра ва и сло бо де, ко ли ко да ли кон кре тан чин гла са ња или не ка 
дру га рад ња иду у при лог одр жа ва њу њи хо ве, од но сно оба ра њу 
су пар нич ке пар ти је са вла сти. Да би се тај за да так успе шно из вео, 
нео п ход на је пар тиј ска ди сци пли на уну тар ПГ.

Ов де је ва жно скре ну ти па жњу и на пој мов но-тер ми но ло шки 
спор на ли ни ји пар тиј ска ди сци пли на - ко хе зи ја. Ире на Пе јић ис ти-
че да је по јам фрак циј ске (пар тиј ске) ди сци пли не пре у зет из не мач-
ке док три не и ко јим се озна ча ва ‘’не де љи во је дин ство до бро вољ-

1)  Зо ран Кр стић, По ли тич ка уло га и моћ пар ла мен та у пар ла мен тар ним си сте ми ма, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 71.

2)  Ibid.
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не са гла сно сти и из ну ђе ног по рет ка’’ уну тар гру пе.3) Ов де по сто ји 
из јед на ча ва ње ди сци пли не са је дин ством гру пе. Озбун дун твр ди 
ни је да ле ко од тог ста ва, без об зи ра што др жи да је ди сци пли на са-
мо под тип ко хе зи је.4) По ње му, ко хе зи ја је сте пен са ко јим се ме ри 
ко ли ко по сла ни ци за рад ци ље ва ПГ у кон крет ној си ту а ци ји де лу ју 
на исти на чин, док је ди сци пли на при хва та ње груп них ста во ва на 
осно ву под сти ца ја и ка зни јед ног или ви ше ли де ра гру пе. Да кле, 
оба при сту па не ви де су штин ску пој мов ну раз ли ку из ме ђу ко хе зи је 
и ди сци пли не, иако је раз ли ка из ме ђу при сту па у оби му пој мо ва. 
У пр вом је ди сци пли на нај оп шти ји по јам, а у дру гом ко хе зи ја. За 
раз ли ку од њих, Ли нек и Ра ку ша но ва сма тра ју да би ди сци пли ну 
и ко хе зи ју тре ба ло ја сно раз дво ји ти, а обе по ја ве под ве сти под по-
јам пар тиј ског (фрак циј ског) је дин ства.5) Ови ауто ри сма тра ју да се 
ко хе зи ја ја вља ка да по сла ни ци од лу чу ју уни фи ко ва но без ика квих 
при ти са ка, прет њи или уце на, док је у слу ча ју ди сци пли не при су-
тан из ве стан сте пен ко ер ци је ко ји мо же да ис хо ди или не по сред но, 
кроз пре по ру ке и на ред бе вр ху шке ПГ, ван пар ла мен тар не пар тиј-
ске ор га ни за ци је (ВППО), од но сно ли де ра стран ке или по сред но, 
кроз не под сти ца јан и си ро ма шан ин сти ту ци о на лан аран жман, ко ји 
оста вља по сла ни ке без ика кве струч но-тех нич ке аси стен ци је у по-
сло ви ма за ко но дав ства.

 партијско јединство   

   

партијска кохезија партијска дисциплина 

    

добровољна унификација 

мишљења 

 

унификација мишљења под 

притиском 

 

Табела 1. (Linek, Rakušanová, op. cit, p. 49)
Ми шље ња смо да је ову кла си фи ка ци ју при год но ко ри сти-

ти ка да се ана ли зи ра про цес до но ше ња од лу ка ПГ, од но сно на чин 
на ко ји по сла ни ци уче ству ју у ин тра пар тиј ским де ба та ма и им пле-
мен та ци ји груп но усво је них по ли ти ка. Али, кван ти та тив на ис тра-
жи ва ња ко ја опе ри шу ин дек си ма груп не са гла сно сти че сто ко ри сте 
тер мин ко хе зи ја да озна че оно што смо озна чи ли као пар тиј ско је-
дин ство. Пр во, чи та лац  ће лак ше мо ћи, ако не и је ди но, да тра жи 

3)  Ире на Пе јић, Пар ла мен тар не гру пе, док тор ска ди сер та ци ја, Ниш, 2000.

4)  Lukáš Li nek, Pe tra Rakušanová, Par ti es in the Par li a ment. Why, When and How do Par ti es 
Act in Unity?, In sti tu te of So ci o logy of the Aca demy of Sci en ces, Pra gue, 2002, p. 48.

5)  Ibid, p. 49.
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ли те ра ту ру ве за ну за ин дек се груп не ко хе зи је. Дру го, кван ти фи ка-
ци ја са гла сно сти уоп ште не ула зи у то да ли је хо мо ге ни зо ва ње при 
гла са њу плод мно гих по је ди нач них сло бод них убе ђе ња или пар-
тиј ског при ти ска. За то ће мо у на ред ном де лу овог ра да ко ри сти ти 
упра во овај тер мин.

Да нас су вр ло фре квент не при ту жбе јав но сти на не га тив не 
аспек те пар тиј ског де ло ва ња у пар ла мен тар ном жи во ту, ко ји се 
све ви ше сво ди на пар то крат ски. Пре ма Ва со ви ћу, пар ти је су ко ло-
ни зо ва ле и пре тво ри ле пар ла мен тар ну ин сти ту ци ју на пар тиј ски 
при ве зак без ре ле вант ни је ауто но ми је и мо гућ но сти ве ћег ути ца-
ја на про це се по ли тич ког од лу чи ва ња.6) Уто ли ко смо скло ни ји да 
ис кљу чи во об ра ди мо пар тиј ску ди сци пли ну, јер се она прет по-
ста вља, док је ко хе зи ја пре из у зе так. Уоста лом, за ди сци пли ну је 
по треб но има ти хи је рар хи ју, од ре ђе не ак те или уста ље ну прак су 
ко је је мо гу ће по сма тра ти и на кон из ве сног вре ме на са зна ти не што 
о тен ден ци ја ма или пра вил но сти ма у по сла нич ком од лу чи ва њу. 
Код ко хе зи је то га не ма, ми шље ње по сла ни ка се фор ми ра нај че шће 
спон та но, а је ди ни из вор са зна ња у том по гле ду су ин тер вјуи са 
пар ла мен тар ци ма да ли у пот пу но сти од лу чу ју са мо стал но.

Кла си чан при мер до ми на ци је мо мен та ди сци пли не над ко-
хе зи јом у окви ру пар тиј ског је дин ства је сте си стем би че ва у бри-
тан ском пар ла мен та ри зму.7) Тер мин бич се мо же од но си ти на 
пар тиј ске функ ци о не ре, иза бра не од стра не гру пе да одр жа ва ју ко-
му ни ка ци ју из ме ђу по сла ни ка и пар тиј ских вр хо ва, али се мо же 
од но си ти и на не дељ но цир ку лар но пи смо ко је шеф би че ва ша-
ље сво јој ПГ. Са др жи оба ве ште ња и  на ја ве пар ла мен тар ног по сла 
или по зив да се при су ству је не кој сед ни ци (дан гла са ња). Ако је у 
пи та њу по зив, оба ве за до ла ска на сед ни цу мо же би ти под ву че на 
са јед ном, две или три цр те. Јед на цр та ука зу је на обич ну сед ни-
цу, по што чла но ви гру пе има ју ал тер на ти ву при су ства/од су ства са 
исте. Две цр те сиг на ли зи ра ју оба ве зно при су ство, осим уко ли ко се 
по два по сла ни ка из два су прот на та бо ра прет ход но не до го во ре да 
обо је не до ђу (pa ir). Три ли ни је су им пе ра тив не и у по гле ду при су-
ства без пра во на pa ir и у по гле ду гла са ња у скла ду са ста вом пар-
ти је. По сто ји на рав но и слу чај сло бод ног гла са ња ка да сва ко мо же 
да гла са сход но са ве сти, али се оно ко ри сти рет ко и то са мо ка да су 
чи сто мо рал не те ме на днев ном ре ду као абор тус или смрт на ка зна. 
По све му су де ћи, сло бод но гла са ње мо же да усле ди са мо на осно ву 
би ча од јед не или две цр те. Ова ко се сти че ути сак да чла но ви ПГ 

6)  Ву чи на Ва со вић, Са вре ме не де мо кра ти је I, Слу жбе ни гла сник, 2008, стр. 115.

7)  Зо ран Кр стић, op. cit, стр. 73-75.
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има ју ути цај у пар ла мен ту оно ли ко, ко ли ко и ка да им врх гру пе то 
до зво ли, а да су у свим оста лим окол но сти ма тек пу ки из вр ши о ци 
ту ђих на ред би.

Ипак, ка ко ис ти че Ире на Пе јић, сло бо да са ве сти на ко јој по-
чи ва сло бод ни ман дат не пре то по ста вља ин ди ви ду ал но изо ло ва но 
гле ди ште, већ мо гућ ност да се из ме ђу раз ли чи тих оп ци ја учи ни 
нај бо љи ода бир.8) Ова аутор ка ис ти че да је фрак циј ска ди сци пли-
на, са аспек та пар ла мен тар ног пра ва, до зво ље на као прав на по ја-
ва, док је одво је но пи та ње про блем до пу ште них и не до пу ште них 
сред ста ва ути ца ја на по сла ни ке.9) Ди сци пли ну не тре ба схва ти ти 
је ди но као ста вља ње по сла ни ка пред свр шен чин за да тог на чи на 
гла са ња у пле ну му. Об ли ко ва ње во ље у ПГ у раз ви је ним пар ла-
мен тар ним си сте ми ма је сте ди ја лек тич ки про цес ко ји у зна чај ној 
ме ри укљу чу је све чла но ве гру пе, би ло да они би ра ју ру ко вод ство 
и пра те ће ор га не гру пе, би ло да са ми уче ству ју у њи хо вом ра ду. 
Во ља се пре пле ну ма об ли ку је у ис црп ним рас пра ва ма, а он да се у 
ње му бра ни што је мо гу ће ја чим сте пе ном је дин ства. Пе јић ис ти че 
да би ди сци пли на тре ба ло да бу де са мо пра те ћа по ја ва пар ла мен-
тар ног жи во та, као по моћ на ме ра за ефи ка сно спро во ђе ње пар тиј-
ских по ли ти ка. По што ва ње усво је них по ли ти ка се оче ку је не са мо 
од ло јал них, не го и од про фе си о нал них по сла ни ка. Да кле, ако је 
да та пар ла мен тар на гру па ин сти ту ци о нал но раз ви је на та ко да сва-
ки  по сла ник мо же да узме уче шће у ра ду ПГ у не ком од ње них 
рад них те ла, сма тра мо да је ап со лут но оправ да на прак са пар тиј ске 
ди сци пли не. Ка да би у та квим окол но сти ма по сла ник че сто или 
увек за не ма ри вао та кве ста во ве ПГ, он да би он уна пред обе сми-
слио соп стве ни ауто ри тет ка да је у пи та њу од нос ње го вих ко ле га 
пре ма на цр ти ма или пре по ру ка ма од лу ка у чи јем је фор му ли са њу 
он уче ство вао. Са мо рал ног аспек та, ди сци пли на се чи ни нео прав-
да ном уко ли ко је ПГ ин сти ту ци о нал но не раз ви је на, тј. уко ли ко 
шеф гру пе са мо ул ти ма тив но пре но си чла но ви ма гру пе ди рек ти ве 
цен тра ле, али се он да по ста вља пи та ње да ли би по ли тич ки си стем 
еле мен тар но мо гао да бу де ста би лан. Ов де се и огле да ва жност раз-
ви је них пар ла мен тар них гру па, ко је је ди не омо гу ћа ва ју ре а ли за ци-
ју сло бод ног ман да та без на ру ша ва ња ефи ка сно сти пар ла мен та и 
ста бил но сти ег зе ку ти ве.

Ка да се ра ди о раз ли ко ва њу до зво ље них и не до зво ље них 
сред ста ва ути ца ја на чла но ве ПГ, од но сно санк ци ја у слу ча ју од-
сту па ња од груп них ли ни ја, Пе јић из два ја две оправ да не и јед ну 

8)  Ире на Пе јић, op. cit, стр. 89.

9)  Ibid, стр. 90-94.
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нео прав да ну. У пр ве две спа да ју гу би так по ли тич ко-фи нан сиј ске 
по др шке по сла ни ка на на ред ним из бо ри ма и ис кљу че ње из стран-
ке, од но сно гру пе, док је од у зи ма ње по сла нич ког ман да та (блан ко 
остав ка) атак на прав ну при ро ду сло бод ног ман да та. Ако по сла ник 
про це ни да сам мо же под не ти бре ме сле де ће из бор не кам па ње, би-
ло на осно ву сте че ног угле да код би ра ча, би ло на осно ву не за ви сне 
ли сте или дру гих фи нан сиј ских из во ра, он да он мо же пре ћи уоби-
ча је ну ли ни ју пар тиј ског је дин ства и на сту па ти са мо стал ни је, док 
је у су прот ном са свим ле ги тим но да стран ка ис по ста ви ра чун за 
да ту по др шку у из бор ном про це су. Код ис кљу че ња, мо ра се има-
ти у ви ду да је глав на по сле ди ца тог чи на гу би так ме ста ко је је 
по сла ник имао у пар ла мен тар ном од бо ру или од бо ри ма, што је и 
ра зу мљи во ако се зна да се та ме ста рас по де љу ју пар ти ја ма про по-
ци о нал но њи хо во сна зи у пле ну му. За др жа ва ње ме ста у од бо ри ма 
се мо же оправ да ти, али са мо из јед не дру ге ви зу ре, оне ко ја  на сто-
ји да кроз ја ча ње од бо ра и пар ла мен та ра ца у њи ма осна жи ути цај 
пар ла мен та као це ли не на спрам вла де. Ове санк ци је не ути чу на 
прав ни ста тус по сла ни ка као чла на пар ла мен та, иако мо гу фак тич-
ки до ста ума њи ти ње го ву моћ да ак тив но су де лу је у до но ше њу од-
лу ка. Сло бо дан ман дат се не ги ра тек ка да се по сла ни ку ‘’оду зме’’ 
ман дат због не по слу шно сти. Ту се им пли цит но кри је на че ло им пе-
ра тив ног ман да та да не ка ин стан ца (у овом слу ча ју пар ти ја), мо же 
опо зва ти ре гу лар но иза бра ног чла на пар ла мен та.

ИНДЕКСИРАЊЕ КОХЕЗИЈЕ 
ПАРЛАМЕНТАРНИХ ГРУПА

Ем пи риј ско утвр ђи ва ње ни воа пар тиј ског је дин ства у пар ла-
мен ту (ов де ко хе зи ја) ни је мо гу ће без фор му ла ко је омо гу ћа ва ју 
да се фак тич ки од нос гла со ва за и про тив у не кој гру пи, при ли ком 
из гла са ва ња по је ди нач них за ко на или про сеч но у то ку го ди не или 
пар ла мен тар ног са зи ва, из ра зи кроз број ча ну вред ност на од ре ђе-
ној ска ли. До би је не вред но сти мо гу да се ко ри сте при ли ком упо-
ре ђи ва ња ко хе зи је у ви ше раз ли чи тих си сте ма или уко ли ко би смо 
же ле ли да утвр ди мо да ли и ко ли ко има ва ри ја ци ја у истом си сте-
му то ком раз ли чи тих вре мен ских се квен ци, го ди шњих се си ја или 
са зи ва (ле ги сла ту ра). Ком би на ци јом ин дек са и дру гих па ра ме та ра 
мо гу се до би ти по у зда ни ји за кључ ци о струк ту ри ПГ, про це ду ра ма 
од лу чи ва ња и оп штој ак тив но сти гру пе. Ме ђу тим, има ју ћи у ви-
ду да не ма уни вер зал но при хва ће ног ин дек са и да су не ки од њих 
при стра сни, ако се ко ри сте као ма те ма тич ка оче ки ва ња у не ком од 
мо де ла гла са ња или ле ги сла тив ног по на ша ња, по ли ти ко ло зи би 
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тре ба ло да по зна ју све ре ле вант ни је фор му ле, али и ма те ма тич ки 
на чин ка ко се до њих до ла зи, бу ду ћи да та кво ре зо но ва ње је ди но 
омо гу ћа ва да се схва ти за што и ко је оче ки ва не ин дек се ва ља ко ри-
сти ти. Де таљ но ма те ма ти зи ра ње омо гу ћа ва да се у об зир узму чи-
ње ни це ко је би нам обич но про ма кле или их уоп ште ни смо све сни. 
За то ће мо у овом де лу при ка за ти основ не и оче ки ва не ин дек се са 
ком плет ним ма те ма тич ким по ступ ком. 

Нај по зна ти ји ин декс ко ри шћен у по ли тич кој на у ци је сва ка-
ко Рај сов ко хе зи о ни ин декс. Он пред ста вља ко лич ник ап со лут не 
вред но сти раз ли ке гла со ва за (да) и про тив (не) и њи хо вог про стог 
зби ра:10)

На при мер, ако за ми сли мо да јед на гру па има 100 чла но ва и да 
је при ли ком из ја шња ва ња за је дан за кон ски пред лог 80 по сла ни ка 
би ло за, а оста лих 20 про тив, он да ће вред ност Рај со вог ин дек са 
би ти 0.6. Рај сов ин декс се мо же пи са ти и као ап со лут на раз ли ка 
про це на та уде ла гла со ва за и про тив у укуп ној ма си гла со ва 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 in-
dex). 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 пред ста вља ко лич ник где је бро ји лац раз ли ка оп ци је ко ја је уну-
тар гру пе има ла нај ви ше гла со ва (за, про тив, од су ство-уз др жа ност) 
и по ло ви не раз ли ке укуп ног бро ја гла со ва гру пе и мак си мал не оп-
ци је, а име ни лац су ма свих рас по ло жо вих гла со ва. Хик сов ин декс 
је 1 ка да сви чла но ви гру пе гла са ју за исту оп ци ју, а вред ност 0 има 
ка да су при пад ни ци ПГ јед на ко из ме ђу се бе рас по ре ди ли све гла-
сач ке оп ци је. Ако гру па има 30 чла но ва и сви гла са ју ''за'', ин декс 
ће би ти 1, а ако од њих 10 гла са ''за'', 10 ''про тив'' и оста ли ''уз др жа-
но'', ин декс је 0. 

Ка ко ис ти че Де спо за то, још је дан од про бле ма Рај со вог ин-
дек са је што се он мо же ко ри сти ти ис кљу чи во у де скрип тив не свр-
хе, ван од ре ђе ног мо де ла гла сач ког по на ша ња по пут би но ми ал ног 
или спа ци јал ног, чи ме се гу би прог но стич ки по тен ци јал ове ве-
ли чи не.13) Те о рет ске прет по став ке би но ми ал ног мо де ла су  јед но-
став ни је од спа ци јал ног са мим тим што не ула зи у то шта по кре ће 
по сла ни ка да гла са на је дан уме сто на дру ги на чин, већ се ба зи ра 
на хи по те зи да сва ког по сла ни ка у гру пи од ли ку је од ре ђе на ве ро-
ват но ћа p да ће гла са ти ''за'' од ре ђе ни за кон и q = 1 – p, да ће гла са-
ти ''про тив'', док је p + q = 1. Би но ми ал ни мо дел је мо дел слу чај не 
ко ри сно сти, што зна чи да по сла нич ка фуннкци ја ко ри сно сти не 
за ви си од њи хо вих иде о ло шких уве ре ња или дру гих пре фе рен ци, 
већ са мо од ве ро ват но ће два мо гу ћа ис хо да гла са ња (у овом слу ча ју 
''за'' или ''про тив''). Ако се ра ди о ин дек су ко хе зи је, он се у овај мо-
дел ин те гри ше пре ко оче ки ва не вред но сти ко хе зи о ног ско ра, од но-
сно оче ки ва не про сеч не вред но сти те про мен љи ве у ви ду про из во-
да свих мо гу ћих вред но сти ин дек са у гру пи (ре ци мо у гру пи од 10 
чла но ва, вред ност ин дек са ка да је број гла со ва ''за'' 1, за тим 2 и све 
та ко до 10) и би но ми ал не ве ро ват но ће, ко ја има об лик (прим. М.П): 

где k пред ста вља број ''успе ха'', а n уку пан број по ку ша ја реч ни ком 
би но ми ал но сти, од но сно гла со ве ''за'' (k), од но сно уку пан број гла-
со ва гру пе (n). Он да ће оче ки ва на вред ност ко хе зи о ног (Рај со вог) 
ин дек са би ти (1):14)

13)  Scott W. De spo sa to, 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 ве ро ват но ћа по је ди нач ног гла са за 0.7 (што ће ре ћи да 
у гру пи од 10 по сла ни ка у про се ку ''за'' гла са 7 од 10), а n да кле 
из но си 10, он да је оче ки ва ни ин декс 0.51. На овај на чин ми прог
но зи ра мо ко ли ки ће би ти ин декс ако се ње го во ме ре ње про ду жи 
ин фи ни те зи мал но, а на осно ву по да та ка, тј. ве ро ват но ће по је ди-
нач ног гла са ко је тре нут но по се ду је мо. Овај по сту пак је пот пу но 
оправ дан ако се ра ди о ве ћим и ди сци пли но ва ни јим гру па ма. За 
ма ње и не ди сци пли но ва не пар ти је овај ин декс је про бле ма ти чан, 
јер пре на гла ша ва ко хе зи ју. Ако ⃒Yes  No⃒ основнe формулe Рај-
со вог ин дек са за ме ни мо са ⃒k  (n  k)⃒, он да се оче ки ва ни ин декс 
мо же на пи са ти као (2):
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па ако се уклони ефекат апсолутне вредности ⃒k – (n – k)⃒ из 
једначине, онда се формула може поцепати на две суме (3):

где пр ва су ма пред ста вља оче ки ва ни ин декс он да ка да је број гла-
со ва ''за'' (k) ве ћи од бро ја гла о ва ''про тив'' (n  k), а дру га су ма обр-
ну ту си ту а ци ју, па су оту да  раз ли ке 2k – n и n  2k у сва ком слу ча ју 
по зи тив ног зна ка. Пр ва су ма се да ље раз ла же (4):

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

Пр ви део овог из ра за (5) је у ства ри фор му ла за оче ки ва ну 
вред ност би но ми ал не ди стри бу ци је ко ја је по де фи ни ци ји np,15) па 

15)  (прим. М.П.) По што се k! мо же на пи са ти и као к(к  1)! oнда се пр ва су ма из (5) на кон 
скра ћи ва ња два k мо же на пи са ти као , а по што су n! и pk  исто што 
и n(n – 1)! и ppk1, он да се ис пред су ме мо же из ву ћи np, па са ма су ма оста је у об ли ку 

. Ако са да од лу чи мо да уве де мо две но ве ва ри ја бле иден тич не ра-
ни јим, тј. a = n – 1 и b = k – 1, он да ће и n – k би ти јед на ко b – a, па ће це ла су ма би ти 
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се овај део он да сво ди на 2p, a дру ги на 1, по што су ма свих би но-
ми ал них ве ро ват но ћа за вред но сти k, је сте укуп на ве ро ват но ћа ко ја 
је увек јед на ка је ди ни ци, па се оба ова де ла, а ко ји за јед но чи не пр-
ву су му из го ре на ве де не фор му ле ко ју смо по це па ли пр ви пут (3), 
сво де на 2p – 1. Ме ђу тим, пр ва су ма из ра за (3) не про из во ди при-
стра сност, већ дру га су ма, ко ја је су ма би но ми ал них ве ро ват но ћа 
да ће број гла со ва ''про тив'' или n – k, би ти ве ћи од k. Ов де гла со ве 
''про тив'' мо же мо схва ти ти као оне ко ји су нео че ки ва ни или про тив 
ло ги ке мо дал но оче ки ва ног гла са, нпр. да опо зи ци о ни по сла ни ци 
гла са ју за вла ди не пред ло ге и обрат но. На и ме, ова су ма ве ро ват-
но ћа је функ ци ја ве ли чи не ПГ, од но сно бро ја ''по ку ша ја'' n. Што 
су они ма њи, то је ова су ма ве ћа, а раз ли ке у оче ки ва ним ин дек си-
ма дра стич ни је. Мо же мо упо ре ди ти гру пе од по 3, 10, 20 чла но ва, 
уну тар ко јих по сто је ма ле раз ли ке су ме ве ро ват но ћа p ''за''. Оне су 
0.648, 0.633 и 0.750. Су ма пр ве гру пе је за 2.3% ве ћа од су ме дру-
ге, а 15% ма ња од су ме тре ће. Ме ђу тим, њи хо ве су ме ве ро ват но ћа 
''про тив'' се из у зет но раз ли ку ју са мо за хва љу ју ћи ра зли ци у њи хо-
вој ве ли чи ни и оне ре дом из но се 0.352, 0.166 и 0.127. Ве ро ват но ћа 
нај ма ње гру пе је пре ко два пу та ве ћа од оне ко ју има сред ња и пре-
ко два и по пу та ве ћа од оне ко ја се ве зу је за гру пу од 20 чла но ва, 
од но сно ве ћа је за 112% и чак 177% (!). Код гру пе од 3 чла на раз-
ли ка из ме ђу 2p – 1 и оче ки ва ног ин дек са је 0.160, што пред ста вља 
уве ћа ње за ви ше од 50%, код гру пе од 10 чла но ва раз ли ка је 0.028 
што је уве ћа ње за 10,5%, док је код нај ве ће гру пе раз ли ка 0.020, 
што је уве ћа ње за 4%.

Да кле, сва ку раз ли ку 2p – 1 и оче ки ва ног ин дек са, од но сно 
две су ме у по це па ној фор му ли, ко ја чи ни 10% ин фла ци је 2p – 1 би 
тре ба ло из бе ћи, по де ша ва ју ћи гра ни цу ба лан си ра њем по је ди нач не 
ве ро ват но ће и ве ли чи не гру пе. За по је ди нач ну ве ро ват но ћу 0.6 то 
ва жи за све гру пе ≤ 10. За ве ће гру пе при стра сност је у окви ри-
ма ста ти стич ке гре шке, та ко да се фор му ла (2) мо же сло бод но ко-
ри сти ти, би ло за себ но би ло он да ка да би смо же ле ли да по ре ди мо 
оче ки ва не ин дек се тих гру па. Ме ђу тим, ко је је ре ше ње ка да има мо 
ма ње гру пе са ма ње од 10 чла но ва и по је ди нач ном ве ро ват но ћом 
од 0.6 или  0.7, а же ли мо да их по ре ди мо са ин дек си ма ве ћих гру-
па? Де спо за то је пред ло жио да се та да Рај сов ин декс ре кон цеп ту-
а ли зу је. При стра сност се мо же от кло ни ти та ко што ће се услов но 
ре че но из јед на чи ти ве ли чи на свих пар ти ја и ма лих и ве ли ких кроз 
су му про из во да ве ро ват но ће до би ја ња гла со ва ''за'' k и ''про тив'' r – 

 и она пред ста вља су му свих би но ми ал них ве ро ват но ћа за све вред но-
сти од a=0 до b, што као и ка да има мо k и n мо ра би ти јед на ко 1, те на кра ју оста је са мо 
np, чи ме смо до ка за ли тврд њу. 
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k,  уну тар фик си ра ног узор ка гла со ва r из ве ће це ли не R (сви гла со-
ви гру пе или ра ни је n), при че му су k и r –k пот це ли не свих гла со ва 
''за'' (Y) и ''про тив'' (R –Y). Узо рак гла со ва r се мо же по де си ти из ме-
ђу 2 и бро ја ко ји озна ча ва број чла но ва нај ма ње гру пе, али је нај-
ин ту и тив ни је и нај лак ше за из ра чу на ва ње кон вен ци о нал но ве за ти 
r за 2. Оп шти об лик мо ди фи ко ва ног Рај со вог ин дек са је про из вод 
количникa про из во да ком би на ци ја (без по на вља ња) гла со ва у це лој 
гру пи и узор ку и ком би на ци је бро је ва ко ји чи не узо рак од но сно 
це ли ну гла со ва гру пе и то све по мно же но са кла сич ним Рај со вим 
ин дек сом ⃒2k  r⃒ (6):
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Ов де се ра ди о ком би на ци ја ма без по на вља ња, за то што же ли мо да 
ели ми ни ше мо мо гућ ност да се гла со ви у иза бра ном узор ку за јед-
но по на вља ју у не ком на ред ном слу чај ном из вла че њу. Ако r из (6) 
фик си ра мо на 2, он да цео ин декс мо же мо схва ти ти као ве ро ват но-
ћу да ће два на су мич но иза бра на по сла ни ка из гру пе ве ли чи не R 
гла са ти уни фи ко ва но (би ло ''за'' би ло ''про тив'', тј. k = 2 и k = 0) те 
ће јед на чи на из гле да ти (7):

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

            
и

 
, онда (8):

Ина че, Де спо за то да је још је дан на чин да се из ра чу на ве ро-
ват но ћа уни фи ка ци је два по сла ни ка. Ако се бри са њем за гра да из 
(8) иста јед на чи на мо же на пи са ти 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 че му је C ре ги стро ва ни ко хе зи о ни ин декс гру пе R. Нпр, ако 
је про се чан број гла со ва ''за'' 6, а ПГ има 7 чла но ва, про се чан Ri ce 
0.71, E(C) ће би ти 71%, док је за исту гру пу са 5 про сеч них гла со-
ва и про сеч ним Ri ce од 0.42, E(C) = 0.51. Ка да је Ri ce  0.14, E(C) је 
0.42. Kао што ви ди мо, што је Рај сов ин декс ве ћи, он се при бли жа ва 
E(C).

Ко ре ла ци је: да ли ва ри ра ње про сеч не ве ли чи не (бро ја) пар-
ла мен тар них гру па иде упо ре до са по ве ћа њем/сма ње њем бро ја 
пред ло га за ко на од стра не гру па и њи хо вих чла но ва?

У овом де лу ће мо при ка за ти ре зул та те ем пи риј ског ис тра-
жи ва ња ко је смо спро ве ли на сле де ћем узор ку зе ма ља: Не мач ка, 
Бел ги ја, Шпа ни ја, Пор ту га ли ја, Ита ли ја, Ма ђар ска и Ср би ја. Глав-
но на че ло ко јим смо се ру ко во ди ли у из бо ру ових пар ла мен тар них 
си сте ма (сем Ср би је ко ја је по лу пред сед нич ки, али у ко јој вла да 
за ви си ис кљу чи во од пар ла мен та) је сте до ступ ност по да та ка у ве-
зи бро ја ПГ по ле ги сла ту ра ма и бро ја под не тих за кон ских пред ло га 
ко ји су ини ци ра ни би ло од стра не гру па би ло по је ди них по сла ни ка 
(бит но је да пред лог ни је ег зе ку ти ван и да је на стао уну тар пар ла-
мен та). Да кле, ин те ре су је нас да ли се и ка ко са по ве ћа њем/сма ње-
њем бро ја пар ла мен тар них гру па мо же ба рем оквир но не што ре ћи 
о тем пу за ко но дав не ак тив но сти ПГ и њи хо вих чла но ва. Да би се 
од стра ни ла при стра сност ко ја мо же про из и ћи уко ли ко би ко ре ли-
са ли пред ло ге у ле ги сла ту ра ма раз ли чи тог тра ја ња (јед на, две три 
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или че ти ри го ди не) пред ло зи сва ке ле ги сла ту ре су пон де ри са ни на 
сле де ћи на чин. Уко ли ко је ле ги сла ту ра тра ја ла че ти ри го ди не, су-
ма пред ло же них за ко на за ту ле ги сла ту ру се де ли са 4, уко ли ко је 
тра ја ла две са два, а ако је тра ја ла са мо јед ну го ди ну са је дан (од-
но сно у том слу ча ју у ко ре ла ци ју ула зи број пред ло га за ко на ко ји 
је под нет у то ку те јед не го ди не). Број по сла нич ких гру па у ко ре-
ла ци ју ула зи као про сеч на ве ли чи на пар ла мен тар не гру пе у то ку 
ле ги сла ту ре (ко лич ник укуп ног бро ја по сла ни ка у гру па ма и бро ја 
гру па).16) Про блем фор ми ра ња и рас фо ми ра ња, од но сно спа ја ња и 
це па ња ил про ме не бро ја ПГ у то ку јед не ле ги сла ту ре је ре шен на 
сле де ћи на чин. Ако је ле ги сла ту ра по че ла са 8 гру па, по сле го ди ну 
да на јед на се рас фор ми ра, а тра ја ње ле ги сла ту ре из но си 4 го ди не, 
он да се за број гру па узи ма 7.25 ко ји ула зи у ко лич ник са укуп ним 
бро јем по сла ни ка у гру па ма, јер смо ¾ пе ри о да ле ги сла ту ре има ли 
7 гру па, а са мо ¼ вре ме на 8. 

По што не ма мо a pri o ri прет по став ке у ком би сме ру ко ре-
ла ци ја тре ба ло да иде, тј. да ли са по ве ћа њем про сеч не гру пе иде 
по ве ћа ње/сма ње ње ини ци ра них за ко на, би ра мо за не у сме ра ва ју ћи 
(twota i led) тест. Фор му ли ше мо нул ту и ал тер на тив ну хи по те зу:

Нул та хи по те за: услед ва ри ра ња вред но сти про сеч не пар ла-
мен тар не гру пе, не ма зна чај не раз ли ке у бро ју под не тих за кон ских 
пред ло га од стра не гру па и по је ди них по сла ни ка.

Ал тер на тив на хи по те за: услед ва ри ра ња вред но сти про сеч-
не пар ла мен тар не гру пе, има зна чај не раз ли ке у бро ју под не тих 
за кон ских пред ло га од стра не гру па и по је ди них по сла ни ка.

Да би смо од ба ци ли нул ту и по твр ди ли ал те р на тив ну хи по те-
зу, ко ре ла ци ја мо ра да пре ђе од ре ђе ни број ча ни праг у за ви сно сти 
од сте пе на сло бо де (број ре ла ци ја ко је се по ре де ми нус 2 или df 
= n  2), да би би ла ста ти стич ки зна чај на.17) Ста ти стич ка зна чај-
ност под ра зу ме ва да је де тек то ва на ко ре ла ци ја на од ре ђе ном ни воу 
зна чај на у сми слу да ни је про дукт пу ке слу чај но сти, већ из ве сне 
тен ден ци је или пра вил но сти. Уоби ча је на су два ни воа зна чај но сти 
(0.05-5%; 0.01-1%). На при мер, ако је ко ре ла ци ја зна чај на на ни воу 
0.05, то зна чи да мо ра мо да прет по ста ви мо да у 5 или ма ње ме ре ња 
ко ре ла ци је од хи по те тич ких 100, наш до би је ни ко е фи ци јент ко ре-

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 ко ји од го ва ра од ре ђе ним сте пе ни ма  сло бо де до сту пан је у та бли ци критчних 
вред но сти ко ре ла ци о них ко е фи ци је на та - http://www.gif ted.uconn.edu/si e gle/re se arch/
Cor re la tion/co rrc hrt.htm (19.2.2010)
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ла ци је не ва жи, јер је плод слу чај но сти, али да у свим дру гим слу-
ча је ви ма ва жи, па се за то узи ма као ва ли дан. По у зда ни је је има ти 
ни во 0.01, али се у дру штве ним на у ка ма при хва та и 0.05. У та бе ли 
6. уз ко е фи ци јен те (ако су зна чај ни) су *,**, ко је озна ча ва ју ни вое 
0.05 и 0.01.
држава период коефицијент значајност
Немачка 1953-1994 - 0.68 **
Белгија 1985-2010 - 0.45 ---
Шпанија 1979-2011 0.46 ---
Португалија 1991-2011 0.06 ---
Италија 1948-1996 - 0.81 **
Мађарска 1994-2010 0.83 ---
Србија 1991-2010 0.54 ---

Табела 2.18)

Као што ви ди мо је ди но су зна чај ни ко ре ла ци о ни ко е фи ци-
јен ти ве за ни за Не мач ку и Ита ли ју. Осим то га, ови ко е фи ци јен ти 
се од дру гих раз ли ку ју по не га тив ном зна ку (сем Бел ги је, али без 
зна ча ја), што зна чи да у Ита ли ји и Не мач кој по сто ји пад за ко но-
дав не ак тив но сти по сла ни ка и гру па, он да ка да про сеч на ве ли чи-
не гру пе ра сте или за ко но дав ни тем по тих су бје ка та ра сте уко ли ко 
се по ве ћа ва број по сла нич ких гру па у ле ги сла ту ри. Код оста лих 
зе ма ља у та бе ли је обр ну та си ту а ци ја, али њи хо ви ко е фи ци јен ти 
ни су ста ти стич ки зна чај ни. Ипак, вр ло је ве ро ват но да је по зи тив на 
усме ре ност њи хо вих ко ре ла ци ја у ве зи са кон сте ла ци јом усит ње-
ног пар ла мен та у ко ме ве ћи број ма лих пар ти ја не по се ду је по ли-
тич ко-ор га ни за ци о ни и струч но-тех нич ки ка па ци тет за про јек то-
ва ње за ко на чи ме су осу ђе ни на ре ђе и ја ло ве ини ци ја ти ве. За што 
он да Не мач ка и Ита ли ја од сту па ју?            

Оно што је за јед нич ко овим си сте ми ма је сте да по се ду ју 
нај моћ ни је пар ла мен те у све ту да нас.19) Ин декс мо ћи не мач ког и 
ита ли јан ског пар ла мен та је 0.84 ујед но и нај ви ши док је Бел ги је 
0.75, Шпа ни је 0.72, Пор ту га ли је 0.63, Ма ђар ске 0.75 и Ср би је 0.69. 
Ме ђу тим, ту слич ност из ме ђу Бун де ста га и До ма де пу та та (Ca me

18)  Изворе за податке коришћене у овој табели погледати на крају овог разматрања о 
корелацијама.

19)  ви ше ви де ти: Ste ven Fish and Mat thew Kro e nig, The Hand bo ok of Na ti o nal Le gi sla tu res: 
A Glo bal Sur vey, New York, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2009; та бе ла са ин дек си ма мо ћи 
пар ла ме на та до ступ на на -  http://po li sci.ber ke ley.edu/pe o ple/fa culty/FishM/PPI Sco res.pdf 
(19.2.2012)
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ra dei de pu ta ti) пре ста је. Суп тил ни јом ана ли зом се мо же утвр ди ти 
да је ин тен зи тет за ко но дав не ини ци ја ти ве у овим пред став нич ким 
те ли ма ин ду ко ван раз ли чи тим ин сти ту ци о нал ним аран жма ни ма, 
али и да су по ли тич ки ефек ти са мо кван ти та тив но (број под не тих 
пред ло га), а не и ква ли та тив но (број пред ло га пре то че них у за кон) 
слич ни. На и ме, у Не мач кој по сто је мно го ве ће пре пре ке за ини ци-
ра ње за ко на у пар ла мен ту, бу ду ћи да је пред ла га ње за ко на фак тич-
ки ве за но за фрак ци је по што се из и ску је 5% чла но ва Бун де ста га 
што је око 50-60 чла но ва (у за ви сно сти од про ме не ве ли чи не Бун-
де ста га), а 1.5% (9-10 по сла ни ка) као што је би ло у Ита ли ји.20) Чак, 
да нас у Ита ли ји сва ки по сла ник мо же да под не се за кон та ко да 
огра ни че ња тог ти па ви ше не по сто је.21) Ме шо ви ти из бор ни си стем 
ко ји под ра зу ме ва да се део по сла ни ка би ра по ве ћин ском прин ци пу, 
мо же сто га би ти кљу чан са мо у ита ли јан ском слу ча ју (од 1993).22) 
Про фе со ри Ка па но и Ђу ли ја ни ис ти чу да је број од пар ла мен та-
ра ца и гру па ини ци ра них за ко на на пу шта њем про пор ци о нал ног 
из бор ног си сте ма уве ћан, али и да је пре то га био вр ло ви сок ком-
па ра тив но гле да но.23) Че сто пред ла га ње за ко на по сла ни ци и пре и 
по сле ре фор ме су ко ри сти ли ка ко би до ка за ли по све ће ност и ак-
тив ност сво јој из бор ној је ди ни ци. Слич ног ми шље ња је и Мет сон 
ко ји уоча ва да су пре ре фор ме ита ли јан ски по сла ни ци одр жа ва ли 
сво је ка це ла ри је из у зет но ак тив ним и чвр сто у спре зи са би ра чи ма 
из сво је из бор не је ди ни це.24) Те кан це ла ри је су че сто би ле бо ље 
ор га ни зо ва не од ло кал них пар тиј ских ба за и го то во ауто ном не од 
пар ти ја чи ји су чла но ви би ли по сла ни ци.25) Ка ко ових окол но сти у 
Не мач кој ни је би ло, из гле да да је ди но об ја шње ње ко је мо же би ти 
ва лид но у ње ном слу ча ју је сте да су све не мач ке фрак ци је из у зет-
но до бро ор га ни зо ва не из ну тра и са до вољ но ка па ци те та да ње ним 
чла но ви ма омо гу ће аде ква тан ути цај у по ли тич ком про це су ка ко 
би што бо ље за шти ти ли ин те ре се сво јих би ра ча.

20)  In gvar Mat tson, ‘’Pri va te Mem bers’ Ini ti a ti ves and Amend ments’’, in: Par li a ments and Ma-
jo rity Ru le in We stern Euro pe, (ed: Her bert Döring), Man nhe im Cen ter for Euro pean So cial 
Re se arch, 1995, p. 458.

21)  http://en.ca me ra.it/4?sche da_in for ma zi o ni=14 (19.2.2012); 

22)  Vin cent Del la Sa la, ’’The Ita lian Par li a ment: Cham bers in a Crum bling Ho u se?’’, in: Par li a
ments and Go vern ments in We stern Euro pe, (ed: Phi lip Nor ton), Ro u tled ge, Lon don and New 
York, 1998, p.82.

23)  Gi li ber to Ca pa no and Mar co Gi u li a ni, ‘’The Ita lian Par li a ment, In se arch of a new ro le?’’, 
Jo ur nal of Le gi sla ti ve Stu di es, Vo lu me 9, Num ber 2, Sum mer 2003, pp. 8-34.

24)  Пре ре фор ме био је про пор ци о на лан си стем, али са пре фе рен ци јал ним гла са њем чи ме 
се ја ча ла ве за би ра ча и по сла ни ка

25)  In gvar Mat tson, op. cit, p. 456.
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Ква ли та тив на ди мен зи ја за ко но дав не ак тив но сти по сла ни ка 
и гру па ко ја се огле да у про цен ту успе шно сти ини ци ја ти ва (пред-
ло зи ко ји су по ста ли за кон) се бит но раз ли ку је у Не мач кој и Ита-
ли ји. На и ме, про се чан про це нат пар ла мен тар них пред ло га за ко на 
ко ји у Не мач кој (1949-2003) по ста ју за ко ни из но си 34%, а у Ита ли-
ји (1948-1996) тек 14,9%, док у Не мач кој про сеч но чак 17.6% свих 
одо бре них за ко на до ла зи од Бун де ста. У Ита ли ји је по сле из бор-
не ре фор ме про це нат успе шно сти ини ци ја ти ва 1-2% (1993-2001), 
чи ме је дра стич но опао у од но су на ра ни ји пе ри од, а у Не мач кој 
(1990-2002) ни кад ис под 30%.26) Ве ли ки про це нат не у спе шних 
пред ло га у Ита ли ји све до чи о то ме да се ре сур си и вре ме тро ше 
го то во уза луд но и да по сла ни ци су штин ски не мо гу да оба ве по сао 
због ко јих су иза бра ни. Ове па ра ле ле је ко ри сно са гле да ти и у све-
тлу но вог ин сти ту ци о на ли зма. Па ра диг ма ем пи риј ског ин сти ту ци-
о на ли зма мо же об ја сни ти ефек те по ве ћа ња/сма ње ња гру па у ви ду 
по ве ћа ња/сма ње ња пар ла мен тар них пред ло га за ко на у Ита ли ји и 
Не мач кој кроз по сто ја ње од ре ђе них ин сти ту ци ја, ко је ове зе мље 
раз ли ку ју од дру гих (из у зет но раз ви је не гру пе у Не мач кој) и чвр-
сту уко ре ње ност по сла ни ка у из бор ним је ди ни ца ма не за ви сно од 
њи хо ве пар ти је уз ма ла или ни ка ква огра ни че ња за ини ци ра ње за-
ко на у Ита ли ји. Ме ђу тим, ди ле му прин ци па ла и аген та из те о ри је 
ра ци о нал ног из бо ра на пу ту су да ре ше са мо не мач ке гру пе ка да 
се по ре ди ефи ка сност пред ло же них за ко на, чи ме се кроз уште ду 
вре ме на и ре сур са до би ја ефек тив ни је и ква ли тет ни је за ко но дав-
ство. Та ко су гру пе/по сла ни ци (аген ти) у при ли ци да у бо ље оба ве 
за дат ке ко је су им по ве ри ли би ра чи (прин ци па ли).27) 

26)  Gi li ber to Ca pa no and Mar co Gi u li a ni, op. cit, pp. 31-34; Pe ter Schin dler, Da ten hand buch  zur 
Geschic hte des De utschen Bun de sta ges 1949 bis 1999, De utscher Bun de stag, Ber lin, 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; Mi-
chael 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 Du-
mont, ’’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 20092010, 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.parlamen-
to.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 

На и ме, на кон са гле да ва ња ка рак те ри сти ка гру па упо ред ном 
ана ли зом њи хо вих по слов ни ка (CDU-a у Не мач кој, UMP-а у Фран-
цу ској и ве ћи не срп ских пар ти ја) пред ла же мо ин декс раз ви је но сти 
ПГ по фор му ли:28)

где су n1, n2, n3, n4 ин ди ка то ри ''не тач них'' кон ста та ци ја у ве зи 
4 сле де ћих тврд њи ко ја се од но се на ре спек тив ну пар ла мен тар ну 
гру пу:

1) пар ла мен тар на гру па је ин сти ту ци о на ли зо ва на (n4)
2) пар ла мен тар на гру па не мо ра да спро во ди од лу ке ор га на 

ВППО (n3)
3) пар ла мен тар на гру па са ма би ра свог пред сед ни ка и 

оста ле функ ци о не ре (n2)
4) пар ла мен тар на гру па га ран ту је сло бо ду гла са сво јим 

чла но ви ма уну тар ње и у пле ну му (n1)
Уко ли ко не ма не тач них кон ста та ци ја, ин декс из но си је дан 

за то што у име ни лац не ула зи ни је дан од n ин ди ка то ра, а 1/1 = 1. 
Ин ди ка то ри су мо мен ти ко ји сма њу ју ин декс, од но сно све до че о 
ма њој раз ви је но сти гру пе би ло кроз ма њу ин сти ту ци о на ли за ци ју 
би ло кроз сма ње ну ауто ном ност од ВППО. Ако не ког ин ди ка то ра 
не ма, то зна чи да у име ни лац не ула зи раз ло мак ко ји иде уз ње га. 
Тврд ње су по ре ђа не по ва жно сти, што зна чи да од су ство би ло ка-
кве уну тра шње ин сти ту ци о на ли за ци је мно го ви ше ути че на сла бу 
раз ви је ност гру пе од га ран то ва ног пра ва гла са чла но ви ма гру пе, тј. 
та да је сте пен раз ви је но сти гру пе ни ка кав и ин декс има вред ност 
0.29) Ме ђу тим, ни ве ла ци ја ути ца ја ин ди ка то ра n1, n2, n3 на ин декс 
је по треб на у сле де ћим слу ча је ви ма. Ако гру па би ра функ ци о не-

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 In-
dex.

29)  Од лу чи ли смо се да ин сти ту ци о на ли за ци ја бу де глав ни кри те ри јум раз ви је но сти гру пе, 
а не од су ство кон тро ле са стра не ВППО, бу ду ћи да је та кон тро ла нај че шће по вре ме на, 
на чел на и им пли цит на (по што се те ла ВППО са ста ју пар пу та го ди шње), док је пар ла-
мен тар на ак тив ност сва ко днев на; гру па ко ја пак не ма тра го ва ин сти ту ци о на ли за ци је 
ни шта не би мо гла да ура ди све и да је ап со лут но не за ви сна.
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ре из вр шних те ла гру пе, али не и пред сед ни ка, он да у јед на чи ну 
тре ба уба ци ти по ло ви ну од 2/3, тј. 1/3, а уко ли ко гру па га ран ту је 
сло бо ду гла са у гру пи, али не и у пле ну му (или га ран ту је сло бо ду 
гла са са мо у од ре ђе ним слу ча је ви ма или обла сти ма) он да уме сто 
1/3 у јед на чи ну за ин декс ула зи 1/6. Ако гру па би ра свог ше фа и 
ње го ве за ме ни ке, али на пред лог ВППО, он да уме сто 2/3 уба цу је-
мо 1/3. Исто, ако се кон ста ту је да по сто ји ин сти ту ци о на ли за ци ја 
(гру па има још је дан ор ган гру пе осим пред сед ни ка) он да је ва жно 
пре ци зи ра ти у ком сте пе ну је ПГ ин сти ту ци о на ли зо ва на, од но сно 
ко лич ник 24/3 тре ба пон де ри са ти на сле де ћи на чин. При су ство на-
ред них свој ста ва гру пе ума њу је не га тив ни ефе кат пот пу ног од су-
ства ин сти ту ци о на ли за ци је:    

– пот пред сед ни ци или за ме ни ци пред сед ни ка гру пе
– бла гај ник или фи нан сиј ска слу жба
– из вр шни ор ган гру пе 
– рад не гру пе па ра лел не пар ла мен тар ним од бо ри ма

и то та ко што пр ве две ка рак те ри сти ке по на о соб сма њу ју ефе кат 
за 3/3, а по след ње две сва ка за себ но за 9/3, што зна чи да из вр шни 
ор га ни и рад не гру пе има ју мно го ве ћи по зи тив ни ути цај на раз вој 
гру пе од пр ве две од ред ни це. Мо гу ће су и да ље ни ве ла ци је, ре-
ци мо у слу ча ју да рад не гру пе не по сто је, али да су пред сед ни ци 
скуп штин ских од бо ра ко ји до ла зе из ре ле вант не гру пе ауто мат ски 
чла но ви из вр шног ор га на гру пе. Та да се не га тив ни ефе кат мањ ка 
рад них гру па об ра чу на ва не као 9/3, већ 6/3 или 3/3. 

Ко ри сте ћи овај ин декс упо ре ди ли смо ак ту ел не пар ла мен тар-
не гру пе у Ср би ји, као и не мач ку гру пу CDU/CSU, од но сно фран-
цу ску UMP. Ни јед на гру па у Ср би ји не пре ла зи ми ни мал ни праг 
раз ви је но сти по што ни јед на не ма IDppg ≥ 0.1. Фран цу ска UMP се 
на ла зи не где у сфе ри уме ре не раз ви је но сти, јер је IDppg = 0.46 и то 
због од су ства за себ них рад них гру па (иако ше фо ви пар ла мен тар-
них од бо ра ула зе у из вр шни ор ган гру пе) и де ли мич не га ран ци је за 
сло бо ду гла са ња у пле ну му. CDU/CSU по се ду је ин декс вред но сти 
1 и са мим тим пред ста вља нај ра зви је ни ју пар ла мен тар ну гру пу у 
пар ла мен тар ним си сте ми ма Евро пе, а ве ро ват но и све та. 
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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 com-
pletely quantitative-empirical parts of the paper. Nevertheless, this in-
troductorty 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 repre-
sentatives 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 legisla-
tive 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 for-
mula - Parliamentary party group Development Index. The author holds 
that this index could substantially help, via matching with other param-
eters, 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 Despo-
sato 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 ger-
man 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 sug-
gests 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 institu-
tionalization (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 or-
ganisation, 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. 

* Овај рад је примљен 11. маја 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. јуна 2012. године.
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ЗНАЧАЈ РЕЛИГИЈЕ
 У ЗЕМЉАМА  ЕУ

ЗоранМилошевић
Институтзаполитичкестудије,Београд

ЕВРОПСКАУНИЈАИИСЛАМ*

Сажетак
По ли тич ки пред став ни ци нај ва жни јих чла ни ца Европ ске 

уни је са оп шти ли су јав но сти да је по ли ти ка мул ти кул та ри зма у 
Уни ји про па ла. Ис тра жи ва ња јав ног мње ња у Фран цу ској и Не-
мач кој по ка зу ју раст ан ти и сла ми зма, на шта је ре го вао и ге не рал ни 
се кре тар Ује ди ње них на ци ја Бан Ки Мун ис та кав ши да су «нео-
сно ва не из ја ве не ких по ли ти ча ра да му сли ма ни не при хва та ју и 
скр на ве европ ске вред но сти». Ипак, чи ни се да Мун ни је у пра ву. 
Ана ли зе по ка зу ју да су у овом су ко бу обе стра не кри ве. За пад ња ци 
због им пе ри ја ли стич ке по ли ти ке, а му сли ма ни због не при хва та ња 
ин те гра ци је и ин си сти ра њу на по себ но сти.

Сва ис тра жи ва ња го во ре о то ме да му сли ма ни у Европ ској 
уни ји не при хва та ју европ ску кул ту ру и да на ме ћу сво ју и где год 
мо гу уво де прав ни по ре дак на осно ву ше ри ја та. То иза зи ва раз-
ли чи та ан ти и слам ска рас по ло же ња ко ја се ма ни фе сти ју ни зом 
за бра на: мо ли тве на ули ца ма, но ше ња и хи џа ба (ве ла), из град ње 
ми на ре та. До са да вла де др жа ва ко је чи не Европ ску уни ју ни су 
има ле аде ква тан (иде о ло шки) од го вор на тзв. исла ми стич ку прет-

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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њу. Евро пља ни ма ислам ни је био при ма мљив. На про тив, пре ма 
ис тра жи ва њи ма бо ја ли су га се, а са по ра стом го во ра о те ро ри зму 
са ислам ским пред зна ком страх се уве ћа вао. По што у ли бе рал ној 
де мо кра ти ји љу ди не ма ју дру гу мо гућ ност осим да на пра ве гре шку 
и „по бег ну“ од му сли ма на, до зво ли ли су им да ства ра ју ге та. Но, 
та се ге та ши ре, ства ра ју ћи у вре ме ну и про сто ру, кон цен трич не 
кру го ве ка пе ри фе ри ји. Ти ме се ства ра ју усло ви да у тим ге ти ма 
не ва же др жав ни за ко ни, већ ше ри јат. Сле де ћи ко рак је ауто но ми ја 
осво је не те ри то ри је, па „за по се да ње“ ве ће те ри то ри је, ко ја се или 
се па ра ти ше од др жа ве или слу жи за да ље осва ја ње и исла ми за ци ју 
це ло куп не др жав не те ри то ри је.
Кључ не ре чи: Европ ска уни ја, иден ти тет, Ср би ја, ислам, по ли ти ка, ин-

те гра ци је, де мо кра ти ја, ка па ци те ти.
По сле 11. сеп тем бра 2001. го ди не му сли ман ска кул ту ра, од-

но сно ислам по чео је да се у све ту ана ли зи ра мно го те мељ ни је и 
др жа ве су на ру чи ле низ на уч них ис тра жи ва ња о овој ре ли ги ји. 
Вла де За па да је ин те ре со ва ло све, пре све га, ре ли ги о зни (ислам-
ски) фун да мен та ли зам1), ти ра ни ја, не при хва тљи ви од нос пре ма 
же на ма, хо мо сек су ал ци ма, омла ди ни, пре ступ ни ци ма и ма њи на ма 
(вер ским и на ци о нал ним), ко је ни су у ста њу се бе да за шти те. Јер, 
све се ви ше у за пад ном све ти ши ри страх од исла ма, од ими гра на та 
из ислам ских зе ма ља ко је ни је мо гу ће ин те гри са ти у за пад на дру-
штва, јер се изо лу ју у ге ти ма, где, ка ко на во ди Р. Сан то ро „чу ва ју 
свој стил жи во та и од би ја ју да по шту ју дру ге кул ту ре“.2) Та ко ђе, 
ка ко (с пра вом?) твр де не ки ауто ри ислам и де мо кра ти ја не мо гу 
за јед но, што ислам ску за јед ни цу још ви ше уда ља ва од за јед ни штва 
са Евро пља ни ма, скло ним ова квом по ли тич ком по рет ку.3) По ред 
то га, у за пад ној на у ци по сто је ста во ви да је ислам „ре ли ги ја на си-
ља“, „ре ли ги ја вој ни ка“ (Ве бер) као и „да су му сли ма ни пр ве жр-
тве исла ма“, што оте жа ва ди ја лог, а да је ар гу мен те за го вор ни ци ма 
су ко ба ци ви ли за ци ја.4)

1) Како истиче Владан Станковић, појам фундаментализма није најјаснији. Најчешће се 
код нас, у колоквијалној комуникацији, повезује са исламом. Реч иначе потиче из ла-
тинског језика fundamentum, а значи: 1. темељ, основа, база, подножје, постоље; 2. пре-
несено – 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: Вла-
дан Станковић, „Основи фундаментализма“, Политичкаревија, 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: Religijainnasilje, esejiirazprave, ure-
dila Iztok Simoniti i Peter Kovačič Peršin, Fakulteta za družbene vede in i Revija 2000, Lju-
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Му сли ман ске за јед ни це по сто је у ви ше од 120 др жа ва све-
та, а нај број ни је су у Ин до не зи ји, Ин ди ји, Па ки ста ну и Бан гла де-
шу. По себ но се бр зо уве ћа ва број му сли ма на у Европ ској уни ји. 
Мно го број не за јед ни це му сли ма на фор ми ра ле су се у Не мач кој, 
Ве ли кој Бри та ни ји, Ита ли ји, Бел ги ји, Хо лан ди ји, али и Нор ве шкој, 
Швед ској... Број му сли ма на у Европ ској уни ји не зна ни ко, јер за ко-
ни за бра њу ју по пис ста нов ни штва на вер ској осно ви. Дру го, ме ђу 
му сли ма ни ма у Уни ји је мно штво љу ди без до ку ме на та и као та кви 
се не по ја вљу ју ниг де у слу жбе ним ста ти сти ка ма. Пре ма раз ли чи-
тим про це на ма да нас у Европ ској уни ји жи во од 15 до 24 ми ли о на 
му сли ма на. Но ва по ја ва је и пре ла зак Евро пља на на ислам. Пре ма 
по да ци ма фран цу ске но ви не «Фи га ро» (об ја ви ла је сту ди ју фран-
цу ских спци јал них слу жби) из 2003. Го ди не, број «бе лих» Фран цу-
за ко ји је при мио ислам је око 50.000. Пре ма бро ју след бе ни ка (око 
1,5 ми ли јар ди), ислам је дру га ре ли ги ја све та, а има све шан се да 
по ста не и пр ва ре ли ги ја. 

Раз вој ислам ске кул ту ре ни је био јед но сме ран. На и ме, 
ислам ски свет је имао свој «злат ни век» од IX–XI ве ка. Та да је био 
до ста ква ли тет ни ји, со фи сти ци ра ни ји, тр пе љи ви ји и на пред ни-
ји од Евро пе. Пре о крет на ста је то ком Кр ста шких ра то ва, ка да су 
хри шћа ни по ка за ли ве ћи фа на ти зам и агре сив ност од му сли ма на. 
По сле то га, ислам ска кул ту ра је из гу би ла свој ди на ми зам, све жи-
ну и ства ра лач ки им пулс и за па ла у дог ма ти зам, не тр пе љи вост и 
ин те лек ту ал ну огра ни че ност (фун да мен та ли зам). Ислам ски свет 
ни је играо ско ро ни ка кву уло гу у раз во ју са вре ме не на у ке и ве о ма 
сла бо је пред ста вљен у да на шњим на уч ним ис тра жи ва њи ма (осим 
са вре ме ног Ира на). Шест од осам нај си ро ма шни јих др жа ва су чла-
ни це Ислам ске кон фе рен ци је. У овим др жа ва ма власт се пре но си 
по на сле ђу, а за сно ва на је на до хот ку од про да је наф те, док ве ћи на 
му сли ма на жи ви у си ро ма штву, што има ни за не га тив них по сле-
ди ца: де мо граф ски бум, бес ко ри сну на ста ву у ме дре са ма, ко ја се 
сво ди на уче ње Ку ра на на па мет, не за др жи ве тен ден ци је ка гу ше њу 
пра ва же на и спре ча ва ња њи хо вог уче шћа у дру штве ном жи во ту, 
фа та ли зам, не из мер на ко руп ци ја и на сил на при ме на ре ли ги о зних 
нор ми у обла сти бан кар ског по сло ва ња (за бра на ка ма те).5)

По след њих де це ни ја ве ћи на на пи са по ве за них са исла мом 
ти че се те ро ри зма. Не тр пе љи вост ка САД, Изра е лу и Ин ди ји, пре-
ма стран ци ма, ту ри сти ма и це лом са вре ме ном све ту, не тр пе љи вост 
пре ма дру гим ре ли ги ја ма и иде о ло ги ја ма, али и пре ма дру га чи јим 
те о ло шким раз ми шља њи ма чак и уну тар са мог исла ма, укљу чу ју-

bljana, 2008, str. 83.

5) Jesús Mosterín, „Esplendor y miseria del islam“, ElPais, 12/04/2012 (Хесус Мостерин  - 
философ и аутор књиге «Ислам и историја мисли» („El islam: historia del pensamiento“).
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ћи и ста ра спо ре ња из ме ђу су ни та и ши и та, до ве ли су до сла вље ња 
те ро ри ста-са мо у би ца, ра сту ћој агре сив но сти и су ко ба са оста лим 
све том.

Кра так увид у нај ва жни је са вре ме не цр те исла ма тре ба до пу-
ни ти и ва жним пи та њи ма за на шу те му – где се и ка ко ши ри ислам 
и да ли су у пра ву ауто ри по пут Ти ла Са ра ци на (Thi lo Sar ra zin) ко ји 
ши ре страх од исла ми за ци је Евро пе?6) 

Аме рич ки ис тра жи ва чи су са оп шти ли ре зул та те сво јих ис-
тра жи ва ња, пре ма ко ји ма се од 1990. до 2010. го ди не број му сли-
ма на у све ту по ве ћао за 2,2 од сто, али ће се пре ма пред ви ђа њи ма 
до 2030. го ди не број при пад ни ка ове ре ли ги је сма њи ти за 1,5 од-
сто, та ко да ће 2030. го ди не на све ту би ти 26,4 од сто му сли ма на, 
а тре нут но их има 23,4 од сто. То зна чи да ће хри шћа ни и да ље 
би ти зна чај на за јед ни ца у све ту (2030. го ди не, пре ма пред ви ђа њи-
ма аме рич ких де мо гра фа, би ће их из ме ђу 30 и 33 од сто у свет ској 
струк ту ри ста нов ни штва).

У Евро пи, пре ма истом ис тра жи ва њу, 2030. го ди не, ако не 
бу де зна ча ни је про ме не ими гра ци о не по ли ти ке, му сли ма ни ће чи-
ни ти осам од сто ста нов ни штва, тј. 58,2 ми ли о на, а са да их је че-
ти ри од сто или 44,1 ми ли он. Тре нут но му сли ман ке у Евро пи на 
свет до но се, у про се ку, 2,2 де те та, а не му сли ма ни 1,5, док ће пре-
ма пред ви ђа њи ма, му сли ман ке 2030. го ди не ра ђа ти два де те та, а 
не му сли ман ке 1,6 де це. Аме рич ки ис тра жи ва чи пак пред ви ђа ју да 
ће ве ћи на европ ских му сли ма на, 2030. го ди не, жи ве ти на Ис то-
ку Евро пе (Ру си ји) и Бал ка ну, а не у За пад ној Евро пи. У За пад ној 
Евро пи нај ви ше му сли ма на има ће Фран цу ска, Не мач ка и Хо лан-
ди ја, где ће њи хов број по ра сти са са да шњих 11,3 на 16,4 ми ло на. 
Из ра же но у про цен ти ма са са да шњих шест од сто број му сли ма на 
ће по ра сти на 8,6 од сто. Док ће у Ита ли ји, Швед ској, Бел ги ји и 
Аустри ји број му сли ма на из у зет но бр зо ра сти.  У Ве ли кој Бри та-
ни ји број му сли ма на ће та ко ђе ра сти, тре нут но их има 2,9 ми ли о-
на, а 2030., пред ви ђа се, би ће их 5,6 ми ли о на, та ко да ће чи ни ти се-
дам по сто ста нов ни штва. Нај ве ћи скок у бро ју му сли ма на оче ку је 
Ир ску (188 од сто) и Ма ке до ни ју (40 од сто).7)

6) Anna Reimann, „Wo der Islam sich ausbreitet“, DerSpiegel, 27/01/2011. Сарацино је, ина-
че, написао књигу «Самоликвидација Немачке», којом је изазвао мноштво различитих 
реакција.

7) Види: Зоран Милошевић, «Неонацизам или сукоб цивилизација», Печат, бр. 210, Бео-
град, стр. 47- 49.
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ОДНОСЕВРОПЉАНАПРЕМАМУСЛИМАНИМА

Ре зул та ти ис тра жи ва ња у Фран цу ској и Не мач кој, ко је је 
спро ве ла ком па ни ја IFOP 2010. го ди не, „све до че да ми ли о ни Фран-
цу за и Не ма ца сма тра ју ислам прет њом за свој на ци о нал ни иден-
ти тет. Ве ћи на ис пи та ни ка сма тра да ими гран ти-му сли ма ни не 
же ле да се ин те гри шу у за пад но дру штво“.8) Пре ма ре зул та ти ма 
ис тра жи ва ња 68 по сто Фран цу за и 75 по сто Не ма ца9) сма тра да се 
ни је ус пе ло у ин те гра ци ју му сли ма на у за пад но дру штво, док ви ше 
од 40 по сто сма тра да при пад ни ци исла ма пред ста вља ју опа сност 
за њи хов на ци о нал ни иден ти тет. Ком па ни ја на ме ра ва да спро ве де 
иден тич но ис тра жи ва ње и у Ве ли кој Бри та ни је, где је пи лот-ис тра-
жи ва ње на го ве сти ло још го ре ре зул та те.10)

Сва ка ко да по сто ји мно штво чи ње ни ца ко је су на те ра ле и ге-
не рал ног се кре та ра Ује ди ње них на ци ја Бан Ки Му на да из ја ви да 
по сто ји «опа сна тен ден ци ја» по ла ри за ци је и ра ста не тр пе љи во сти 
пре ма му сли ман ским ими ран ти ма на те ро то ри ји Европ ске уни је. 
То ком свог на сту па на сед ни ци Европ ског пар ла мен та у Стра збу-
ру, 2010. го ди не, Бан Ки Мун је оп ту жио не га тив не сна ге, ко је ма-
ни пу ли шу људ ским стра хо ви ма и ре као да су «нео сно ва не из ја ве 
не ких по ли ти ча ра да му сли ма ни не при хва та ју и скр на ве европ ске 
вред но сти».11)

Из сфе ре на уч них чи ње ни ца до по ли тич ке прак се у Европ-
ској уни ји ни је да ле ко, па се по сле са оп шта ва ња ових ре зул та та 
огла сио и фран цу ски пред сед ник Сар ко зи ко ји је, из ме ђу оста лог, 

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 Немач-
ке», Политичкаревија, 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 локал-
ни 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 британ-
ска 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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на гла сио да тре ба по што ва ти раз ли чи то сти, али у Фран цу ској раз-
ли чи та дру штва жи ве јед но по ред дру гог. То су одво је не за јед ни-
це.12) «Ако до ла зи те да жи ви те  у Фран цу ску, мо ра те се сло жи ти да 
има те оба ве зу да при хва ти те фран цу ску кул ту ру, ко не же ли да ово 
при хва ти ни је до бро до шао у Фран цу ску. Фран цу ска на ци о нал на 
за јед ни ца не мо же се про ме ни ти и да при хва ти не јед на кост из ме-
ђу же на и му шка ра ца, као и то да де вој чи це не иду у шко лу. На ши 
су гра ђа ни му сли ма ни мо ра ју има ти мо гућ ност да ис по ве да ју сво ју 
ве ру, као и сва ки дру ги гра ђа ни, али ми у Фран цу ској не же ли мо да 
се љу ди мо ле на ули ца ма».13)

Од но си Фран цу за и ими гра на та (по себ но му сли ма на) сва ке 
го ди не су ло ши ји, али за во де ће фран цу ске по ли ти ча ре ова те ма 
до ско ро је би ла та бу. Са мо је ли дер „ул тра-де сног“ фрон та, Жан 
Ма ри Ле Пен, го во рио о ово ме отво ре но. Док су се Фран цу ски по-
ли ти ча ри „сти де ли“ да про го во ре о исла му, до тле се у џа ми ја ма 
про по ве дао џи хад. Сто ти не хи ља да ими грант ских по ро ди ца су жи-
ве ле у па ра лел ној „ислам ској“ ре ал но сти. Мно штво тих ими гра-
на та ни је ра ди ло, а из др жа ва ни су од по мо ћи др жа ве, од но сно од 
фран цу ских по ре ских об ве зни ка. 

Го ди не 2004. си ту а ци ја ви ше ни је мо гла ла ко да се кон тро-
ли ше. У на ци о нал ном пар ла мен ту до не сен је За кон о за бра ни но-
ше ња ре ли ги о зних сим бо ла у шко ла ма, а сле де ће 2005. го ди не је 
у ве ћим ими грант ским квар то ви ма из би ли су не ре ди. То ком пред-
сед ни ко ва ња Сар ко зи ја, Фран цу ска је по о штри ла пра ви ла при је ма 
у фран цу ско др жа вљан ство. Же на ма са ве лом за бра ње но је по ја-
вљи ва ње на јав ним ме сти ма, а по јед но ста вље на су пра ви ла де пор-
та ци је за оне ко ји ни су по што ва ли др жав не за ко не.14)

Глав ни хе рој кон фе рен ци је о без бед но сти 2011. го ди не одр-
жа не у Мин хе ну био је пре ми јер Ве ли ке Бри та ни је Деј вид Ка-
ме рон, ка да је при знао да је по ли ти ка ин те гра ци је му сли ма на у 
бри тан ско дру штво пре тр пе ла пот пу ни крах.15)«Ми смо при ну ђе-
ни да тр пи мо се гре га ци ју, ко ја ни је део на ших вред но сти. Мно ги 
му сли ма ни су не при ла го ђе ни. Они се не пре о бра ћа ју у те ро ри сте 
за је дан дан, но ми смо све до ци про це са њи хо ве ра ди ка ли за ци је. 

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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При ну ђе ни смо да пре ду зме мо же сто ке ме ре пре ма та квим про по-
вед ни ци ма и да за бра ни мо њи хо ву де лат ност у на шим др жа ва ма. 
Дај те да оце ни мо те ор га ни за ци је: ве ру ју ли оне уоп ште у пра ва 
љу ди, укљу чу ју ћи и же на и љу ди ду гих ве ро и спо ве сти? Ве ру ју ли 
у јед на кост свих пред за ко ном? Ве ру ју ли у де мо кра ти ју и пра во 
чо ве ка да би ра соп стве ну вла ду? По др жа ва ју ли ин те гра ци ју или 
се па ра ти зам?»

Да ли су му сли ма ни у Евро пи обич ни гра ђа ни, ко ји ис по-
ве да ју сво ју ре ли ги ју и по те о ме се раз ли ку ју од дру гих? Ова ква 
пи та ња се, по пра ви лу, по ста вља ју по сле те ро ри стич ких (не)де ла 
ко је су из вр ши ли при пад ни ци ислам ске ве ро и спо ве сти.16) Ово пи-
та ње по ста ло је (опет) до ми нант но у рас пра ва ма о исла му и по сле 
те ро ри стич ког чи на ко ји је учи нио Му ха мед Ме ра у мар ту 2012. 
У са мој Фран цу ској, ина че, од нос из ме ђу исла ма и Ре пу бли ке је 
ве о ма сло жен. До спо ме ну тог те ро ри стич ког чи на Ре пу бли ка је за-
бра ни ла да мај ке-му сли ман ке но се вео ка да до ла зе у шко ле (мар та 
2011.), за бра ни ла је мо ли тве на ули ца ма (од лу ком ми ни стра Кло да 
Ге а но ма у сеп тем бру 2011), на кра ју је до не шен у Се на ту За кон о 
за бра ни но ше ња ве ла (ја ну ар 2012). Ме сец да на ка сни је, у фе бру а-
ру 2012. го ди не Ма рин Ле Пен пре шла је у офан зи ву из ја вив ши да 
„сво ме со ко је се про да је у Ил де Франс је чи сто“.17) Та ко ђе, ов де 
се отва ра пи та ње да ли је Евро пља ни ма мо гу ће да у ислам ским 
др жа ва ма прак ти ку ју сво је оби ча је, што до са да ни је би ло мо гу ће. 
Дру гим ре чи ма, ова де ла отва ра ју пи та ње да ли ислам и ње го ве 
јед но стра не нор ме и оби ча ји ко је он на ме ће пред ста вља опа сност? 

Што се ти че по сто је ћих за ко на ја сно је да но ше ње ве ла, вр-
ше ње мо ли тви на ули ца ма, одво је на по се та му шка ра ца и же на ба-
зе ни ма, ин си сти ра ње на „чи стом ме су“ не про ти ву ре чи се ку лар ној 
др жа ви. Та ко ђе, из град ња џа ми ја ни је не за ко ни та, ако вла сти да ју 
са гла сност, али то ири ти ра не му сли ма не, те има ве ли ке не га тив не 
по ли тич ке по сле ди це.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 пропи-
сима. 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 на-
паде. „Да би успоставио нови калифат, неверне вође про-западњачких исламски држа-
ва (Саудијска Арабија, Јордан, Египат) морале би бити замењене исправним вођама, а 
западне силе, које су потпомагале ове неверне државе, морале би бити уништене. Глав-
на 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“, Политичкаревија,бр. 3, Београд, 2006, стр. 533-534.
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Оно што је тач но, је сте да ино стра не ор га ни за ци је, пре све га 
из др жа ва Бли ског ис то ка, али и Цен трал не Ази је и Се ве ра Афри ке 
има ју ве ли ки ути цај на му сли ман ску по пу ла ци ју у Евро пи. По зна-
то је да не ке му сли ман ске др жа ве фи нан си ра ју, ка ко из град њу, та ко 
и сам рад џа ми ја пла ћа ју ћи има ме, па је ја сно да те др жа ве кон тро-
ли шу мно штво има ма и џа ми ја у Евро пи. По ред то га, Ми ни стар-
ство ра да Тур ске, на при мер, би ра по себ не има ме, ко ји по сле до-
дат не обу ке, до би ја ју пла ту од тур ске др жа ве и упу ћу ју се у Евро пу 
да ши ре ислам ске и на ци о нал не оби ча је. Еги пат ски огра нак „Му-
слин ске бра ће“ кон тро ли ше, на при мер, рад Са ве за ислам ских ор-
га ни за ци ја у Фран цу ској, ко ји, по том, ме ђу вер ни ци ма ши ри њи хов 
по ли тич ки про грам. Др жа ве из Пер сиј ског за ли ва, по себ но Ка тар, 
тру де се да пре у зму кон тро лу над не ким ор га ни за ци ја ма му сли ма-
на у Европ ским др жа ва ма. Та ко ђе, у ана ли за ма се по ста вља ди ле ма 
да ли су европ ски му сли ма ни по тен ци јал ни ка дро ви за исла ми сте, 
ко ји се за ла жу за уво ђе ње ше ри ја та и во ђе ње џи ха да. Исти на је не-
где из ме ђу. Ме ђу тим, чи ње ни ца је да код му сли ма на у Евро пи, чак 
у дру гој и тре ћој ге не ра ци ји има мла дих ко ји по ста ју екс тре ми сти. 
Пре ма ис тра жи ва њи ма фран цу ских на уч них ин сти ту та (спро ве де-
ним 2008. го ди не), ја сно је да фран цу ски му сли ма ни мла ђи од 30 
го ди на ви ше по др жа ва ју ше ри јат од ста ри јих ве ру ју ћих му сли ма-
на (60 на су прот 33 од сто).19) Ме ђу тим, има и оних ко ји при хва та ју 
европ ске др жа ве као се ку лар не. На при мер, у Фран цу ској ар ми ји је 
од 10 до 20 од сто му сли ма на дру гог по ко ле ња. 

По ми шље њу мно гих у Евро пи ислам је, пре све га,  про бле-
ма ти чан због то га што по др жа ва не јед на кост му шка ра ца и же на, 
што од у да ра од осно ва европ ске кул ту ре. Што се ти че пол не еман-
ци па ци је ислам је из ра зи то сек си стич ки и пре те ру је у оправ да ва њу 
то га, на вод ном во љом Бо га. Пот чи ња ва ње же на је у исла му по ли-
тич ко-ре ли ги о зна док три на (за бра њен је раз вод), де вој чи це вас пи-
та ва ју та ко да при хва та ју пот чи њен по ло жај, док се де ча ци уче да 
игра ју до ми нант ну уло гу. За то со ци о ло зи ре ли ги је из ово га из во де 
за кљу чак да је ислам стра на по ја ва ко ја не мо же да се при ла го ди 
европ ском се ку ла ри зму. Ово на ме ће сле де ће пи та ње: Да ли је мо-
гу ћа де ми ли та ри за ци ја ислам ске по ли ти ке?20) При че му се ми сли 
на од ри ца ње од џи ха да и од осло ба ђа ња ути ца ја вој ске на др жав ну 
по ли ти ку.

Ка да је реч о од но су вла сти и вој ске, про блем се са сто ји 
у фор ми ра ној тра ди ци ји код му сли ма на, јер од VII ве ка, ка да се 

19)  Ariane Bonzon, „L’islam menace-t-il la république (française)?“, Slate.fr, 11/04/2012 

20)  Shahid Javed Burki, „Demilitarizing Muslim Politics“, ProjectSyndicate, 25/01/2012
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ислам фор ми рао као ре ли ги ја, он је по др жа вао тра ди ци ју уче шћа 
вој ске у по ли ти ци и упра вља њу др жа вом. За тим, џи хад („све ти“ 
рат) је по мо гао да се ислам бр зо про ши ри, што је у исла му ме ђу 
не ким ислам ским ми сли о ци ма при сут но и да нас.21) 

ШЕРИЈАТИЕВРОПСКАУНИЈА

Ислам се да нас ко ле ба из ме ђу ди ле ме: ићи ка исла ми зму, 
однсно сна жној ре и сла ми за ци ји а дру ги (ма њи?) ка де мо кра ти ји.22) 
Исла ми сти те же то ме да уве ду ше ри јат, тј. за кон ко ји сво је ко ре-
не има у Ку ра ну, као и ре чи ма про ро ка Му ха ме да и са мој прав ној 
тра ди ци ји арап ског све та. За ни мљи во је да се та реч спо ми ње у 
Кур'ану са мо јед ном (45/18) у зна че њу „пра ви на чин“ (пра ви пут, 
ста за) и фор ми ра на је од истог ко ре на као гла гол ко ји зна чи „пре-
по ру чу је мо“. Нај ра ди кал ни је исла ми стич ке гру пе од ба цу ју би ло 
ка кав пар ла мен та ри зам, су ве ре ни тет на ро да или на ци је у ко рист 
при хва та ња ше ри ја та као оба ве зног, Бо жи јег за ко на. Ме ђу тим, и 
ов де има раз ли ке. Не ке исла ми стич ке ор га ни за ци је по пут Хи збо-
ла ха до зво ља ва ју уче шће на из бо ри ма, а та кви су и исла ми сти у 
Тур ској и Ту ни су, што отва ра (на За па ду) на ду да је мо гу ћа сим би-
о за исла ма и де мо кра ти је.

Европ ски ме ди ји од је се ни, про шле 2011. го ди не, упор но пи-
шу о то ме да му сли ма ни у САД и Европ ској уни ји уво де ше ри-
јат ске су до ве, чи ме не ги ра ју прав ни по ре дак др жа ве у ко ју су се 
до се ли ли. „Па ра лел но пра во“ фун ци о ни ше и у Не мач кој и мно гим 
др жа ва ма Европ ске уни је.23) Јо а хим Ваг нер, по зна ти не мач ки прав-
ник, на пи сао је књи гу о овом про бле му под на сло вом «Су ди је без 
за ко на» (Ric hter oh ne Ge setz), где је, из ме ђу оста лог, на вео: «Сна га 
ових су ди ја се не за сни ва на за ко ну, већ на од ред ба ма ко је по сто је 
у окви ру Ислам ске за јед ни це. Ве ћи на та ко зва них су ди ја су при па-
ди ци кла на, има ми, ко ји за не ке спо ро ве чак спе ци јал но до ла зе из 
Тур ске и Ли ба на. Ислам ски па ра ле ни пра во суд ни си стем по ста је 
прет ња прав ним си сте му Не мач ке». Слич но је и у Нор ве шкој, где 
де лу ју број ни ло би сти за уво ђе ње ше ри ја та. Не дав но је по ста ло 
по зна то да Ује ди ње ни су до ви Нор ве шке спро во де кон сул та ци је са 

21) Види: Ивана Којадиновић, „Савремени тероризам“, Српскаполитичкамисао, бр. 4, Бе-
оград, 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, те-
роризам није добио ниједну опште прихваћену дефиницију у међународном праву“.

22)  Jean-Luc Marret, „Islamisme ou démocratie ? Le ‘choix’ manichéen“,  LeMonde, 07/11/2011

23)  DerSpiegel, 01/09/2011.
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има ми ма у ци љу «ор га ни за ци је Са ве та за гра ђан ска пи та ња по пи-
та њу раз во да, на сле ђа и на си ља у по ро ди ци», што дру гим ре чи ма 
зна чи им пле мен та ци ју ше ри ја та у др жав но за ко но дав ство. 

У Ве ли кој Бри та ни ји је за дво ми ли он ску па ки стан ску ди-
ја спо ру ше ри јат ски суд и слу жбе но ле га ли зо ван на осно ву Спо-
ра зу ма пот пи са ног 1996. го ди не из ме ђу пред став ни ка др жа ве и 
му сли ман ског све штен ства. Ше ри јат ски су до ви су отво ре ни у ве-
ли ким гра до ви ма са број ном му сли ман ском ди ја спо ром (Лон дон, 
Ман че стер, Бир ми ген, Бред форд и На ни тон). Ме ђу тим, има ми су 
ван овог Спо ра зу ма отво ри ли још не ле гал них су до ва, та ко да их је 
2009. го ди не би ло укуп но 85. Ево ка кве пре су де до но се ше ри јат-
ски су до ви у Бри та ни ји: за бра на му сли ман ка ма да се уда ју за не-
му сли ма не, ако они не пре ђу на ислам; одо бра ва ње мно го жен ства; 
при ну да же на на секс у сва ком тре нут ку, кад год то муж за же ли... 
Овим др жа ва са мо ле га ли зу је и ра ди кал ни је му сли ман ске зах те ве, 
по пут оног од има ма Ан џе ма Чу да ри ја да «ше ри јат бу де за кон за 
све ста нов ни ке Бри та ни је».

У Бел ги ји та ко ђе ра де ше ри јат ски су до ви, чи је осни ва ње 
исла ми сти ту ма че «као но ви ко рак ка исла ми за ци ји Бел ги је». Пре-
ма ми шље њу бел гиј ских прав ни ка ше ри јат ски су до ви па ра ли шу 
ис тра жи ва ње «уби ства због ча сти», као и при нуд не бра ко ве, ко ји 
су и зва нич но за бра ње ни у др жа ви од 2007. го ди не. «Ше ри ја ти-
за ци ја» Европ ске уни је, по пра ви лу има по др шку Бри се ла, док на 
ни воу по је ди них др жа ва овај прав ни си стем по др жа ва ју оту ђе ни и 
де на ци о на ли зо ва ни по ли тич ки ка дро ви, чла но ви ра зних ху ма ни-
тар них и тзв. не вла ди них дру шта ва, што до во ди до кон фликт не си-
ту а ци је у са мој Уни ји. Због то га, мно ги екс пер ти за ислам из Уни је 
са ве ту ју оним др жа ва ма ко је же ле да уђу у Уну ју да са че ка ју, јер 
«су коб ци ви ли за ци ја» у Уни ји до би ја на же сти ни и ни је па мет но 
ући у за јед ни цу др жа ва у ко јој по сто је не ре ше на та ко ва жна пи та-
ња, јер ће би ти уву че на у не што што ће де ста би ли зо ва ти по ли тич-
ку си ту а ци ју и у но во при мље ним др жа ва ма. 

Због свег на пред ре че ног, отва ра ју се ва жна пи та ња, по пут: 
да ли ре ли ги о зни до га ђа ји у Уни ји во де свет ка ин те гра ци ја ма или 
кон флик ту ци ви ли за ци ја и ре ли ги ја?24) Јер, са исла мом да нас ни је 
јед но став но. Из већ об ја вље них ана ли за зна мо да азиј ски ислам 
(Си ри ја, Ирак, Иран, Па ки стан, Ав га ни стан) и африч ки ислам мо-
гу да оправ да ју сва ки пе си ми зам и по сту пак, а ни бал кан ски ислам 
ни је за пот це њи ва ње. Не дав но ма ни фе сто ва ње мр жње му сли ма на 

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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пре ма Коп ти ма, су коб са хри шћа ни ма у Ни ге ри ји и дру где, та ко ђе 
ни је до при не ло по пра вља њу ими џа исла ма у све ту.  

Има мо ли ре ше ње? 
По сле 11. сеп тем бра 2001. го ди не, у САД се нај че шће по-

ста вља ло пи та ње (у ме ди ји ма, на уч ним пу бли ка ци ја ма и мо но гра-
фи ја ма) „За што нас му сли ма ни мр зе?“25) пи та ње ко је и мно ги му-
сли ма ни по ста вља ју у кон тра сми слу За па ду. Да ти су раз ли чи ти 
од го во ри, али је нај ви ше при хва ће но објaшњење по кој ног па ле-
стин ског ин телк ту ал ца и про фе со ра, Едвар да Са и да, ко ји је на пи-
сао: „Они нас мр зе јер смо то што је смо. Они нас мр зе због на ше 
зва нич не по ли ти ке. Они нас мр зе због на шег ка пи та ли зма. Они нас 
мр зе јер смо их екс пло а ти са ли и ко ри сти мо њи хо ве ре сур се. Они 
нас мр зе јер ми по др жа ва мо њи хо ве ко рум пи ра не вла да ре. Јер ми 
по др жа ва мо Изра ел, а не Па ле стин це.“ Чак су и на уч ни ци (со ци о-
ло зи, по ли ти ко ло зи, пси хо ло зи, исто ри ча ри), ко ји су уче ство ва ли у 
ис тра жи ва њу на ру че ном од вла де САД до шли до слич ног за кључ-
ка: кри ва је јед но стра на по ли ти ка Ва шинг то на на Бли ском ис то-
ку! За пад пра ти са мо те ро ри стич ка де ла усме ре на про тив ње них 
гра ђа на и имо ви не, а уоп ште се не освр ће ка да исла ми сти из вр ше 
слич на де ла пре ма сво јим су на род ни ци ма или исто ве ру ју ћим. Но, 
ни За пад  ни је спо со бан да бр зо ме ња су шти ну сво је по ли ти ке, та-
ко да про блем (ко ји иона ко не ма бр зог ре ше ња) оста је не ре шен и 
по ред ци ти ра ног са зна ња.

ИСЛАМ,СПОРТИПОЛИТИКА

Свет се ме ња и вре ме те че бр зо. Због то га он зах те ва ује-
ди ње ње свих љу ди, без об зи ра на ве ру и ра су. Убе ђу ју љу де да од 
су ко ба ци ви ли за ци ја не ма ни шта – да је то ре зул тат ба нал ног не-
схва та ња при пад ни ка раз ли чи тих ци ви ли за ци ја (та кво ми шље ње 
за сту па и по пу лар ни пи сац Па у ло Ку е љо). Ме ђу тим, очи глед но је 
да по сто ји кон фликт. Да све не ка ко иде на ште ту хри шћан ства по-
ка зу ју до га ђа ји у спор ту. На и ме, у пр вој по ло ви ни апри ла Рас ел 
Хајм, за тра жио је од ру ко вод ства фуд бал ског клу ба „Ре ал Ма дрид“ 
да са ло го ти па и дру гих ре клам них ма те ри ја ла клу ба ски ну крст, 
„јер он под се ћа на кр ста шке ра то ве“. Крст ко ји на ло го ти пу клу ба 
сто ји од 1920. го ди не, ка да је краљ Ал фонс XI II узео клуб под сво је 
по кро ви тељ ство. Шпан ци су иза шли у су срет му сли ма ну са обра-
зло же њем „да је по треб но из бе га ва ти не пра вил не ин тер пре та ци-

25) Бен-Дрор Ямини, „Машина смерти: какие планы вынашивает воинствующий ислам», 
Maariv, 25/01/2012.
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је у ре ги о ни ма где ста нов ни штво ис по ве да ислам“. На рав но, ни ко 
ни је од го во рио шта би се де си ло да је не ко од хри шћа на за тра жио 
ме ња ње не ких му сли ман ских сим бо ла.

У Ита ли ји је Са вез европ ских фуд бал ских асо ци ја ци ја 
(УЕФА) ка знио фуд бал ски клуб „Ин тер“ за то што је по во дом сто-
го ди шњи це клу ба про мо ви сао ло го тип са ли ком све тог Ђор ђа (ко ји 
уби ја ажда ју), а што „мо же иза зва ти за бри ну тост код му сли ма на и 
ту ма че ње у сми слу ра си зма и до ми на ци је За па да над исла мом“. У 
Фран цу ској ФИ ФА је до зво ли ла му сли ман ка ма да за вре ме утак-
ми ца но се хи џаб. 

Спорт је не што што се при др жа ва тра ди ци је, на род них вред-
но сти, „ве ре“, ка ко го во ре игра чи на ста ди о ну.26) За то ће до га ђа ји 
на три би ни ма, по себ но фуд бал ским, би ти по у здан ин ди ка тор у ком 
прав цу ће се од ви ја ти од но си Европ ске уни је и исла ма. Та ко је би-
ло и на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, али и дру гим кра је ви ма све та, 
па не ма раз ло га да дру га чи је бу де и у Уни ји.

ПРОГНОЗА

Ре ак ци ја не му сли ма на је пред ви ди ва, јер је за сно ва на на 
вред но сти ма ли бе рал не де мо кра ти је, а то зна чи да по ку ша ва ју да 
убе де му сли ма не да се не ма ни шта про тив њи хо ве ре ли ги је, сти ла 
жи во та и си сте ма вред но сти, али да они има ју сво ју кул ту ру ко ју 
же ле да и да ље прак ти ку ју. Му сли ма ни то, на рав но, иг но ри шу и 
на ста вља ју да на ме ћу сво је. Све то код не му сли ма на, пре или ка-
сни је, иза зи ва спор ко ји се мо же ма ни фе сто ва ти на ви ше на чи на: 
по зи ци јом рав но ду шно сти, иг но ри са ња, бег ства и мр жње. При че-
му, ду жа упу ће ност не му сли ма на на му сли ма не ствар но до во ди до 
ства ра ња осе ћа ја (обо стра не) мр жње.

Од ба ци ју ћи ислам у ли бе рал ној де мо кра ти ји љу ди не ма ју 
дру гу мо гућ ност осим да на пра ве гре шку и „по бег ну“ од му сли ма-
на, до зво ља ва ју ћи им да ства ра ју ге та. Но, та се ге та ши ре, ства ра-
ју ћи у вре ме ну и про сто ру, кон цен трич ние кру го ве ка пе ри фе ри ји. 
Ти ме се ства ра ју усло ви да у тим ге ти ма не ва же др жав ни за ко ни, 
већ ше ри јат. Сле де ћи ко рак је ауто но ми ја осво је не те ри то ри је, па 
„за по се да ње“ ве ће те ри то ри је, ко ја се или се па ра ти ше од др жа ве 
или слу жи за да ље осва ја ње и исла ми за ци ју це ло куп не др жав не 
те ри то ри је.

26) Roberto Santoro, „L’islamizzazione continua. Adesso tocca al calcio“, L’Occidentale, 
12/04/2012. 
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За то је ва жан од го вор на пи та ње по сто је ли исла ми сти са вре-
ме ног схва та ња (то ка)?27) Да ли ће по што ва ти пра ва и сло бо де оних 
ко ји не де ле њи хо ва ми шље ња? Да ли ће тра жи ти да же не не из ла зе 
из ку ћа? Да ли ће при ста ти да пре да ју власт, ако из гу бе на из бо-
ри ма? Ја сног од го во ра не ма и то је за са да не ре шив про блем, јер 
не по ко ле би во на ме та ње, по сва ку це ну и у свим окол но сти ма свог 
сти ла жи во та и си сте ма вред но сти, чак и у ку ћи (др жа ви) до ма ћи на 
је не што што је за са да не за у ста вљи во. Раз вој си ту а ци је је мо гу ће 
усме ри ти у два прав ца: пр ви пра вац би био на сил ни об ра чун са 
му сли ма ни ма у Уни ји, за шта по сто је исто риј ске, али и по ли тич-
ке прет по став ке. У Европ ској уни ји, по сто ји тра ди ци ја, „бур не ре-
ак ци је“ (вер ски ра то ви ри мо ка то ли ка и про те ста на та, на ци зам...), 
до ду ше ко ја се при пре ма од по сто је ћих цен та ра мо ћи, као што је и 
на ци зам био при пре мљен од истих или слич них цен та ра. Ана ли за 
но ви јих те ро ри стич ких на па да на му сли ма не (Бреј вик, Нор ве шка; 
Му ха мед Ме рах, Фран цу ска) по твр ђу је да се ра ди о „при пре ми јав-
но сти“, не са мо за крах мул ти кул ту ра ли зма. Дру ги пут је онај ко ји 
за го ва ра, из ме ђу оста лог, сло ве нач ки со ци о лог Сла вој Жи жек (он, 
на рав но, ни је је ди ни ко ји ово пред ла же, али га ов де на во ди мо као 
пред став ни ка ове иде је), да Европ ска уни ја мо ра да про на ђе за јед-
нич ку кул ту ру.28) Али, шта ће мо кад му сли ма ни њу не при хва та ју. 
Хо ће ли се си лом на мет ну ти? Ако хо ће, ка кав ће би ти тај за јед-
нич ки иден ти тет и кул ту ра? Про сто те жња ка ме ха нич ком ста па њу 
кул ту ра у Европ ској уни ји се по ка за ла не мо гу ћом, јер ста нов ни ци 
или оста ју му сли ма ни или хри шћа ни.29) За то нам се чи ни оправ-
да ним по ста ви ти сле де ће пи та ње: да ли тре ба оче ки ва ти „по гре-
шни ко рак“ му сли ма на, ко ји ће би ти оки дач за про го не и ге но цид, 
а мо же би ти и ис тре бље ње му сли ма на из Европ ске уни је, или ће 
мо жда, не ста ти хри шћа ни? У сва ком слу ча ју, ислам ско пи та ње ра-
ђа но ву ре ал ност у Европ ској уни ји, са свим дру га чи ју од тре нут не, 
бре ме ни ту кон фликт ним по тен ци ја ли ма.

27) Javier Valenzuela, „¿Islamistasdenuevocuño?“, El Pais, 03/12/2011.

28) Slavoj Zizek, „L’union européenne doit forger sa culture commune“, LeMonde, 24/02/2011.  

29) Овде упућујемо на занимљиво размишљање Петера Ковачича Першина, „Значај нацио-
налне државе у савременом свету“, у зборнику: Националнадржаваиекономија, при-
редио: Зоран Милошевић, Слобомир П Универзитет, Бијељина – Слобомир, 2011, стр. 
31-46.
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ZoranMilosevic

EUROPEANUNIONANDISLAM

Summary
Po li ti cal re pre sen ta ti ves of most im por tant mem ber-sta tes of the 

Euro pean Union ha ve an no un ced to pu blic audi en ce that the po li tics 
of mul ti cul tu ra lism in the Union has fa i led. Pu blic opi nion re se arch 
polls con duc ted in Fran ce and Ger many ha ve shown an in cre a se of an-
ti-Isla mism, which ca u sed the Ge ne ral Sec re tary of the Uni ted Na ti ons 
Ban Ki-moon to pu blicly say that “sta te ments of so me po li ti ci ans that 
Mu slims do not ac cept and vi o la te Euro pean va lu es are un gro un ded.” 
Ho we ver, it se ems that Ban Ki-moon is wrong abo ut this. An analysis 
ha ve shown that the re are things to bla me in ca se of both si des of the 
con flict – We ster ners for the ir im pe ri a list po li tics and Mu slims for the ir 
non-ac cep tan ce of in te gra tion and in si sting on uni qu e ness. 

All the pu blic opi nion re se ar ches ha ve shown that the Mu slims in 
the Euro pean Union do not ac cept Euro pean cul tu re,  that they im po se 
the ir own one and that whe re ver they can do they im po se a le gal or der 
on the ba sis of She ri at. This ca u ses dif fe rent an ti-Isla mic mo ods that ha-
ve been ma ni fe sted by a se ri es of pro hi bi ti ons of pu blic stre et prayers, 
we a ring Hi jab (veil) and bu il ding of Mi na rets. So far the Euro pean 
Union mem ber-sta te go vern ments ha ve not had an ap pro pri a te (ide o lo-
gi cal) an swer to the so-cal led Isla mist thre at. The Euro pe ans ha ve not 
con si de red the Islam to be at trac ti ve. On the con trary, ac cor ding to the 
pu blic opi nion re se ar ches they we re afraid of it and with the in cre a se of 
the talk on ter ro rism with the at tri bu te of “Isla mist” at tac hed to it the ir 
fe ar has been he ig hte ned. Sin ce in li be ral de moc racy pe o ple ha ve no ot-
her cho i ce but to ma ke a mi sta ke and “esca pe” from the Mu slims, they 
ga ve them op por tu ni ti es to ma ke ghet tos. Ho we ver, the se ghet tos ha ve 
been ex pan ding cre a ting con cen tric cir cles to ward pe rip hery both in ti-
me and spa ce. In this way the re are cre a ted pre con di ti ons for the She ri at 
law to be ap plied to the se ghet tos in stead of the sta te laws. Next step is 
auto nomy of the ter ri tory in qu e sti on and then the “pre pos ses sion” of a 
lar ger ter ri tory which eit her gets se pa ra ted from the sta te or is kept for 
furt her pre pos ses sion and Isla mi za tion of the who le sta te ter ri tory. 
Key Words:  Euro pean Union, iden tity, Ser bia, Islam, po li tics, in te gra ti ons, de-

moc racy, ca pa ci ti es.
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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. Major-
ity 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 ac-
cept and violate European values are ungrounded.”



ЗоранМилошевић ЕУиИслам

273

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 differ-
ences, 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 atten-
tion 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 esti-
mate 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 
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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 ei-
ther 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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Сажетак
Ва ти кан је одав но ве ли ки ''по ли тич ки играч'', чак и ка да се 

то не при ме ћу је. Иако не ма ди ви зи је, ка ко је при ме тио Ста љин, 
моћ ни ји је од мно гих ко ји их има ју. Све та сто ли ца се тру ди да на 
од го ва ра ју ћи на чин ре а гу је на ''зна ке вре ме на''. Ко ли ко то успе ва? 
На пр ви по глед, не ке па пе из гле да ју као не у спе шни по ли ти ча ри. 
Уве ли су Ва ти кан, ма да су го во ри ли о по ли тич кој не у трал но сти, 
на стра ну гу бит нич ких ко а ли ци ја у оба свет ска ра та. Све та сто-
ли ца ни је има ла ве ћу ште ту, јер су је па пе, не ме ња ју ћи основ ни 
по ли тич ки курс, на кон ра то ва пре во ди ле на по бед нич ку стра ну. 
Све та сто ли ца је ве што чу ва ла и уве ћа ва ла моћ и ути цај. У вре ме 
Дру гог ва ти кан ског кон ци ла по ку ша на је обим на цр кве на ре фор-
ма, оса вре ме ња ва ње дог ме и де ло ва ња, али се по сле то га вра ти ло 
тра ди ци ји и на сто ја ло око ње не спре ге са са вре ме ном по ли ти ком. 
Све та сто ли ца је уче ство ва ла у при пре ми па да бер лин ског зи да и 
укљу чи ла се у зби ва ња по сле па да. Ва ти кан је ин сти ту ци ја на ко ју 
европ ски и гло бал ни моћ ни ци ите ка ко ра чу на ју. Све та сто ли ца ко-
ри сти сво ју пре тен зи ју на ду хов ну уни вер зал ност да део гло бал не 
мо ћи оси гу ра за се бе.
Кључ не ре чи: хри шћан ство, ри мо ка то ли чан ство, па па, Ва ти кан, по ли ти-

ка, гло ба ли зам.
Ри мо ка то лич ко хри шћан ство (или зва нич но од Пр вог ва ти-

кан ског кон ци ла 1870. ''Све та ка то лич ка апо стол ска рим ска цр ква'') 
се као и пра во сла вље пред ста вља као оп шта хри шћан ска за јед ни-

* Текст је у окви ру про јек та 179008 ко ји по др жа ва Ми ни стар ство просвете и на у ке 
Републике Ср би је.
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ца.1) Има не ко ли ко пу та ви ше вер ни ка од пра во сла вља. Нај број ни-
ји је део хри шћан ске свет ске ре ли ги је с вр ло ор га ни зо ва ном, цен-
тра ли зо ва ном цр квом, с око че ти ри хи ља де епи ско па с па пом на 
че лу, че ти ри сто ти не хи ља да све ште ни ка, пре ко два ми ли о на љу ди 
у ра зним ин сти ту ци ја ма цр кве и ви ше од ми ли јар де вер ни ка. Ри мо-
ка то ли чан ство је на го ве ште но још у пр вим ве ко ви ма хри шћан ства 
на гла ша ва њем пр вен ства рим ског епи ско па (па пе) у од но су на све 
оста ле епи ско пе у Рим ском цар ству, али су па пе би ле пр ве са мо по 
ча сти, а не и по вла сти.  Ка сни је је па па био и хри шћан ски ду хов ни 
вла дар За па да и све тов ни вла дар пап ске др жа ве ко ја ни је би ла ма-
ла и ко ја је по сто ја ла око хи ља ду го ди на, а у сма ње ном оби му опет 
по сто ји. Мно ге па пе су на сто ја ле да про ши ре пр вен ство у ча сти 
ме ђу епи ско пи ма и на пр вен ство у вла сти у укуп ном хри шћан ству.

Па па зна чи отац и ду го су сви хри шћан ски све ште ни ци та-
ко осло вља ва ни. У пра во сла вљу је за др жан сли чан оби чај, док је 
за ри мо ка то ли ке отац у цр кви са мо је дан – Све ти отац. Он је зва-
нич но Хри стов за ме ник, на след ник апо стол ског вла да ра, вр хов ни 
пон ти фекс уни вер зал не цр кве, па три јарх За па да, при мас Ита ли је, 
ар хи е пи скоп-ми тро по лит Ри ма, су ве рен др жа ве гра да Ва ти ка на, 
слу га слу гу Бож јих. Па пу би ра ју нај ви ши цр кве ни ве ли ко до стој ни-
ци - кар ди на ли мла ђи од осам де сет го ди на по спе ци јал ном по ступ-
ку у кон кла ви (под кљу чем) у Сик сто вој ка пе ли Ва ти ка на. То ни је 
ори ги на лан по сту пак, јер је та ко ра ни је би ран и мле тач ки дужд. 
Про ве ра ва се (опи па ва њем) и да ли је бу ду ћи па па му шко, јер је на-
вод но јед ном иза бра на и пре о бу че на же на. За из бор па пе је по треб-
но да за ње га гла са две тре ћи не плус је дан кар ди нал. Из бо ри не кад 
ду го тра ју, али се кар ди на ли не ра зи ла зе све док не бу де иза бран 
па па, што се огла ша ва бе лим ди мом. Би ло је и 37 ан ти па па, ко ји 
су узур пи ра ли пап ски пре сто или пре тен до ва ли на ње га. 1523. је 
умро па па Ха дри јан IV, Хо лан ђа нин. По сле ње га су до па пе Јо ва на 
Па вла II, По ља ка, све па пе, њих 45, би ли Ита ли ја ни. Бе не дикт XVI, 
Не мац, је 266. па па (ма да се сви не сла жу око тог бро ја и на во де и 
не што ма ње бро је ве). У не ким пе ри о ди ма па пе су жи ве ле рас ка ла-
шно, па је оста ла по сло ви ца ''ви де ти Рим – из гу би ти ве ру'' (Ro ma 
ve du ta, fe de per du ta).  

Нај ви ша власт Ри мо ка то лич ке цр кве, сме ште на у де лу Ри ма 
Ва ти ка ну, озна ча ва се као Све та сто ли ца (Se des san cta) или Апо-
стол ска сто ли ца (Se des apo sto li ca). Она не об у хва та са мо власт па-
пе, већ и де ло ва ње апа ра та вла сти, ко ји се по себ но озна ча ва као 

1) Пра во слав на цр ква је ва се љен ска, рим ска цр ква ка то лич ка, што зна чи исто што и ва се-
љен ска. Ни јед на не оку пља све хри шћа не. Тер мин КАТ ХО ЛИ КОС (општи, заједнички) 
је увео Иг ња ти је Ан ти о хиј ски 107. го ди не у же љи да озна чи оп штост хри шћан ства.
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Ку ри ја. Не кад се за Све ту сто ли цу и све што она об у хва та упо тре-
бља ва име Ва ти кан.

Да би се раз у мео са да шњи по ло жај Све те сто ли це, мо ра се 
не што ре ћи о исто ри ји пап ства. Ри мо ка то лич ка цр ква на во ди Апо-
сто ла Пе тра као пр вог рим ског епи ско па и Хри сто вог опу но мо ће-
ни ка ме ђу љу ди ма, али је при ча о рим ским да ни ма Пе тра и Па вла 
исто риј ски не до ка зи ва. Рим ско цар ство је 300 го ди на про го ни ло 
хри шћа не. За тим је цар Кон стан тин по ку шао да хри шћан ство упо-
тре би као сна жан ''дру штве ни ле пак''. При пи си ва на му је по гре шно 
и ''Кон стан ти но ва да ров ни ца'', ко јом је цео европ ски за пад пре дат 
на упра вља ње па па ма. До ка за но је да је сми шље на на кнад но (у 8. 
ве ку) у са мој рим ској цр кви. Хри шћан ски уни вер за ли зам спрег нут 
је s pax ro ma na. Пи та ње је ко ли ко је по ку шај био успе шан. У За пад-
ном рим ском цар ству је хри шћан ство око 150 го ди на би ло др жав-
на ре ли ги ја, али је цар ство под ле гло вар ва ри ма. Ис точ но цар ство 
је оп ста ло и у ње му је цар био на че лу цр кве у ко јој су по сто ја ла 
че ти ри па три јар ха, а нај зна чај ни ји је био па три јарх у пре сто ни ци 
Кон стан ти но по љу – ва се љен ски па три јарх. Ра чу на ло се и на рим-
ског па три јар ха ко ји је не ко вре ме уче ство вао пре ко пред став ни-
ка на цр кве ним са бо ри ма и при хва тао цар ска упут ства, ко ја му је 
пре но сио апо кри зи јар. И ис точ ним па три јар си ма су апо кри зи ја ри 
слу жи ли за ве зу с ца рем. На за па ду је, ме ђу тим, вре ме ном је ди но 
па па пре о стао од ин сти ту ци ја ра ни јег цар ства.2) У та да шњем за-
пад но е вроп ском дру штве ном ме те жу цр ква је ну ди ла спа се ње, а 
па па се као цр кве ни ве ли ко до стој ник од 8. ве ка ну дио и за све тов-
ног вла да ра. Та да је по чео и раз лаз па па с Ви зан ти јом. Цр кве но пр-
вен ство па пе у ча сти ни је на за па ду Евро пе оспо ра ва но, али је па па 
хтео да се из бо ри и за сво је пр вен ство у цр кве ној вла сти. Бор ба за 
пр вен ство цр кве не вла сти па пе тра ја ла је на за па ду Евро пе од 3. до 
8. ве ка. Би ло је про ти вље ња. Цр кве ни док то ри Ки при јан и Је ро ним 
би ли су, на при мер, про тив то га. На ис то ку Евро пе ни су при зна-
ва ли ово па пи но пр вен ство, а па па је имао про блем што је ду го 
зва нич но био по да ник им пе ра то ра у Кон стан ти но по љу и лак ну ло 
му је ка да се то га због сла бље ња Ви зан ти је осло бо дио. Бр зо је на-

2) Схва та ње да је па па пред став ник ра ни је свет ске им пе ри је и да пред ста вља ду хов но сре-
ди ште све та у ко ме тре ба да се на ђе и свет ска моћ озна ча ва се као ул тра мон та ни зам. 
Ако је је дан Бог на не бу, је дан је и Хри стов на ме сник на Зе мљи. Као што су у Хри сту 
сје ди ње не Бож ја и људ ска при ро да, и па па тре ба да сје ди њу је ду хов ну и све тов ну власт. 
Иде ји да па па тре ба да има и цар ску власт би ла је су прот ста вљер на иде ја да цар тре ба 
да има и пап ску власт. Нај че шће се као при мер спо ра на во ди су коб па пе Гри го ри ја VII 
и ца ра Хајн ри ха IV. Не где је по ку ша ва но из вла че ње ис под ску та Ри ма (га ли ка ни зам), 
не где је то и ус пе ло (Ан гли кан ска цр ква). У су ко бу це за ро па пи зма и па по це за ри зма 
ни јед на стра на ни је на За па ду ко нач но по бе ди ла, а на Ис то ку (у Ви зан ти ји, Ср би ји, Ру-
си ји) је цар био из над па три јар ха. 
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ру шио и та да шњи прав ни по ре дак, у ко ме се под ра зу ме ва ло да на 
Зе мљи по сто ји са мо је дан хри шћан ски цар и да он по ста вља дру ге, 
ни же вла да ре. Па па је у бо жић ној но ћи 800. го ди не кру ни сао Кар-
ла Ве ли ког за фра нач ког ца ра (с ти ту лом ца ра Ри мља на). То је био 
по ли тич ки по тез, али и из раз за хвал но сти, јер је Пи пин Ма ли по-
кло нио 729. па пи ра вен ски ег зар хат пре о тет од Лан го бар да, ра ни ју 
ви зан тиј ску те ри то ри ју, и ти ме омо гу ћио ства ра ње пап ске др жа ве. 
Оп ста ја ла је у про мен љи вом оп се гу све док при ли ком ује ди ње ња 
Ита ли је ни је 1870. за у зет и Рим. Та да шњи па па је про клео и гро фа 
Ка ву ра и Га ри бал ди ја, а се бе је про гла сио за ''рим ског за то че ни ка''. 
Пап ска др жа ва је у вре ме уки да ња об у хва та ла око тре ћи не те ри то-
ри је да на шње Ита ли је. Не ко вре ме је ова др жа ва би ла и зна чај на 
вој на си ла, а па пе по пут Ју ли ја II но си ле су оклоп и мач. Пап ска 
др жа ва је би ла и на че лу вој них са ве за. На под сти цај Пи ја V ство-
ре на је 1571. Све та ли га, ко јој су по ред ње го ве др жа ве при па да ли 
Шпа ни ја и ита ли јан ски гра до ви-др жа ве. Ова ли га је код Ле пан та 
по ра зи ла тур ску мор на ри цу. Пап ска др жа ва је би ла не у спео пап ски 
по ку шај об но ве За пад ног рим ског цар ства. Оста так пап ске др жа-
ве је и пон ти фи кал но плем ство, та ко че сто у Ри му. Му со ли ни се 
1929. Ла те ран ским уго во ром до го во рио с па пом Пи јем IX о об но ви 
пап ске др жа ве на те ри то ри ји Ва ти ка на, јед ног бре жуљ ка стог де ла 
Ри ма. Сли чан пред лог је 1871. од би јен, а па па је про клео кра ља 
Ви то риа Ема ну е ла II. Ка да је фра нач ко цар ство про па ло, па па је 
под ста као ства ра ње Све тог рим ског цар ства не мач ке на род но сти. 
Оно ће као скуп не мач ких др жа ва и др жа ви ца по сто ја ти до 1806, 
ка да га је уки нуо На по ле он. Нај ва жни ји са ве зник Ва ти ка на по ста-
ла је хаб сбур шка Аустри ја, за тим Аустро-Угар ска. Од 1870. ри мо-
ка то ли ци сма тра ју да је па па не по гре шив. На че лу је цр кве и Ва ти-
ка на као ап со лут ни вла дар. Пред ста вља и за ко но дав ну и из вр шну 
и суд ску власт, про гла ша ва кри ви цу љу ди и на ро да. Је вре ји су, на 
при мер, би ли про гла ше ни за ко лек тив но кри ве за Ису со ву смрт.

Све то пи смо ни је по ли тич ки текст, али су по ру ке из ње га у 
свим вре ме ни ма ту ма че не и у од но су на ак ту ел ну по ли тич ку си ту а-
ци ју. Ва ти кан је у то ме пред ња чио и увек под ра зу ме вао сво је пра во 
да се ба ви по ли ти ком, док су не ке дру ге цр кве про кла мо ва ле сво ју 
рав но ду шност пре ма по ли ти ци и по не кад су мно ги у њи ма и ван 
њих у то ве ро ва ли. Све та сто ли ца је уме ла ре ли ги ју да ис ко ри сти 
као ефи ка сно сред ство за по ли ти зо ва ње ма се. Она је ду го по ли тич-
ка си ла пр вог ре да и тру ди се да ту сво ју уло гу за др жи и оја ча. Има 
раз ра ђе ну дру штве но-по ли тич ку док три ну, чи ја је мо дер на вер зи ја 
ство ре на на Пр вом, а уса вр ше на на Дру гом ва ти кан ском кон ци лу, 
али се пла но ви по ли тич ке ак ци је че сто не оба зи ру на док три ну. Че-
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сто њи хо ви нај ва жни ји еле мен ти оста ју тај ни. У 19. ве ку се Све та 
сто ли ца од ре кла бор бе за људ ска пра ва, сло бо де, јед на кост, да би 
очу ва ла свој по ло жај у све ту. У 20. ве ку је схва ће но да ово од ри-
ца ње не тре ба ис ти ца ти. Ри мо ка то лич ка цр ква се не огра ни ча ва на 
ли тур ги ју, јер ра сте страх да би без по ли ти ке из гу би ла моћ у све ту.

Је ди на цр ква с раз ви је ном зва нич ном ди пло ма ти јом је Ри мо-
ка то лич ка цр ква. Ди пло мат ски од но си Све те сто ли це ни кад ни су 
са мо у сфе ри ме ђу на род не по ли ти ке, већ се по мо ћу њих за ди ре 
и у уну тра шњу по ли ти ку по је ди них др жа ва. Нун ци је, за раз ли ку 
од ам ба са до ра, не са мо што пред ста вља Све ту сто ли цу код стра не 
вла де, већ и кон тро ли ше жи вот Ри мо ка то лич ке цр кве у тој др жа-
ви или рад ми си о на ра у њој. Ини ци ра се осни ва ње про ка то лич ких 
по ли тич ких стра на ка. По ли ти ка Све те сто ли це је не кад вр ло уда-
ље на од ре ли гиј ске дог ме, па је зе маљ ске цр кве не по сло ве те шко 
прав да ти Бож јим цар ством. У Ва ти ка ну је че ста при ча о бри зи за 
мо рал ни ред. Мо рал на те о ло ги ја слу жи као за клон цр кве не по ли-
ти ке ко ја има из гра ђен про грам и ме то де. Док се у ре ли гиј ској дог-
ми го во ри о слу же њу, у по ли тич кој док три ни се сма тра да Све та 
сто ли ца тре ба да вла да. Цр кве на по ли тич ка док три на ни је те о ри-
ја, већ иде о ло шки основ по ли тич ког де ло ва ња. Иако се осла ња на 
не про ме њи во От кри ве ње, вр ло је ела стич на, при ла го дљи ва по себ-
ним при ли ка ма.  

Ва ти кан ско по ве зи ва ње цр кве и по ли ти ке се не кад озна ча ва 
као ''кле ри ка ли зам'' (ме ша ње у раз не ви до ве дру штве них од но са и 
у др жав не по сло ве), а  ње гов же шћи об лик као ул тра мон та ни зам. У 
Све тој сто ли ци ово сма тра ју по ли тич ком увре дом, иако не скри ва-
ју да без по ли ти ке не би мо гли при ме ре но да од го во ре на иза зо ве у 
са вре ме ном дру штву. Ва ти кан је увек оштро ре а го вао на по ку ша је 
да бу де осве тље на зе маљ ска уло га Ри мо ка то лич ке цр кве.3) По Сид-
ни ју Ху ку је ри мо ка то ли чан ство нај ста ри ји, нај ве ћи и нај ра зра ђе-
ни ји то та ли тар ни по крет у исто ри ји. За Све ту сто ли цу је иде ал на 
др жа ва Мал та, у ко јој је ри мо ка то ли чан ство др жав на ре ли ги ја. У 
оста лим европ ским зе мља ма је др жа ва са да зва нич но оде ље на од 
ре ли ги је, ма да је у не ки ма, по пут Ир ске, др жав на по ли ти ка у ве ли-
кој ме ри ускла ђе на с ри мо ка то лич ким вред но сти ма. Не где по је ди-
ни де ло ви др жа ве има ју про пи се ко ји ука зу ју на ути цај Све те сто-
ли це. На при мер, у Ба вар ској чла но ви Са јен то ло шке цр кве не мо гу 
да се за по сле у др жав ним уста но ва ма. За бо ра вља се да је вер ске 
сло бо де на мет ну ла др жа ва. Све та сто ли ца оче ку је да сло бод но де-

3) Све ште ник др Вик тор Но вак, па ле о лог, на ме ра вао је да на пи ше тро том ну сту ди ју о од-
но су па па и Хр ва та. Ка да је пр во иза шао тре ћи део, ‘’Mag num cri men – по ла ви је ка кле-
ри ка ли зма у Хр ват ској’’, цр ква га је за бра ни ла, а Но ва ка екс ко му ни ци ра ла. 
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лу је и у др жа ва ма у ко ји ма не ма ри мо ка то ли ка или их је вр ло ма ло. 
Ако јој је то ус кра ће но, сма тра се дис кри ми ни са ном и тру ди се да 
ове др жа ве озна чи у свет ској јав но сти као по ли тич ки не по доб не.

Све та сто ли ца је под сти ца ла раз не по ли тич ке по ја ве у др жа-
ва ма за ко је је би ла за ин те ре со ва на. У Аустри ји и Аустро-Угар ској 
је до пу шта ла ко ри шће ње ре ли ги је за др жав не ци ље ве. У Ита ли ји 
је под у пи ран ире ден ти зам, те жња да се при по је Ита ли ји те ри то ри-
је ко је је, на при мер, ра ни је др жа ла Ве не ци ја. У Ју го сла ви ји је под-
сти ца на се це си ја де ло ва у ко ји ма је пре о вла да ва ло ри мо ка то лич ко 
ста нов ни штво. Да би то ишло лак ше, во ђе на је стал на про па ган да 
про тив по сто ја ња Ју го сла ви је. Та мо где је би ло до ста ши зма ти ка, 
под сти ца но је њи хо во исе ља ва ње, пре ве ра ва ње и ели ми ни са ње. 
По ли тич ки је ор га ни зо ва на ри мо ка то лич ка ди ја спо ра у свим де-
ло ви ма све та, на ко ју се осла ња вр ло моћ на и до бро ор га ни зо ва на 
ри мо ка то лич ка оба ве штај на слу жба. За тва ра не су очи пред де ло-
ва њем ге но цид них те ро ри стич ких ор га ни за ци ја ри мо ка то ли ка, на 
при мер уста шке ор га ни за ци је. Уста шки по глав ник Па ве лић је са 
500 све ште ни ка – уста ша ус пео да ис ко ри сти ''па цов ске ка на ле'' ко-
је је ор га ни зо ва ла Све та сто ли ца и скло ни се ван до ма ша ја прав де. 

Ср би ја је до бал кан ских ра то ва има ла ма ло ри мо ка то ли ка и 
ту се ри мо ка то ли чан ство те шко про би ја ло. За то је, по Ла кроа Ри-
зу, ова др жа ва сим бо ли зо ва ла фо би ју Све те сто ли це. (Ла кроа Риз, 
А., 2006: 23) Па па Бе не дикт XV је то ком Пр вог свет ског ра та без-
ре зер вно по др жа вао Аустро-Угар ску, а по сле ра та је без у спе шно 
по ку ша вао да под стак не ње ну об но ву. За ла гао се и за углав ном лу-
те ран ску Не мач ку а не за ри мо ка то лич ку Пољ ску. (Па па Бе не дикт 
XVI, Не мац, мо жда ни је слу чај но узео име овог прет ход ни ка?) 
Фран цу ској ни је за бо ра вље на гра ђан ска ре во лу ци ја, ко ја је мно ге 
уда љи ла од цр кве. Па па је по ку ша вао да од вра ти Ита ли ју од ула-
ска у рат на стра ни Ан тан те. И Аме ри ци је слао слич не по ру ке. 
Од 1915. у Ва ти ка ну су схва ти ли да мо ра ју да ра чу на ју и са САД.  
Ка сни је је па па тра жио Вил со но ву по др шку за одр жа ње Аустро-
Угар ске. Ши зма тич ка Ру си ја је по сма тра на као не ман ко ју ва ља 
уни шти ти. Све та Сто ли ца је сма тра ла да је за њу Ок то бар ска ре-
во лу ци ја ве ли ка шан са. По тај ном до го во ру с Ле њи ном, у вре ме 
бољ ше вич ког ра та с Пра во слав ном цр квом, у Ру си ју су упу ће не 
сто ти не ри мо ка то лич ких ми си о на ра. Усле дио је пи са ни спо ра зум, 
за кљу чен 12. мар та 1922, ко ји је био де фац то при зна ње со вјет ске 
вла де од стра не Све те сто ли це. Ле њин је био спре ман и на ус по-
ста вља ње пу них ди пло мат ских од но са, али га је смрт пред у хи три-
ла. Ста љин је 1929. ис те рао све ми си о на ре. Опет су се по ја ви ли у 
вре ме Гор ба чо ва. 
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У ме ђу рат ном пе ри о ду па па Пи је XI се осла њао на Му со-
ли ни ја. Ду че је же лео об но ву Рим ског цар ства, а об но вио је пап-
ску др жа ву. Па па је већ 1933. скло пио кон кор дат и с Фи ре ро вом 
Не мач ком. Иако ро ђен у Аустри ји, Хи тлер се ни је ин те ре со вао за 
ри мо ка то ли чан ство. Хри шћан ство је сма трао на став ком ју да и зма и 
пла ни рао да га ка сни је ис тре би у Не мач кој. У раз го во ри ма у ужем 
кру гу је твр дио да чо век мо же би ти хри шћа нин или Не мац, а не и 
јед но и дру го. Хи тлер је же лео Нем це над љу де, а не вер ни ке. По ти-
ски ва ње ре ли ги је је по че ло. На ста ва ве ро на у ке је оме та на, а вер ске 
шко ле и фа кул те ти су за тво ре ни. Па пи се Хи тлер ипак сви ђао, јер 
је хтео да уни шти СССР. Ако би му то ус пе ло, би ли би уни ште ни и 
ко му ни зам и пра во сла вље. Па па Пи је XII је био на че лу Ва ти ка на 
од 1939. до 1958. Ус пео је да Све ту сто ли цу, ко ја је, из и гра ва ју-
ћи не у трал ност би ла за и ста уз Трој ни пакт, пре ве де по сле ра та на 
стра ну по бед ни ка. Овог па пу сма тра ју ду хов ним осни ва чем Европ-
ске еко ном ске за јед ни це, осно ва не у Ри му 1957. Пре ко Јо зе фа Ра-
цин ге ра па па је ути цао и на осни ва ње тран сна ци о нал не по ли тич ке 
ор га ни за ци је по зна те као Бил дер берг гру па. Па па Јо ван Па вле II, 
По љак, имао је ве ли ку уло гу у уру ша ва њу СССР-а и Ју го сла ви је и 
на сто ја њу да се уни шти пра во сла вље. Об но вљен је и ста ри план 
ко нач ног об ра чу на с исла мом.

Мно ге ва ти кан ске од лу ке су се од но си ле на бор бу с је ре ти-
ци ма и ино вер ци ма. Од лу ком до не том на Че твр том ла те ран ском 
кон ци лу 1215. се за бра њу је да хри шћа ни обе ду ју за јед но с Је вре-
ји ма и с њи ма има ју пол не од но се. Да би се сма њи ла мо гућ ност да 
не ко по гре ши, пре по ру че но је да бу де при ши ве на по себ на озна-
ка на је вреј ску оде ћу. Но ше ње Да ви до ве зве зде на ру ка ву Је вре ја 
по че ло је у пап ској др жа ви. Па па Па вле VI је 1555. у бу ли ''Cum 
ni mis ab sur dum'' од у зео рим ским Је вре ји ма сва пра ва и под ста као 
ства ра ње рим ског ге та. Ге то у Ве не ци ји по сто јао је и пре то га. По 
на ло гу Ве ли ког ин кви зи то ра Тор кве ма де по чео је из гон Је вре ја из 
Шпа ни је. Мно ги шпан ски Је вре ји – се фар ди (од се фа рад – за пад) 
су на шли уто чи ште на Бал ка ну.

Ри мо ка то лич ка цр ква те жи и дог мат ској и ор га ни за ци о ној 
уни вер зал но сти. Ње но ши ре ње ван Евро пе и Сре до зе мља по че ло 
је од мах по от кри ћу Аме ри ке. Па па Алек сан дар VI је го ди ну да на 
по сле Ко лум бо вог пу то ва ња по де лио још углав ном не по зна ти но ви 
свет из ме ђу Шпа ни је и Пор ту га ли је и дао за да так овим др жа ва-
ма да пре ко о ке ан ске вар ва ре по бе де и при ве жу за ве ру. Ши ре ње је 
ишло па ра лел но с ге но ци дом до мо ро да ца. Осва ја њем и по кр шта-
ва њем но вог све та Ри мо ка то лич ка цр ква је на док на ди ла гу бит ке 
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ко је је тр пе ла од ши ре ња про те стан ти зма. У Евро пи је под вођ-
ством је зу и та по че ла про ти вре фор ма ци ја.

У гра ду-др жа ви Ва ти ка ну (Cit ta del Va ti ca no) је ор га ни за ци-
о но сре ди ште Ри мо ка то лич ке цр кве. Ту су пап ска ре зи ден ци ја, цр-
ква Све тог Пе тра, дру ге цр кве, Ку ри ја и раз не ка то лич ке ин сти ту-
ци је, за тим ве ли ки му зеј, би бли о те ка и ар хив. Ва ти ка ну при па да ју 
још не ке рим ске цр кве и па ла те из ван ва ти кан ских зи ди на и пап ска 
ре зи ден ци ја Ка стел Ган дол фо из ван Ри ма. Ва ти кан има сво је ди-
пло мат ске пред став ни ке (нун ци је, про нун ци је и ин тер нун ци је) у 
мно гим др жа ва ма. Пре ко уго во ра ко је Све та сто ли ца, ка ко се у ди-
пло ма ти ји на зи ва Ва ти кан, скла па с по је ди ним др жа ва ма (кон кор-
да та) и пре ко де мо хри шћан ских стра на ка Ва ти кан је при су тан у 
уну тра шњој по ли ти ци мно гих зе ма ља, али и у свет ској по ли ти ци. 
Ва ти кан је про стор но ма ли, али ни је бе зна ча јан по пут не ких дру-
гих др жа ви ца. Пап ска моћ да ле ко пре ва зи ла зи ва ти кан ске зи ди не. 
Ри мо ка то лич ка цр ква је вла сник пре ко две сто ти не хи ља да шко ла 
свих ни воа, пре ко сто хи ља да сред ста ва јав ног ин фор ми са ња, мно-
гих бол ни ца, ба на ка итд. Све тов на моћ па па ни је са мо фор мал на. 
Не ка да је сма тра но да је па па из над зе маљ ских вла да ра, јер је па па 
по ста вљао или по твр ђи вао на за па ду Евро пе кра љев ску и цар ску 
власт и сме њи вао вла да ре, по кре тао ра то ве и од лу чи вао о ми ру.4)6) 
Ово је че сто до во ди ло до су ко ба. Фран цу ски краљ Фи лип Ле пи 
је у спо ру с па пом ко ри стио из ре ку ‘’и над па пом по сто ји па па’’ 
и ус пео да пре се ли па пе у Ави њон и ту су би ле од 1309. до 1377. 
У 16. и 17. ве ку па пе су под ста кле мно ге вер ске ра то ве. У Фран-
цу ској су на ху шка ле ри мо ка то ли ке да по ку ша ју ис тре бље ње ху ге-
но та (и у тај оквир спа да и ‘’Вар то ло меј ска ноћ’’). Пап ска власт 
се вре ме ном уве ћа ла. Цен тра ли зо ва на цр кве на ор га ни за ци ја бри не 
о мно гим све тов ним по сло ви ма. Па па као ‘’Пе тров на ме сник на 
Зе мљи’’ пред ста вља свим ри мо ка то ли ци ма у све ту ‘’мо рал ну вер-
ти ка лу’’ и ње го ва реч се ува жа ва, али се та вер ти ка ла ис по ља ва и 
као по ли тич ка. Све та сто ли ца про кла му је прин ци пе сво је спољ не 
по ли ти ке. То су по ли тич ка не у трал ност, по твр ђи ва ње до сто јан ства 
чо ве ка, си гур но сти ње го вог жи во та и ста бил но сти ње го ве по ро-
ди це, очу ва ње ми ра. Твр ди се да Све та сто ли ца не пра ви раз ли ку 
из ме ђу ве ли ких и ма лих др жа ва и да увек на сто ји да вла да ви на 
пра ва за ме ни вла да ви ну си ле. По на ша ње Све те сто ли це че сто је 
би ло су прот но на ве де ним прин ци пи ма и тврд ња ма.

Ва ти кан је и сре ди ште огром не фи нан сиј ске мо ћи. Бан ке 
Све те сто ли це са мо у Ита ли ји по кри ва ју го то во по ло ви ну фи нан-

4) Сте фан Пр во вен ча ни је кру ну до био из Ри ма, по што од ца ра и па три јар ха у Кон стан ти-
но по љу ни је мо гао да је до би је.
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сиј ског тр жи шта. Ка да би се ва ти кан ско бо гат ство по де ли ло бро јем 
зва нич них др жа вља на, ис па ло би да је Ва ти кан убе дљи во нај бо га-
ти ја др жа ва у све ту, не до сти жна за би ло ко ју дру гу др жа ву. Но вац 
ко ји се сли ва из це лог све та ула же се у ри мо ка то лич ке бан ке, ко је 
има ју по себ на пра ви ла по сло ва ња. Нај ве ћа бан ка је Ин сти тут за 
ре ли ги о зну де лат ност (In sti tu to per le Ope re di Re li gi o ne), осно ван 
1929. По сло ва ње бан ке је до ско ра би ло пот пу но тај но и за по ре-
ску упра ву и фи нан сиј ску по ли ци ју. Бан ка је под но си ла из ве шта је 
је ди но Кар ди нал ском ве ћу на че лу с па пом. Ва ти кан ски тро шко ви 
су вр ло ве ли ки и не кад над ма шу ју при хо де.  

По Би змар ку је ри мо ка то ли чан ство по ли тич ка ин сти ту ци ја 
у фор ми цр кве. Ка да се у Фа ти ми у Пор ту га ли ји Бо го ро ди ца 1917. 
ука за ла де ци, по ру чи ла је да љу де оче ку ју рат, глад, про гон ства 
и дру га зла, уко ли ко Ру си ја не бу де по све ће на ње ном пре чи стом 
ср цу. Не пи сме на де ца ко ја су при ми ла ову ре ли гиј ско-по ли тич-
ку по ру ку ве ро ват но ни су зна ла где је Ру си ја. Го спа, ‘’fi de lis si ma 
advo ca ta Cro a ti ae’’, ука за ла се 1981. и у Ме ђу гор ју у За пад ној Хер-
це го ви ни, бли зу ја ме Го лу бин ке над ко јом је 1941. из вр шен ве ли ки 
по кољ Ср ба. По ру ка је опет би ла ре ли гиј ско-по ли тич ка и ја сно је 
по ка зи ва ла на чи јој је стра ни и да ље Ва ти кан. Па па је у је ку ра та 
у Ви јет на му при мио аме рич ке пред сед ни ке Џон со на и Ник со на, 
апе ло вао за мир, али овај рат цр ква ни ка да ни је осу ди ла. Па па се 
за ло жио да у Чи леу по сле уби ства Аљен деа бу де уз по моћ ге не ра ла 
Пи но чеа из бег нут гра ђан ски рат. Раз го ва рао је и с Ти том, екс ко му-
ни ци ра ним по сле су ђе ња Сте пин цу.

Ри мо ка то лич ка цр ква стал но офан зив но де лу је пре ма дру-
гим хри шћан ским цр ква ма, не хри шћан ским вер ским за јед ни ца ма 
и ате и сти ма. (С ма со ни ма је мо жда на шла mo dus vi ven di.) Ауто да-
фе (port. auto-da-fé – све ча но са мо при зна ва ње је ре си и спа љи ва ње 
је ре ти ка, ино ве ра ца, без бо жни ка, лу та ли ца и ве шти ца) сма тран је 
ак том ве ре (ac tus fi dei). Обич но се при ме њи вао по сле пре су да Ин-
кви зи ци је ко је су са др жа ле фор му лу ка зне ‘’без про ли ва ња кр ви’’. 
Пра во сла вље је ни по да шта ва но (gra e ca fi des nul la fi des). Је дан од 
ре зул та та де ло ва ња пре ма пра во слав ни ма су та ко зва ни ‘’уни ја ти’’ 
(гр ко ка то ли ци), од но сно они ко ји су при хва ти ли уни ју с Ри мо ка то-
лич ком цр квом и при зна ли власт па пе, а за др жа ли пра во слав ни об-
ред. На Бал ка ну су уни ја ти углав ном ка сни је пот пу но при хва ти ли 
ри мо ка то ли чан ство. У Укра ји ни је од вре ме на ка да је Аустро-Угар-
ска вла да ла Га ли ци јом мно го гр ко ка то ли ка. Ста ро ка то ли чан ство, 
ко је је из ме ђу про те стан ти зма и ри мо ка то ли чан ства, на ста ло је од-
би ја њем де ла ка то лич ких те о ло га и вер ни ка у Не мач кој да при хва-
те дог му о па пи ној не по гре ши во сти усво је ну на кон ци лу 1870. 
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С вре ме на на вре ме об на вља ју се на сто ја ња да хри шћан ска 
цр ква по ста не јед на (еку мен ска). Па па ма је ду го пра во слав на Ви-
зан ти ја би ла трну оку. Хте ли су по сва ку це ну да бу ду ду хов ни, а 
по мо гућ ству и све тов ни го спо да ри овог, та да бо га ти јег де ла Евро-
пе. Кр ста ши су на пре ва ру 1204. за у зе лиКон стан ти но пољ и у ње-
му је не ко вре ме оп ста ја ло та ко зва но Ла тин ско цар ство. (Пре то га 
су ве жба ли ру ше ње и пљач ку у За дру.) Кр ста ши су осла би ли Ви-
зан ти ју. Па пе су та дапо ку ша ва ле и уни ја ће ње. Ли он ска уни ја из 
1274. и ка сни ја Фи рен тин ска уни ја из 1439. су про па ле. Цар Ду шан 
ни је мо гао као пра во слав ни вла дар да по ста не ‘’ка пе тан’’ вој ске 
свих хри шћа на, ко ја би се бо ри ла про тив Ту ра ка. Ка да су Тур ци 
до шли пред зи ди не Кон стан ти но по ља, па па је усло вио за пад ну по-
моћ уни ја ће њем пра во слав них. Цар је при хва тио услов, али је по-
моћ за ка сни ла. Тур ци су 1453. осво ји ли Кон стан ти но пољ. Па па се 
ре шио ис точ ног кон ку рен та, али су Тур ци уско ро за у зе ли Бу дим и 
из би ли пред Беч и у Евро пи је на ста ла па ни ка. У Ва ти ка ну се и да-
нас сма тра да об је ди ње ње цр ка ва тре ба да се из вр ши под окри љем 
па пе. Па вле VI је твр дио да се осе ћа као отац це ло куп ног чо ве-
чан ства, чак и ка да га не ка де ца не при зна ју. (Der Spi e gel, 7, 1967.) 
Уза јам не ана те ме Пра во слав не и Ри мо ка то лич ке цр кве су по ву че не 
1965. Иако се во де раз го во ри, раз ли ке ни су сма ње не. 

На во дим основ не раз ли ке пра во сла вља и ри мо ка то ли чан-
ства. На ри мо ка то лич ку дог му по ред Све тог пи сма и од лу ка пр вих 
се дам оп ште хри шћан ских са бо ра, ути чу и од лу ке ка сни јих кон ци-
ла на ко ји ма ни су уче ство ва ли пред став ни ци пра во слав них хри-
шћа на и пап ске ен ци кли ке (пи сма ко ја па па упу ћу је епи ско пи ма, 
од но сно вер ни ци ма це лог све та или јед ног ње го вог де ла). Пи сма 
об ра ђу ју те ме ко је су ва жне за жи вот цр кве.У пра во сла вљу се у 
сим во лу ве ре твр ди да Све ти дух ис хо ди од Оца, у ри мо ка то ли чан-
ству је од 7. ве ка до да то да ис хо ди‘’и од си на’’ (fi li o que). Пра во-
слав ни не по ри чу да па па има пр вен ство ме ђу епи ско пи ма, али по 
ча сти, а не по вла сти, ка ко твр де у Ри му, где се сма тра да је па па 
ви дљи ва гла ва Цр кве и ду хов ни и све тов ни на след ник Апо сто ла 
Пе тра. Пр во бит на пен тар хи ја (пет апо стол ских ка те дри – у Ри му, 
Кон стан ти но по љу, Алек сан дри ји, Ан ти о хи ји и Је ру са ли му) на ру-
ше на је на је здом му сли ма на и по ку ша ји ма па па да у тим кра је ви-
ма на мет ну сво ју вр хов ну цр кве ну власт. Пра во слав ни сма тра ју да 
Цр квом упра вља Све ти дух пре ко са бо ра и да и па три јар си мо гу да 
по гре ше, док по ри мо ка то ли ци ма Цр квом упра вља па па, не по гре-
ши ви Хри стов за ме ник на зе мљи. Бо го слу же ње пра во слав них је 
све та ли тур ги ја, док ри мо ка то ли ци има ју ми су без при зи ва Све тог 
ду ха – епи кле зе. У пра во сла вљу се сма тра да се при че шће вр ши 
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кр вљу и те лом Хри сто вим, у ри мо ка то ли чан ству хо сти јом. Ев ха ри-
стиј ски хлеб је код пра во слав них ква сни (ar tos), код ри мо ка то ли ка 
без ква сни (azi ma). Кр ште ње се код пра во слав них оба вља за јед но с 
ми ро по ма за њем, док је код ри мо ка то ли ка ми ро по ма за ње (кри зма-
ње) из дво је но. Код пра во слав них је мо гућ раз вод цр кве ног бра ка 
(до три пу та), код ри мо ка то ли ка се цр кве ни брак не мо же раз ве сти 
(али се, уко ли ко по сто је на ро чи те окол но сти, мо же по ни шти ти). 
Пра во слав ни све ште ни ци се же не, мо на си жи ве у це ли ба ту, а код 
ри мо ка то ли ка је од вре ме на па пе Гри го ри ја VII це ли бат оба ве зан 
и за све ште ни ке и за мо на хе. Пра во слав ни, за раз ли ку од ри мо ка-
то ли ка, не при зна ју по сто ја ње чи сти ли шта (pur ga to ri um-a), ме ста 
где не по ка ја ни гре шни ци има ју по сле смр ти при ли ку да се по ка-
ју. Они пра во слав ци, ко ји се још увек др же ју ли јан ског ка лен да ра, 
дру гог да ту ма сла ве Бо жић не го ри мо ка то ли ци, а и да тум Ус кр са 
ра чу на ју на дру ги на чин, та ко да се рет ко до го ди по кла па ње да ту-
ма. (Пре ма од лу ци Пр вог ва се љен ског са бо ра 325. го ди не, Ус крс 
се сла ви по сле про лећ не равно дне ви це, по сле пу ног ме се ца, увек 
у не де љу.) По сто је и ма ње зна чај не, али ви дљи ве раз ли ке. Пра во-
слав ни и ри мо ка то ли ци се раз ли чи то кр сте, раз ли чи то по сте (па 
ри мо ка то ли ци мо гу да је ду млеч не про из во де то ком по ста, а пре 
при че шћа је до вољ но је дан сат не је сти), пра во слав ни све ште ни ци 
су, за раз ли ку од ри мо ка то лич ких, бра да ти, а цр кве су, за раз ли ку 
од ри мо ка то лич ких, увек окре ну те пре ма ис то ку. 

Ри мо ка то лич ка дог ма је зва нич но осло ње на на уче ње То ме 
Аквин ског од са бо ра у Три ден ту 1563. Не ке еле мен те тог уче ња 
Цр ква не ис ти че, на при мер схва та ње да је уни же ност на ра ду по-
сле ди ца чо ве ко вог па да. Со ци јал но уче ње Ри мо ка то лич ке цр кве 
за сно ва но је на иде ји при род ног по рет ка и иде ји со ли да ри зма. 
При род ност за Цр кву зна чи уте ме ље ност у Бо гу. По мо ћу иде-
је при род но сти мо гу се дру штве ни од но си ко ји су по во љи цр кве 
оправ да ти као при род ни. На при мер, при ват на сво ји на се при ка-
зу је као део при род ног по рет ка, с тим што се на гла ша ва да пра во 
на сво ји ну не сме да угро зи да сва ком бу ду при сту пач на основ на 
ма те ри јал на и ду хов на до бра. Со ли да ри зам за Цр кву зна чи при-
зна ва ње по тре бе да сви љу ди ис по ља ва ју со ли дар ност и од го вор-
но се од но се пре ма сво јој функ ци ји у дру штву. Ти ме се по сти же 
ускла ђе ност свих по је ди на ца и свих де ло ва дру штва. Твр ди се да 
та мо где су по стиг ну те ова ква со ли дар ност и функ ци о нал на ускла-
ђе ност не ма дру штве них су ко ба.
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У Ва ти ка ну се ипак тру де да не за не ма ре ''зна ке вре ме на''.5) 
То ни кад ни је ишло ла ко. Фе у дал но устро је ној Цр кви је би ло по-
треб но сто ти нак го ди на да ''сва ри'' по сле ди це Фран цу ске ре во-
лу ци је. Све та сто ли ца се не ко вре ме су прот ста вља ла гра ђан ском 
дру штву. Пи је VI је 1791. осу дио Де кла ра ци ју о пра ви ма чо ве ка и 
гра ђа ни на. Гри го ри је XVI је 1832. оква ли фи ко вао ли бе ра ли зам као 
гре шку и чак мах ни тост. Сма тра ло се и да уни вер зал на цр ква мо ра 
да се бо ри про тив на ци о нал ног пар ти ку ла ри зма. Цр ква је би ла и 
про тив ује ди ње ња Ита ли је и то јој ни је за бо ра вље но. Пи је IX ни је 
у ен ци кли ци ''Qui plu ri bus'' из 1846. осу ђи вао са мо гра ђан ска за-
стра њи ва ња већ и ко му ни стич ке те жње, а то је по но вио 1864. у ен-
ци кли ци ''Qu an ta cu ra'' и у анек су ''Sylla bus'' на бро јао све не са гла-
сно сти Све те сто ли це и мо дер ног вре ме на. Тек је раст рад нич ког 
по кре та иза звао пре о крет од но са Ва ти ка на пре ма гра ђан ском дру-
штву. Оце ње но је да је со ци ја ли зам ве ћа опа сност од ли бе ра ли зма. 
Лав XI II је у ен ци кли ци ''Qu od apo sto li ci mu ne ris'' из 1878. осу дио 
не при клад ни и про тив при род ни со ци ја ли стич ки и ко му ни стич ки 
по крет. 1884. осу дио је и сло бод но зи дар ство. Ен ци кли ка ''Re rum 
no va rum'' из 1891. са др жа ва ла је по глед на мо дер ни свет, по ми ре ње 
с гра ђан ским дру штвом и нов основ кри ти ке ко му ни стич ких схва-
та ња. Сма тра но је да је кла сна по де ла при род на и да су по гре шни 
по ку ша ји да се она пре ва зи ђе. Пр во при ла го ђа ва ње Ва ти ка на мо-
дер ном све ту би ло је ан ти со ци ја ли стич ко. Па па Пи је XI по но вио 
је ан ти со ци ја ли стич ка схва та ња 1931. у ен ци кли ци ''Qu a dre gi si mo 
an no''. Твр дио је да се не мо же би ти у исто вре ме че стит ри мо ка-
то лик и со ци ја лист. Исти па па је у ен ци кли ци ''Di vi ni re demp to ris'' 
ко му ни зам оце нио као по ква рен до ср жи и упо зо рио да ка то ли ци 
с њим не сме ју да са ра ђу ју ни у јед ном под руч ју. Ипак су по ку ша-
ва ни кон так ти са СССР-ом. Па па је ну дио и раз ме ну за тво ре ни ка. 
Ста љин ни је био за ин те ре со ван да пу сти не ко ли ко за тво ре ни ка-
ри мо ка то ли ка у за ме ну за Ан то ни ја Грам ши ја. Пи је XI је по звао 
Аустри јан це да се на пле би сци ту из ја сне за при кљу че ње Не мач кој. 

Пи је XII је то ком Дру гог свет ског ра та ћу тао, иако се оче-
ки ва ло да го во ри (на при мер о хо ло ка у сту). Ти ме је по но вио ћу-
та ње Бе не дик та XV то ком Пр вог свет ског ра та. Па па је од 1943. 
пре по ру чи вао Аме ри кан ци ма ства ра ње ''са ни тар ног кор до на'' око 
СССР-а. По сле ра та се за ла гао за де мо хри шћан ску Евро пу. Сма-
трао је да ће ка то лич ки др жав ни ци Де Га спе ри, Аде на у ер и Шу-
ман по ве сти европ ски за пад у пра вом сме ру. (Цвр ље, В., 1980 : 57) 
(Ве ли ку Бри та ни ју Све та сто ли ца ни је у то вре ме сма тра ла де лом 

5) Оуочавањима‘’знаковавремена’’унекимрелигијамавидети:Политикологијарелигије,
бр.2,Београд,2008.
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овог за па да.) Па па је твр дио да се не опре де љу је по ли тич ки, већ 
про тив оних ко ји су про тив Хри ста. Сма трао је да је ло ше ре ше ње 
што ше зде сет ми ли о на ри мо ка то ли ка мо ра да жи ви у Ис точ ном 
бло ку. Да би обез бе дио по др шку сво јим гле ди шти ма, па па се тру-
дио да се при бли жи САД, што ни је ишло ла ко, јер су про те стан ти 
у њој би ли нај моћ ни ји. Све та сто ли ца је 1949. за бра ни ла вер ни-
ци ма да се учла не у КП или гла са ју за њу, а за оне ко ји пре кр ше 
за бра ну би ла је пред ви ђе на екс ко му ни ка ци ја. Мо же се ре ћи да је 
од 1891. до рас па да Со вјет ског Са ве за Ва ти кан био пре све га по-
све ћен бор би про тив ''ђа во ље ко му ни стич ке док три не'' и про тив 
со ци ја ли стич ких др жа ва. Па па је бла го сло вио 1949. ства ра ње НА-
ТО пак та. Сле де ће го ди не је од луч но ис ту пио про тив рад нич ког 
уче шћа у од лу чи ва њу у пред у зе ћи ма. Све ти Јо сип је про гла шен 
за штит ни ком рад ни ка и све цем ко ји бла го си ља бор бу про тив ко-
му ни зма. Ри мо ка то ли ци про сла вља ју Дан Све тог Јо си па 1. мај. (И 
на ци сти су сла ви ли 1. мај.)8)6)

Па па Јо ван XXI II са звао је Дру ги ва ти кан ски кон цил с на ме-
ром да оса вре ме ни ри мо ка то лич ко схва та ње дру штва и да об но ви 
рад на об је ди ња ва њу хри шћан ства. Пр вом за се да њу кон ци ла при-
су ство ва ло је мно го по сма тра ча, ме ђу њи ма и по сма тра чи Ру ске 
пра во слав не цр кве, али су мно ге цр кве би ле од сут не. За ла га ња за 
мир, ди ја лог и со ци јал ну прав ду су има ла од јек у све ту. Са вре ме-
ним про бле ми ма у све ту би ле су по све ће не па пи не ен ци кли ке ''Ma-
ter et ma gi stra'' и ''Pa cem in ter ris''.7) У дру гој ен ци кли ци па па се ни је 
обра ћао са мо ри мо ка то ли ци ма, већ свим љу ди ма. Па па је су де ло-
вао у мир ном ре ша ва њу ку бан ске кри зе. Хру шчов је схва тио да 
Ста љи но во иг но ри са ње па пе пи та њем ''ко ли ко ди ви зи ја има па па'' 
ни је до бро. Па па је мо ћан иако не ма ди ви зи је.

Дру го, тре ће и че твр то за се да ње кон ци ла са звао је па па Па-
вле VI и озна чио че ти ри ци ља кон ци ла: од ре ђе ње Ри мо ка то лич ке 
цр кве, ње ну об но ву, пи та ње ује ди ње ња одво је них хри шћа на и ди-
ја лог са са вре ме ним све том. На дру гом кон ци лу је фор мал но на пу-
ште но схва та ње о ко лек тив ној кри ви ци Је вре ја за Хри сто ву смрт, 
на ко ме је Ри мо ка то лич ка цр ква ве ко ви ма ин си сти ра ла.  До не та 
је и Де кла ра ци ја о вер ској сло бо ди, ко ја је упу ћи ва ла на од у ста-
ја ње од до та да шње прак се. Уки ну та је уза јам на екс ко му ни ка ци ја 
Ри ма и Кон стан ти но по ља. Сма тра но је да дру штве на кри за мо же 

6) На дан Све тог Јо си па 1. ма ја 2011. па па Јо ван Па вле II (Вој ти ла) је про гла шен за бла же-
ног. Чу до, по треб но за про гла ше ње, би ло је из ле че ње не ке ча сне се стре од Пар кин со но-
ве бо ле сти. (И сам па па је па тио од ове бо ле сти.)

7) Папскеенцикликеприпремајустручнитимови.ЗаенцикликеЈованаXXIIIбиојеодгово
ранПјетроПаван,професорсоциологијенапонтификалномЛатеранскомуниверзите
тууРиму.Овеенцикликесукритикованекаопревишепопустљивепремасоцијализму.
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да бу де пре вла да на мо ра лом и до брим ко ри шће њем при ват ног вла-
сни штва. За го ва ра но је под ре ђи ва ње еко но ми је и по ли ти ке чо ве-
ку. По твр ђи ван је зна чај по ро ди це и по зи ва но је на очу ва ње ми ра. 
При хва ће но је да по ли тич ка за јед ни ца и не ки ви до ви кул ту ре мо гу 
да бу ду ауто ном ни у од но су на Цр кву. Па вле VI је 1963. по ру чио 
''И ми смо за ује ди ње ну Евро пу''. Све тог Бе не дик та про гла сио је 
за штит ни ком Евро пе. (За ње го ве по моћ ни ке су 1981. про мо ви са ни 
Све ти Ћи ри ло и Све ти Ме то ди је.) По кре ну то је пи та ње про ме не 
цр кве ног устрој ства. Не ки уче сни ци кон ци ла и по зна ва о ци ње го-
вог ра да би ли су оду ше вље ни ње го вим ду хом. (Ша ги-Бу нић, Т., 
1969: 13фф) Дру ги су сма тра ли да су ре зул та ти не до вољ ни. Тре ћи 
су се упла ши ли пре бр зог и пре те ра ног ме ња ња Цр кве. Би ло је и 
оних ко ји су сма тра ли да тре ба са че ка ти с оце на ма. На пр вом кон-
ци лу се од у ста ло од отво ре ног су прот ста вља ња ли бе ра ли зму, на 
дру гом је ипак по но вље но да ка пи та ли зам у мно го че му не од го-
ва ра са вре ме ним љу ди ма. Тер мин де мо кра ти ја ни је упо тре бља ван, 
али не ки дру ги тер ми ни, на при мер ди ја лог и плу ра ли зам мо жда 
ука зу ју да је Све та сто ли ца та да би ла ма ње уда ље на од де мо кра ти-
је не го ра ни је. Ди ја лог је, ме ђу тим, сма тран по жељ ним са мо ако 
во ди про ши ре њу и усва ја њу исти не Цр кве, а плу ра ли зам ни је осу-
ђи ван са мо ако је за сно ван на овој исти ни. У том сми слу се мо же 
схва ти ти и по моћ де ло ва њу де мо хри шћан ских стра на ка.8) Мно ги 
су, као Ан дри ја Кре шић (Кре шић, А., 1981.), дру ги кон цил схва ти-
ли као од у ста ја ње од отво ре ног су прот ста вља ња со ци ја ли зму. Вре-
ме је по ка за ло да Све та сто ли ца ни је за бо ра ви ла свог оми ље ног 
не при ја те ља – со ци ја ли зам и да ни је иза шла из окви ра ри мо ка то-
лич ког јед но у мља.

По не ки ''sig num tem po ris'' је Ри мо ка то лич ка цр ква ипак пре-
ви ђа ла. Због то га су уну тар ње стал но ти ња ли ра зни про те сти. Нај-
да ље је оти шла та ко зва на ''под зем на цр ква'', еку мен ска ре ли гиј ска 
за јед ни ца у ко јој је по ри ца на хи је рар хи зо ва на, ауто ри тар на цр ква 
и ко ја је на кра ју на пу сти ла Ри мо ка то лич ку цр кву. Би ло је и све-
ште ни ка уче сни ка у ге рил ским бор ба ма, као што је био Ка ми ло 
То рес. Па па Па вле VI  је твр дио: ‘’А ипак до бро зна мо да је ре во-
лу ци о нар на по бу на, из у зев слу ча је ва очи те и трај не ти ра ни је, ко ја 
те шко угро жа ва основ на пра ва осо бе и у опа сној мје ри шко ди ин-
те ре си ма зе мље, из вор но вих не прав ди, зна мо да до во ди до но вих 
не рав но те жа и иза зи ва но ва ра за ра ња. Не мо же се ствар но зло од-
стра ни ти по ци је ну још ве ће не сре ће.'' (Па вао VI, 1967: 20) И по-

8) Цр ква сма тра да су де мо хри шћа ни они ко ји при па да ју хри шћан ском на ро ду, а не хри-
шћа ни ко ји су ан га жо ва ни за де мо кра ти ју. Не ка да је укуп но људ ство де ље но на све-
штен ство и хри шћан ски на род – ЛА ОС, али су да нас ла и ци и мно ги ко ји не ува жа ва ју 
хри шћан ске вред но сти. 
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бу не 1968. би ле су за Ри мо ка то лич ку цр кву из не на ђе ње. Сле де ћих 
де сет го ди на Па вле VI је по ку ша вао да ла га но вра ти цр кве ни брод 
из не мир них во да ре во лу ци је, про те ста и ра ди кал не ре фор ме тра-
ди ци ји. У Ко лум би ји 1968. је об ја снио да Све та сто ли ца не мо же 
да по др жа ва ре во лу ци ју.

Он да је, по сле кон цил ских па па, на пап ски трон сео 1978. 
ми ли тант ни па па Јо ван Па вле II с ја сном ви зи јом ра зних не при ја-
те ља про тив ко јих се тре ба бо ри ти и тру ди ти се да бу ду уни ште ни. 
То су пре све га ко му ни зам и се ку лар но за пад но дру штво. Циљ је 
да се по но во хри сти ја ни зу је За пад и осво ји Ис ток. Па па је при-
хва тао еку ме ни зо ва ње је ди но као по вра так за блу де лих хри шћа на 
под окри ље Све тог оца. У по ли тич ким по ду хва ти ма осла њао се на 
САД, у че му му је по мо гао Збиг њев Бже жин ски, с ко јим се упо-
знао 1976. на Хар вард ском уни вер зи те ту. Бже жин ски је по мо гао и 
ње гов из бор за па пу. Па па је по стао при ја тељ и с Ви ли ја мом Кеј си-
јем, ди рек то ром ЦИА-е. На па пу је 1981. из вр шен атен тат и он је 
те шко ра њен. Опро стио је атен та то ру, али не и ко му ни сти ма ко ји 
су, по ње го вом ми шље њу, ста ја ли иза ње га. Па па се 1982. са стао с 
аме рич ким пред сед ни ком Џон со ном, ко ји је та ко ђе пре жи вео атен-
тат. Скло пи ли су тај ну али јан су за бор бу про тив ко му ни зма и исла-
ма. 1983. ус по ста вље ни су ди пло мат ски од но си са САД, а 1993. с 
Изра е лом. У Ве ли кој Бри та ни ји је ла бу ри стич ки ли дер Блер пре-
шао у ри мо ка то ли чан ство.

Па па се осло нио на Opus Dei, осна же ну ''Све ту ма фи ју'', ка-
ко су је на зва ли про тив ни ци. Ову ели ти стич ку ор га ни за ци ју све-
ште ни ка (у окви ру дру штва Ча сног кр ста) и ла и ка, чи ји чла но ви 
све ште ни ци мо ра ју да има ју бар је дан док то рат, осно вао је 1928. 
Шпа нац Хо зе ма ри ја Ескри ва де Ба ла гер, али је зва нич но при зна та 
1947. Осни вач је за ми слио чла но ве као ''све те рат ни ке'' (но ве тем-
пла ре), ко ји де лу ју скри ве но и сва сред ства сма тра ју до пу ште ним. 
Opus Dei је и мул ти на ци о нал на фи нан сиј ска кор по ра ци ја. Па па Јо-
ван Па вле II уз ди гао је је 1982. Opus dei на ранг лич не пре ла ту ре. 
Осни вач је про гла шен за све ца. Сма тра се да Opus Dei има ши ром 
све та пре ко сто хи ља да чла но ва и пре ко ми ли он ''са рад ни ка и при-
ја те ља''.  

Мно ге ста ре и но ве ри мо ка то лич ке ор га ни за ци је из ла зе из 
кла сич ног ми си о нар ског окви ра и ба ве се раз ли чи тим по сло ви ма 
у про сто ру по ли ти ке. У Ју го сла ви ји су би ле де лат не ор га ни за ци је 
у окви ру Ка то лич ке ак ци је, за тим по кре ти Фо ко ла ри, Пут но вог 
кр ште ња, ''За јед ни штво и осло бо ђе ње'' и За јед ни ца Све тог Еђи-
ди ја, ко ја је на ро чи ту па жњу по све ти ла Ко со ву. Па па је де кре том 
под ста као, на ро чи то у со ци ја ли стич ким др жа ва ма, об но ву ла ич ког 
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апо сто ла та (Apo sto li cam ac tu o si ta tem). Сво јом го вор нич ким ве шти-
ном, ко ју је ис по ља вао и на без број ним пу то ва њи ма, и ве шти ном 
убе ђи ва ња, на при мер у су сре ту с Гор ба чо вом, ус пео је да ду го са-
кри је од јав но сти по ли тич ку при ро ду сво је ми си је. По Јо ва ну Па-
влу II, со ци ја ли стич ки ре жи ми у Евро пи су у кри зи и ту шан су 
за пад Евро пе и Све та сто ли ца не сме ју да про пу сте. За ло жио се за 
ује ди ње ње Евро пе на хри шћан ској осно ви. Сма трао је да иде ал но 
дру штво мо же да бу де са мо хри шћан ско. 1981. при сво јио је Бре-
жње вље ву сли ку о Евро пи као за јед нич кој ку ћи, а 1987. по чео да 
упо тре бља ва Де Го ло ву ви зи ју Евро пе од Атлан ти ка до Ура ла. Па-
па је за у ста вио ре фор ме цр кве и зах те вао по вра так тра ди ци о нал-
ним вред но сти ма. Сма трао је да с они ма, чи ји зах те ви зна че уру-
ша ва ње Ри мо ка то лич ке цр кве, не мо же би ти ди ја ло га. Бло ки рао 
је ди ску си ју с аме рич ким ре фор ми сти ма, а те о ло зи ма осло бо ђе ња 
из ре као ка зне ћу та ња. По ру чио је си ро ма шни ма да са че ка ју да бо-
га те поч не да пе че са вест и да им до бро вољ но усту пе део бо гат-
ства. Зах те вао је при ла го ђа ва ње жи во та дог ми, а не дог ме жи во ту. 
1992. об ја вљен је но ви уни вер зал ни ка те хи зис.

Рад на раз би ја њу Ју го сла ви је ин тен зи ви ран је 1980.9) Ор га-
ни зо ва ни су ве ли ки ску по ви, на при мер нин ска про сла ва 1100 го-
ди на од пи сма па пе хр ват ском кне зу Бра ни ми ру. Про по ве да но је 
да ри мо ка то ли ци не мо гу из бе ћи бре ме ла ич ког апо сто ла та, од но-
сно да има ју ми си ју да у свом окру же њу ши ре исти ну и моћ Цр-
кве. У ствар но сти је то зна чи ло да мо ра ју сле ди ти по ли ти ку Све те 
сто ли це, а не по ли ти ку та да је ди не по ли тич ке стран ке у др жа ви. 
По др жа но је про гла ше ње не за ви сно сти Сло ве ни је и Хр ват ске и 
про те ри ва ње не ка то ли ка из њих. Под стак ну ти су су ко би у Бо сни 
и Хер це го ви ни, ко ји су има ли и лик вер ског ра та, и по бу на на Ко-
со ву.  Док је у Ју го сла ви ји би ла на сна зи па ро ла ''брат ство и је дин-
ство'', на Ко со ву је брат ство од ба че но. На гла ша ва но је је дин ство, 
али с Ал ба ни јом.

Па пин оштар за о крет уде сно био је ипак при ме ћен, као и ње-
го во од ре ђе ње глав них по ли тич ких ци ље ва. Они ко је је од ре дио 
као по ли тич ке про тив ни ке као да га ни су схва ти ли озбиљ но, јер 
ско ро да ни шта ни су пред у зе ли да се су прот ста ве но вом усме ре њу 
Све те сто ли це. (Мо жда и је су, јер не ки сма тра ју да је Ан дро пов 
ста јао иза атен та та на па пу?) Па па се зва нич но за ла гао за де по ли-
ти за ци ју цр кве, али је био про тив по сто ја ња др жа ва у ко ји ма ни је 

9) ИстегодинепочеласууЈугославијипрвасуђењаонимакојисусеистицалиутоме,на
примерФрањиТуђману,којијепочеткомследећегодинеосуђеннатригодинеробије
ипетгодиназабранејавногделовања.МаркоВеселица,који јеотворенонаступаос
усташкихпозицијаосуђенјенаједанаестгодина. 
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сло бод но де ло ва ње Ва ти ка на. Оштро је осу дио со вјет ску ин тер-
вен ци ју у Ав га ни ста ну, али се по во дом аме рич ких ин тер вен ци ја 
на ра зним стра на ма све та за др жа вао на по зи ви ма за мир. Пи та ње 
је ко ли ка је ње го ва уло га у ру ше њу Ис точ ног бло ка. Мно ги ми сле 
да је ве ли ка. Он сам је при хва тио та кву оце ну во зе ћи се три јум-
фал но кроз Бран ден бур шку ка пи ју 1996. У ен ци кли ци ''Cen te si mus 
an nus'' (сто та го ди на /од ен ци кли ке ''Re rum no va rum'' Ла ва XI II/) 
по здра вио је ру ше ње ис точ них то та ли тар них ре жи ма. По што је у 
то вре ме сма тра но да је со ци ја ли зам по ра жен, Све та Сто ли ца се 
ви ше по све ти ла про ми шља њу устрој ства Евро пе, од но са гло бал-
не цр кве и гло бал ног свет ског по рет ка и пе не тра ци ји у оне де ло ве 
све та где ри мо ка то ли чан ство ни је за сту пље но или ни је пре те жна 
ре ли ги ја. Евро па је у Ва ти ка ну за ми шља на као Европ ска уни ја 
плус Ру си ја ко ја при хва та за пад не вред но сти и пр вен ство цр кве не 
вла сти па пе. Мо же ли, уз са да шњу по ли тич ку кон сте ла ци ју у све-
ту, да бу де ре ал но за ми шља ње та кве Евро пе? Па па Јо ван Па вле II 
је 1993. у Апо стол ском пи сму ''Ec cle sia in Euro pa'' го во рио, из ме ђу 
оста лог, о по тре би но ве еван ге ли за ци је Евро пе. Па па је од 2000. 
по чео да го во ри о хри шћан ским ко ре ни ма Евро пе (не кад и о је вреј-
ско-хри шћан ским ко ре ни ма). Све та сто ли ца је сма тра ла да по сле 
ефе мер не ''епи зо де'' с бољ ше ви ци ма тре ба да се по све ти при пре ми 
за ва жни ју бит ку с ви ше ве ков ним не при ја те љем – исла мом, бор-
бе ном ре ли ги јом ко ја об у хва та ви ше вер ни ка и бр же се ши ри не го 
ри мо ка то ли чан ство. Са ве зни ци, од но сно ре а ли за то ри за ми сли су 
на ђе ни и увод не бор бе су по че ле.

Све та сто ли ца упу ћу је, при рас та ка њу по ли тич ких устрој-
ста ва ко ји јој не од го ва ра ју, по зи ве на по што ва ње суп си ди јар но-
сти. Суб си ди ум је на ла тин ском озна ча вао сна жне по моћ не че те. 
Тер мин суп си ди јар ност увео је је зу ит Гун длах и при су тан је у ка-
сни јим ен ци кли ка ма, на ро чи то у ен ци кли ци ‘’Qu a dra ges si mo an-
no’’. Они ко ји се по зи ва ју на суп си ди јар ност сма тра ју да цен трал-
на др жав на власт не тре ба да бу де над ле жна у мно гим пи та њи ма. 
У Ју го сла ви ји су се па ра ти стич ке ре пу бли ке ду го пре одва ја ња ин-
си сти ра ле на суп си ди јар но сти, од но сно са мо у прав ном ре ги о на ли-
зму. На Ко со ву су суп си ди јар ност сма тра ли не по треб ним оду го-
вла че њем. У Вој во ди ни се не ки већ ду го за ла жу за суп си ди јар ност, 
при сва ја ју ћи све ви ше атри бу та др жав но сти и при ча ју ћи о по тре би 
стал ног по твр ђи ва ња ста ту са европ ске ре ги је. Пом пи ду је, ме ђу-
тим, упо зо ра вао да је Евро па ре ги ја већ по сто ја ла – у сред њем ве ку 
и да се ни је до бро по ка за ла.

Кар ди нал Јо зеф Ра цин гер, са да шњи па па Бе не дикт XVI, био 
је за вре ме па пе Јо ва на Па вла II за ду жен за чи сто ћу и од бра ну ве-
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ре. Он је ин си сти рао да сва ки ри мо ка то лик мо ра да има из гра ђен 
вер ски иден ти тет, јер му то омо гу ћу је су прот ста вља ње све му што 
угро жа ва ве ру. (Рат зин гер, Ј., 1985: 35) При хва тио се и при пре ме 
Ва ти ка на за об ра чун с исла мом. По Ра цин ге ру, ислам се од кра ја 
ан ти ке до по чет ка мо дер ног до ба увек по ка зи вао као истин ски не-
при ја тељ Евро пе. (Ра цин гер, Ј., 2003.) Као па па је у пр вој го ди ни 
по сле сту па ња на пап ску сто ли цу одр жао у Ре ген сбур гу пре да ва ње 
о де хе ле ни зо ва њу хри шћан ства. По ње му, у мо дер ном до бу по сто-
је три ета пе де хе ле ни зо ва ња. Пр ва ета па је ре фор ма ци ја, у ко јој је 
ин си сти ра ње да се хри шћан ство вра ти сво јим из во ри ма зна чи ло 
од у ста ја ње од хе лен ске ба шти не. Дру га ета па је раз вој ли бе рал не 
те о ло ги је 19. и 20. ве ка.  Цр ква је оста ла ре зер ви са на пре ма раз во-
ју на у ке, али је на мно ге те о ло ге ути цао ли бе ра ли зам. Тре ћа ета па 
је на сту пи ла с гло ба ли зо ва њем у ко је се укљу чи ла и цр ква. Про-
те стан ти пред ња че у овој ве зи с гло ба ли зо ва њем. Све та сто ли ца 
се тру ди да гло ба ли зо ва њу ути сне свој жиг. У њој се сма тра да је 
Ри мо ка то лич ка цр ква пра во ме сто су сре та гло бал ног и ло кал ног. 
По Дал су, ри мо ка то ли чан ство је спо соб но да одр жи на пе тост из-
ме ђу раз ли чи тих схва та ња, а по Фи не ле ру оно стал но по ку ша ва да 
све ан ти ци пи ра. Ис ти ца но је осе ћа ње по тре бе за но вом те о ло ги јом 
кул ту ре, у ко јој би био ува жен до сег ну ти ни во са вре ме ног ко му ни-
ци ра ња. Сма тра но је да но во ри мо ка то ли чан ство тре ба да са др жи 
ин тен зи ван ди ја лог, по на ша ње ускла ђе но с ре чи ма, стал но ко ри-
го ва ње од но са јед на ко сти и раз ли чи то сти и де ло ва ње у про це су 
ко му ни ци ра ња. Цр кви је и да ље би ло ве о ма ста ло да Кон гре га ци ја 
за еван ге ли зо ва ње на ро да, ра ни ја Кон гре га ци ја ‘’De Pro pa gan da Fi-
de’’, што успе шни је ра ди.

Боф је твр дио да је Цр ква увек би ла на ре пу до га ђа ја, по пра-
ви лу про тив нај ва жних исто риј ских про ме на – про тив ре фор ме 
1521, ре во лу ци је 1789, про тив сло бо де са ве сти, сло бо де ми шље ња, 
про тив де мо кра ти је итд. (Boff, L., 1984: 96) Грч ки те о лог Ка ло ми-
рос је твр дио да је ате и зам по сле ди ца ла жне ‘’за пад не те о ло ги је’’ 
(и ри мо ка то лич ке и про те стант ске) и да је био не по знат хри шћан-
ству Ис то ка. Љу ди на сто је да се по мо ћу ате и зма са кри ју од злог, 
сви ре пог Бо га. По Ка ло ми ро су ће ате и зам не ста ти ка да ор то док си-
ја по бе ди за пад ну је рес. (Ка ло ми рос, А., 1984: 177)

Ка кав је од нос ри мо ка то ли чан ства пре ма Европ ској уни-
ји? Ри мо ка то лич ки те о ло зи пи та ју да ли Евро па мо же да по ста не 
хри шћан ски ја. Под се ћа ју на ре чи Јо ва на Па вла II да Евро па мо ра 
по че ти да ди ше и јед ним и дру гим плућ ним кри лом и да на у чи 
свој ма тер њи је зик, хри шћан ство. За па пу је Рим ср це ко је тре ба 
да снаб де ва здра вом кр вљу оба плућ на кри ла и учи тељ ма тер њег, 
хри шћан ског је зи ка. По ње му, хри шћан ска Евро па мо ра да се об ра-



БошкоТелебаковић ДеловањеСветестолице

293

чу на са се ку лар ним. Ча со пис ‘’Con ci li um’’ је јед ном свом бро ју дао 
на слов ‘’На нов на чин ми сли ти о Евро пи’’, а на слов бро ја у ча со-
пи су ‘’Com mu nio’’ је ‘’Или Евро па или хри шћан ство’’. (Con ci li um, 
2004; Com mu nio, 2005)

Те шко је са свим раз у ме ти ка ко је мо гу ће да Све та сто ли ца, 
са сво јом сред њо ве ков ном струк ту ром и иде јом о сред њо ве ков ном 
устрој ству као нај бо љем дру штве ном по рет ку, мо же успе шно да 
функ ци о ни ше у са вре ме ној Евро пи и са вре ме ном све ту и бу де је-
дан од ве ли ких европ ских и гло бал них ‘’игра ча’’. 

BoskoTelebakovic

ACTIVITIESOFTHEHOLYCHAIR

Summary
The Va ti can has been a gre at ‘po li ti cal player’ for a long ti me 

even then when it is not vi si ble. Alt ho ugh it do es not ha ve di vi si ons, 
as it was sta ted by Sta lin, it is mo re po wer ful than many of tho se who 
ha ve them. The Holy Cha ir tri es to re act ap pro pri a tely to signs of ti me. 
How suc cessful is it? At first sight, so me po pes se em to be un suc cessful 
po li ti ci ans. They in tro du ced the Va ti can, tho ugh they tal ked abo ut po-
li ti cal ne u tra lity, to the si de of lo sers’ co a li ti ons in both world’s wars. 
The Holy Cha ir did not suf fer se ve re da ma ge, be ca u se af ter the wars 
they ma na ged to ta ke it to the win ners’ si de wit ho ut chan ging the main 
po li ti cal co ur se. The Holy Cha ir has skil lfully en han ced its po wer and 
in flu en ce. Du ring the Se cond Va ti can Co un cil, a church re form and the 
mo der ni za tion of its dog ma and ac ti vi ti es we re tried, but af ter that tra di-
tion was re sto red and the re was a ten dency to link it with mo dern po li-
tics. The Holy Cha ir par ti ci pa ted in the pre pa ra ti ons of the fall of Ber lin 
wall and was in vol ved in the events to fol low the fall. The Va ti can is 
an in sti tu tion co un ted on by Euro pean and glo bal po wer ful pe o ple. The 
Holy Cha ir uses its aspi ra tion to spi ri tual uni ver sa lity to gain a part of 
glo bal po wer for it self. 
Key words: Chri sti a nity, Ro man Cat ho li cizm, the po pe, the Va ti can, po li tics, 

glo ba lism.
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Resume
Ro man Cat ho lic Chri sti a nity was an no un ced in the first cen tu ri es 

of the new era by gi ving pri o rity in ho no ur to the Ro man bis hop (Po pe) 
over all ot her bis hops of the Em pi re. Po pes al so tried to be first in po wer 
la ter. The Bi ble is not a po li ti cal text, but its mes sa ges can be in ter pre-
ted po li ti cally. TheVa ti can has ex cel led in that and has ne ver re no un ced 
go ing in for po li tics. The mo dern Holly Cha ir so cio-po li ti cal doc tri ne, 
for mu la ted at the First Va ti can Co un cil and im pro ved at the Se cond 
Co un cil, has not fet te red con cre te po li ti cal ac ti vi ti es. The Holy Cha ir 
se ems to be afraid of lo sing po wer in the world wit ho ut po licy ma king.

The Va ti can do es not anly re pre sent the Church, but al so the Po-
pe’s sta te with the de ve lo ped di plo macy. The Nun cio, dif fe rently than 
the am bas sa dor, is not only the re pre sen ta ti ve in a fo re ign go vern ment, 
but is al so the con trol ler of Ro man Cat ho lic Church ac ti vi ti es or of mis-
si o na ri es in a fo re ign co un try. Mo ral the o logy has a ro le in shel te ring 
Church po licy. Re li gi o us dog ma talks abo ut ser ving and Va ti can po li ti-
cal doc tri ne abo ut ru ling. 

The Holly Cha ir has been a gre at ‘po li ti cal player’ for a long ti me 
even then when it is not vi si ble. Alt ho ugh it do es not ha ve di vi si ons, as 
it was sta ted by Sta lin, it is mo re po wer ful than many of tho se who ha ve 
them. The Holy Cha ir tri es to re act ap pro pri a tely to signs of ti me. How 
suc cessful is it? It to ok the Church abo ut hun dred years to ‘’di gest’’ the 
con se qu en ces of the French Re vo lu tion. Only the ex pan si on of so ci a-
lism mo ve ment ma de Church see so ci a lism as the main enemy.

At first sight, so me po pes se em to be un suc cessful po li ti ci ans. 
They in tro du ced the Va ti can to the si de of lo sers’ co a li ti ons in both 
world’s wars, tho ugh they tal ked abo ut po li ti cal ne u tra lity. The Holy 
Cha ir did not suf fer se ve re da ma ge, be ca u se af ter the wars they ma na-
ged to ta ke it to the win ners’ si de wit ho ut chan ging the main po li ti cal 
co ur se. Du ring the Se cond World War, the Po pe, frig hte ned by the So-
vi et Union po wer, pro po sed the for ma tion of ‘’sa ni tary cor don’’ aro und 
him. 

The Holy Cha ir has skil lfully en han ced its po wer and in flu en ce. 
Whi le do ing that, it mo re and mo re re lied on the Opus Dei or ga ni sa tion. 
Du ring the Se cond Va ti can Co un cil, a church re form and mo der ni za-
tion of its dog ma and ac ti vi ti es we re tried, but af ter that tra di tion was 
re sto red and the re was a ten dency to link it with mo dern po li tics. The
Va ti can re fu sed to adapt to the chan ged so ci ety and emp ha si zed that 
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so ci ety sho uld adapt to the Church. That pus hed away many be li e vers 
from the of fi cial Church.

The Holy Cha ir par ti ci pa ted in the pre pa ra ti ons of the fall of Ber-
lin wall and was in vol ved in the events to fol low the fall. The Va ti can is 
an in sti tu tion co un ted on by Euro pean and glo bal po wer ful pe o ple. The 
Holy Cha ir uses its aspi ra tion to spi ri tual uni ver sa lity to gain a part of 
glo bal po wer for it self. A new goal has been set: rec hri ti a ni za tion of the 
West and con qu e ring 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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Сажетак
Циљ ово га ра да је да ис тра жи ефек те не га тив не кам па ње на 

оп штим из бо ри ма у Ср би ји то ком ма ја 2012. го ди не. Као основ ни 
ин стру мент ана ли зе ауто ри ко ри сте ана ли зу са др жа ја, пу тем ко је 
се ту ма че са др жа ји из бор ног мар ке тин га по ли тич ких пар ти ја, али 
и из ја ве и го во ри њи хо вих ли де ра, ана ли та ча ра и струч не јав но сти. 
Ауто ри, с јед не стра не, утвр ђу ју да је не га тив на из бор на кам па ња 
до при не ла де мо би ли за ци ји би ра ча и до дат но про ду би ла кри зу ле-
ги ти ми те та још увек не кон со ли до ва не де мо кра ти је у Ср би ји.  С 
дру ге стра не, у ра ду се ис ти чу трај ни је по сле ди це (ан ти)кам па ње 
на раз вој по ли тич ке кул ту ре и из град ње де мо крат ских вред но сти.  
* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 

и науке Републике Србије.
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Кључ не ре чи: не га тив не кам па ње, (ан ти)кам па ње, из бо ри, из бор ни ци-
клу си, по ли тич ка кул ту ра, по ли тич ки ак те ри, де мо кра ти-
ја, по ли тич ки мар ке тинг, про па ган да.

Оно што се по ка зу је као кру ци јал но обе леж је из бор ног про-
це са у Ср би ји, и то кроз све из бор не ци клу се, још од вре ме на мла-
де и тек ухо да ва не де мо кра ти је с по чет ка XX ве ка па све до ње ног 
са вре ме ног об на вља ња и да на шњег кон со ли до ва ња, је сте јед на 
по све ка рак те ри стич на ат мос фе ра ко ја се ства ра од стра не по ли-
тич ких ак те ра усме ре них на (кам пањ ско) из бор но де ло ва ње, а ко ја 
во ди ка то ме да ста ње у дру штву мал те не по при ма обри се не ка квог 
се ми рат ног ста ња. Та да се из бор на утак ми ца пре тва ра у бес ком-
про ми сну по ли тич ку бор бу, од но сно по ли тич ка аре на се тран сфор-
ми ше у аре ну нај же шће из бор не бор бе у ко јој се не би ра ју сред ства 
за ме диј ско де ло ва ње на свест (а ти ме и сам из бор) гра ђа на, све 
за рад оства ри ва ња од ре ђе ног по ли тич ког (из бор ног) ци ља. При 
то ме се по ли тич ки про тив ни ци ме ђу соб но тре ти ра ју као нај љу ћи 
не при ја те љи, а че сто и име ну ју као не при ја те љи и/или из да ји це на-
ро да и др жа ве (у фре квент ној упо тре би је и тер мин „стра ни пла ће-
ни ци“). Не пре за се ни од на па да на са му лич ност дру гих так ма ца 
у тој игри, што во ди ка тзв. пер со на ли за ци ји кам па ње. Он да, чак 
и сва ком ла ич ком по сма тра чу са стра не по ста је ја сно да је реч о 
пред из бор ној (ан ти)кам па њи. 

Та ко су се и три де се тих го ди на XX ве ка у из бор ној тр ци у 
Ср би ји по ли тич ки по е ни сти ца ли пу тем лич них на па да и увре да, 
уз ко ри шће ње сла бо сти про тив кан ди да та и њи хо во ети ке ти ра ње 
као „из дај ни ка“, „ло по ва“, „пре ва ра на та“, „фал си фи ка то ра“ или 
„уби ца“, али и упо тре бом не ких дру гих, с да на шње тач ке гле ди-
шта ар ха ич них и по ма ло сме шних на зи ва, по пут „се ци ке са“, „на-
род на пи ја ви ца“, „ста ра кр во пи ја на род на“ или „за штит ник ко ко-
ша ра“ (мо же мо при ме ти ти да би у мо дер ном по ли тич ком је зи ку 
са вре ме не Ср би је екви ва лент овом по след ње на ве де ном на зи ву 
био из раз „за штит ник тај ку на“).1) Но, упр кос по сто ја њу те сво је вр-

1) У то ка ко је из гле да ла из бор на кам па ња у Ср би ји 30-тих го ди на XX ве ка, не дав но смо 
има ли при ли ке да стек не мо ма ли увид у јед ним днев ним но ви на ма ко је су се по за ба ви ле 
овом те ма ти ком, о ко јој је том при ли ком го во рио и проф. др Мом чи ло Па вло вић, ди рек-
тор Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју. Ту су по ка за ни и не ки ин те ре сант ни пред из бор ни 
пла ка ти из тог вре ме на, ме ђу ко ји ма је, на при мер, и онај ко ји је гла сио: „Бе о гра ђа ни! 
Се ти те се: 

 Да Па шић има 172 (сто сдам де сет и две) ру дар ске кон це си је у Ср би ји. 
 Да је Па шић пре три де сет го ди на био пу ки си ро мах, а да да нас има де вет тро спрат них 

ћо шко ва у Бе о гра ду и да је нај бо га ти ји чо век у на шој зе мљи.
  ...да има огром не де по зи те у стра ним бан ка ма. 
 Да у Ср би ји ни је би ло ни јед не ве ли ке др жав не кра ђе ни ти афе ре у ко ју ни је уме шан или 

он или ње гов син Ра да... 
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сне срп ске по ли тич ке „тра ди ци је“ у не га тив ном ре кла ми ра њу, оно 
што је то ком по след њег из бор ног про це са у Ср би ји (2012. го ди-
не) при лич но шо ки ра ло струч ну и ши ру јав ност - ма кар онај њен 
део ко ји др жи до до брог уку са и ко ји је све стан сна ге кул тур них и 
еду ка тив них ути ца ја ко ји до ла зе из ме диј ске сфе ре, а на ро чи то у 
слу ча ју по ли тич ко-про па ганд ног де ло ва ња пу тем моћ них са вре ме-
них ме диј ских тех но ло ги ја - је сте нео че ки ва но не га тив но, па чак и 
отво ре но „пр ља во“ во ђе на из бор на кам па ња. 

Ка ко не би би ло не ке за бу не, ва ља од мах ис та ћи да не га тив-
на из бор на про па ган да ни је ка рак те ри стич на са мо за дру штва тзв. 
мла де или не пот пу но кон со ли до ва не де мо кра ти је, по пут са мог 
срп ског дру штва. На и ме, и у раз ви је ним за пад ним зе мља ма она не 
са мо да је ду го при сут на (у САД још је 1828. го ди не спро во ђе на у 
кам па њи за пред сед ни че из бо ре из ме ђу та да шњих кан ди да та Џек-
со на /An drew Jac kson/ и Адам са /John Qu incy Adams/), већ да нас 
има и зна тан удео (пре ма не ким про це на ма и до 45 од сто) у укуп-
ном по ли тич ком ре кла ми ра њу у кам па њи (ТВ ре кла ме, ре кла ме у 
но ви на ма, ра зни штам па ни про па ганд ни ма те ри ја ли и др.), а по-
себ но пре о вла ђу ју не га тив ни ТВ спо то ви.2) Не ка ис тра жи ва ња у 
САД су по ка за ла да су не га тив не про па ганд не по ру ке та мо по че ле 
да до ми ни ра ју већ од 1980. го ди не.3) Сто га и не чу де та кви за кључ-
ци по пут оног да је дав но про шло вре ме ка да кан ди да ти то ком 
кам па ње ни су осло вља ва ли сво је опо нен те име ном.4) Нај све жи ји 
при мер не га тив не кам па ње ко ја је иза зва ла бур не ре ак ци је аме рич-
ке јав но сти је сте упра во кам па ња ко ју во ди ак ту ел ни пред сед ник 
САД, Ба рак Оба ма (Ba rack Hus sein Oba ma), за свој ре и збор на ту 
функ ци ју. Та ко не ки јав но по ста вља ју пи та ње: „Ако је он до бар 
пред сед ник, зар не би тре ба ло да во ди по зи тив ну кам па њу, ука зу-

 Бе о гра ђа ни! Срп ска свест и гра ђан ска ду жност на ла же Вам да ли стом уста не те про тив 
овог вр хов ног за штит ни ка свих ко руп ци о на ша, па сви ко ли ко Вас има гла сај те за ли сту 

 Чи ка Љу бе Да ви до ви ћа. 
 Тре ћа ку ти ја је сте Па ши ћа – Цан ко ва срп ског кр во лоч ни ка“ (ви де ти: Ми лан До бро ми-

ро вић, „Исто ри ја пр ља ве кам па ње: Пљув љње још од 1930. го ди не“, Курир, 30. април – 1. 
мај, 2012, стр. 8).

2) О то ме ви де ти у: Зо ран Сла ву је вић, Политичкимаркетинг, ФПН, Чи го ја штам па, Бе о-
град, 2005, стр. 159.  

3) Ви де ти: Dar rell M. West, AirWars:TelevisionAdvertising inElectionCampaigns, 1952-
1992, Con gres si o nal Qu ar terly Press, Was hing ton, DC, 1993, стр. 48.

4) На то су ука за ли Ва тен берг (Mar tin P. Wat ten berg) и Бра јанс (Cra ig Le o nard Bri ans), а 
има ју ћи за пра во у ви ду пред сед нич ке из бо ре у САД 1948. го ди не и по на ша ње то ком 
из бор не кам па ње дво ји це та да глав них кан ди да та – Ха ри ја Тру ма на (Ha rry S. Tru man) 
и То ма са Де ве ја (Tho mas E. De wey). Ви де ти: Mar tin P. Wat ten berg, Cra ig Le o nard Bri ans, 
NegativeCampaignAdvertising:DemobilizerorMobilizer, Re cent Work, Cen ter for Re se-
arch in So ci ety and Po li tics, In sti tu te for So cial Sci en ce Re se arch, Uni ver sity of Ca li for nia, 
Los An ge les, 22. ав густ, 1996, стр. 1.



СПМброј2/2012,годинаXIX,свеска36. стр.297-315.

300

ју ћи на све круп не ства ри ко је је ура дио? С дру ге стра не, ако по сле 
ње го вог пред се до ва ња од пре ко три го ди не, он ка же гра ђа ни ма да 
је Аме ри ка јед на не пра вед на и не фер зе мља (anunjustandunfair
country), за што би он да тре ба ло да бу де ре и за бран? За што он ни је 
ни шта ура дио у по гле ду тог про бле ма?“5) Та ко ђе, у не та ко дав ним 
из бор ним про це си ма у САД, де ша ва ли су се и слу ча је ви не га тив не 
кам па ње кроз игра ње уло ге „по ли тич ке жр тве“. Нај за ни мљи ви ји 
при мер, сва ка ко је пред сед нич ка из бор на тр ка у ко јој су уче ство-
ва ли та да шњи пре сед ник Кар тер и ње гов на след ник Ре ган. ТВ спот 
у ко ме је глав на ро ла при па ла Нен си Ре ган, до при нео је по бе ди 
ње ног су пру га, а глав на глу ми ца је те жи ла да оту пи на па де про-
тив кан ди да та ко ји су се од но си ли на пи та ња со ци јал не по ли ти ке.6)

Не сум њи во је да је ово пи та ње тре ба ло би ти по ста вље но и 
пред став ни ци ма по ли тич ке вла сти у Ср би ји, ко ји су узе ли уло гу 
так ма ца у из бор ној тр ци, уто ли ко пре јер је њи хо ва од го вор ност 
мо жда чак и ве ћа, с об зи ром на ра њи вост ов да шње де мо кра ти је 
и на су шну по тре бу ње не кон со ли да ци је, уз ста би ли за ци ју и да љи 
раз вој де мо крат ских по ли тич ких ин сти ту ци ја и са мих де мо крат-
ских вред но сти и прин ци па. 

Но, уоче но је да су са по ра стом ТВ по ли тич ког ре кла ми ра-
ња (television advertising), од но сно пре ор јен ти са њем кам па ња од 
штам па них ме ди ја на крат ко те ле ви зиј ско, тзв. три де сет се кунд но 
пред ста вља ње, оп ту жбе и кон тра оп ту жбе по ста ле ка ко уче ста ли-
је, та ко и ди рект ни је. По ред то га, мо же мо, та ко ђе, при ме ти ти да 
је и нај но ви ји раз вој ме диј ске тех но ло ги је, ко ји је до се гао ра ни је 
не слу ће не до ме те, отво рио но ве мо гућ но сти у по гле ду та квог мар-
ке тин шког по ли тич ког де ло ва ња и ње го вих ефе ка та. Са раз во јем 
но ве ме диј ске сфе ре - тзв. сај бер про сто ра (cyberspace) и но вих 
гру па јав но сти (on-line јав но сти), по ста ју све по пу лар ни је ин тер-
нет из бор не кам па ње ко је уно се но ви не и ве ли ку кре а тив ност и у 
не га тив но ре кла ми ра ње.  

Не га тив ном кам па њом у по ли ти ци  на зи ва се она вр ста по ли-
тич ког ре кла ми ра ња ко ја ни је за сно ва на на соп стве ној афир ма ци ји 
(афир ма тив на или по зи тив на кам па ња), већ на дис ква ли фи ка ци-
ји по ли тич ких опо не на та. Та кво не га тив но ре кла ми ра ње за пра во 
се за сни ва на ан ти ре кла ми дру го га, у ви ду пре зен та ци је ње го вих 
сла бо сти, гре ша ка или про пу ста, ка ко би се ис про во ци рао не га-

5) Eric Ba hrt, „Oba ma run ning a ne ga ti ve cam pign for re-elec tion“, 23. апри.л, 2012, www.na ti-
on mul ti me dia.com/opi nion/Oba ma-run ning-a-ne ga ti ve-cam pa ign-for-re-elec tion-30180479.
html (29. 4. 2012).

6) Ви де ти  у, Da vid, Mark,  GoingDirty:TheArtofNegativeCamaigning, UpdatedEdition,  
Row man & Lit tle fi eld Pu blis hers, USA, 2009, стр. 6.



АлександраМировић,ПетарМатић Политичко(анти)рекламирање...

301

ти ван од нос пре ма ње го вој лич но сти или ње го вим ста во ви ма и, 
ти ме, ути ца ло на из бор ну од лу ку гра ђа на, пре све га оних нео д луч-
них, ако не да гла са ју за адре сан та про па ганд не по ру ке са не га тив-
ним са др жа јем, он да ма кар та ко што ће се од вра ти ти да гла са ју за 
про тив нич ку стра ну. Ме ђу та квим не га тив ним по ли тич ким ре кла-
ма ма, раз ли ку ју се оне у ко ји ма се ди рект но на па да кон ку рент ски 
кан ди дат или стран ка (ре кла ме-на па ди /attackads/) од оних пу тем 
ко јих се, та ко ђе не га тив ним са др жа јем, „уз вра ћа уда рац“, од но сно 
од го ва ра на на пад (тзв. од го вор-ре кла ме /responseads/). На и ме, у 
том ти пу по ли тич ке бор бе фо кус па жње се по ме ра са по зи тив не 
соп стве не про мо ци је (у слу ча ју по зи ци о них стра на ка, оно га што је 
власт ура ди ла и што те пар ти је пла ни ра ју убу ду ће да спро ве ду; у 
слу ча ју опо зи ци о них, пре зен то ва ња њи хо вог по ли тич ког про гра-
ма) или, пак, пре зен та ци је соп стве них пред но сти и на гла ша ва ња 
раз ли ка у од но су на опо нен те (тзв. ком па ра тив но ре кла ми ра ње) 
на ис ти ца ње не га тив но сти и оспо ра ва ње (или, у че сто упо тре бља-
ва ном ко ло кви јал ном реч ни ку, „пљу ва ње“) про тив нич ке стра не и 
ње ног кан ди да та. Ка ко про фе сор В. Го а ти об ја шња ва: „То ни је не-
за ко ни то. Пре је реч о не ким мо рал ним пре кр ша ји ма ко ји не ма ју 
санк ци ју“.7)На рав но, ту се ми сли на то да за та кво по ли тич ко де-
ло ва ње не ма за кон ске санк ци је у прав ном по рет ку. Али, за нео д го-
вор ност тог ти па, као уоста лом и за сва ку дру гу по ли тич ку нео д го-
вор ност, по сто ји јед на дру га вр ста санк ци је ко ја је мо жда и мно го 
ве ћа, са те жим и ду го роч ни јим по сле ди ца ма - она ко ју спро во ди 
гра ђан ска тј. по ли тич ка јав ност: пре све га, у ви ду јав не осу де та-
квог по на ша ња; по том, пу тем па да тзв. реј тин га или ти по пу лар но-
сти по ли тич ког су бјек та ко ји је при бе гао та квом ти пу по ли тич ког 
мар ке тин га; па све до ње го вог ка жња ва ња при ли ком са мог чи на 
гла са ња, што све во ди ка ло шем ко ти ра њу у ко нач ном од ме ра ва њу 
по ли тич ке сна ге и, да ка ко, ло шем из бор ном ре зул та ту. 

У по је ди ним слу ча је ви ма, ис ход не га тив них из бор них кам-
па ња је раст из бор не ап сти нен ци је и де мо би ли за ци ја би ра ча, што у 
крај њој ин стан ци узро ку је кри зу ле ги ти ми те та по ли тич ких ин сти-
ту ци ја и по рет ка у це ли ни. Ни је рет ко да по ли тич ки ак те ри са ми 
про ду ку ју та кву кли му јер те же да де мо ти ви шу би рач ко те ло по ли-
тич ких опо не на та.8) Ве ћи на ис тра жи ва ња у обла сти из бор них кам-

7) Вла ди мир Го а ти је то из ја вио упра во ко мен та ри шу ћи за је дан ме диј ски пор тал ак ту ел ни 
из бор ни про цес у Ср би ји, при че му је до дао и ову оце ну: „Ми слим да ће то га би ти све 
ви ше ка ко се бли жи дан из бо ра и да ће љу ди ко ји има ју сла би ји сто мак има ти све ви ше 
про бле ма да то слу ша ју“.  Нав. пре ма: Је ле на Ко ста ди но вић, „Из бо ри 2012: Пр ља ва 
игра без пра ви ла?“, из вор: Smediaportal, http://www.sme dia.rs/m/spress/ve sti/1437/iz bo-
ri-2012-ne ga tiv na-kam pa nja-iz bo ri-2012-pr lja va-igra-bez-pra vi la-VI DEO.html (1.5.2012). 

8)   Mark, Da vid, GoingDirty:TheArtofNegativeCamaigning, UpdatedEdition, op. cit , стр. 3.
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па ња по ка за ла су да је то ком по след њих го ди на, са ја ча њем уло ге 
ме ди ја (по себ но елек трон ских), до шло до по ра ста не га тив них кам-
па ња то ком из бор них ци клу са. Уоби ча је ни са ве ти по ли тич ких кон-
сул та на та су да се што пре кре не у из град њу не га тив ног ими џа  по-
ли тич ког/их про тив ни ка, ка ко би се уна пред оси гу ра ла пред ност.9)

Та ко ђе, ако се у не га тив ној кам па њи оде ко рак да ље, те се 
пла си ра ју не са мо про во ка тив не али исти ни те ин фор ма ци је о про-
тив ни ку, већ и оне не и сти ни те, у ви ду кле ве та, ла жи и увре да, ко-
је спа да ју у до мен по ли тич ког сплет ка ре ња (то је упра во оно што 
се под ра зу ме ва пој мом „пр ља ве кам па ње“), он да мо гу да усле де и 
суд ске ту жбе, те су та да мо гу ће и прав не санк ци је. У сва ком слу ча-
ју, не га тив но ре кла ми ра ње пред ста вља јед но нео д го вор но по на ша-
ње у по ли тич ком мар ке тин гу, ко је се за пра во и у еко ном ском мар-
ке тин гу из бе га ва, сма тра ју ћи се не при хва тљи вим. Ко мер ци јал ни 
огла ши ва чи, на и ме, ве о ма во де ра чу на да, ка да го во ре о пред но сти-
ма свог про из во да у од но су на та кву ро бу дру ге мар ке, ову са кри ју 
та ко да се дру ги бренд не ви ди и, ти ме, ди рект но не про зи ва.10)

У Ср би ји је, у ре ла тив но крат ком вре мен ском пе ри о ду (за 
два де се так го ди на од по нов ног уво ђе ња ви ше стра нач ја), оства рен 
сво је вр сни „ци ви ли за циј ски на пре дак на пла ну од но са пре ма по-
ли тич ком мар ке тин гу“, у сми слу да се – ка ко то об ја шња ва је дан 
до бар по зна ва лац ове обла сти, про фе сор Зо ран Сла ву је вић – пре-
шло од по чет не „фа зе мар ке тин шког ни хи ли зма и при ми ти ви зма“, 
одн. „мар ке тин шког на ту ра ли зма“ (уз пот це њи ва ње зна ча ја и не ра-
зу ме ва ње са ме при ро де по ли тич ког мар ке тин га и ме диј ске про мо-
ци је, као и по ли тич ких бе не фи та ко ји они мо гу до не ти), у пот пу но 
дру гу крај ност ка ква је да на шња „фа за тзв. то тал ног мар ке тин га“, 
са све о бу хват ном, све при сут ном и све про жи ма ју ћом и, та ко ђе, 
на вод но све моћ ном мар ке тин шком де лат но шћу.11) Но, и тај мо де-

9) Da vid, A. M, Pe ter son, Paul A, Dju pe, „Why Pri mary Cam pa igns Go Ne ga ti ve: The De ter-
mi nants of Cam pa ign Ne ga ti vity“, Po li ti cal Re se arch Qu ar terly, Vol. 58, No. 1, Uni ver sity of 
Utah, Sa ge Pu bli ca ti ons, 2005, стр. 45.     

10) Упра во го во ре ћи о из бор ној кам па њи у Ср би ји 2012, и про грам ски ди рек тор Це Сид-а 
(Цен тра за сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју), Ђор ђе Ву ко вић, ука зао је на ту па ра ле лу са 
ко мер ци јал ним мар ке тин гом. Он је узео за при мер ре кла ми ра ње де тер џен та или пра шка 
чи ји се огла ши ва чи „по на ша ју до вољ но од го вор но, да не узму дру ги пра шак или не ки 
дру ги де тер џент и да ука жу на то... ста ве ону бе лу фла шу или ста ве бе лу ке су, да кле, 
да се не зна о ком се ра ди“. Нав. пре ма: Тран скрипт еми си је „Је дан на је дан“ (аутор ка и 
во ди тељ ка: Да ни ца Ву че нић; гост: Ђор ђе Ву ко вић), РТВ Вој во ди не, 17.04.2012,  http://
me dia.rtv.rs/sr_ci/je dan-na-je dan/2474.

11) З. Сла ву је вић у јед ној но ви јој ана ли зи де мон стри ра ка ко су по ли тич ки ак те ри у Ср би ји 
за крат ко вре ме пре шли тај дуг пут мар ке тин шког раз во ја, за шта је, на при мер, у Сје ди-
ње ним Аме рич ким Др жа ва ма тре ба ло по ла ве ка. Ви де ти: Зо ран Сла ву је вић, „Два де сет 
го ди на ви ше стра нач ја у Ср би ји: Од мар ке тин шког ни хи ли зма и при ми ти ви зма до то тал-
ног мар ке тин га и идо ло по клон ства мар ке тин гу“, у: Сла ви ша Ор ло вић (прир.), Партије
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ран при ступ по ли тич ком ре кла ми ра њу и про цес аме ри ка ни за ци је 
из бор не кам па ње оста ли су и да ље обе ле жни при ми тив ним мар-
ке тин гом, услед по ли тич ко-кул тур ног при ми ти ви зма ко ји ле жи у 
осно ви ово га, те се по ста вља пи та ње да ли су, ма кар у овом сми слу, 
по ли тич ки ак те ри у Ср би ји за и ста иза шли из фа зе „мар ке тин шког 
при ми ти ви зма“. Да кле, и по ред про ме ње них окол но сти са вре ме не 
Ср би је и из ве сне ње не по ли тич ке мо дер ни за ци је (ко ја се углав ном 
са мо на по јав ном ни воу и по љу ко му ни ка циј ских об ли ка и сред-
ста ва од ра зи ла на по ли тич ке су бјек те и њи хо во де ло ва ње, без не-
ког ве ћег ути ца ја и на су штин ску при ро ду срп ске по ли ти ке), не што 
се по ка зу је као и да ље не про ме ње но, шта ви ше и као те шко про-
мен љи во, то јест из у зет но по сто ја но и от пор но на про ме не. А то је 
ни шта дру го до од ре ђе на по ли тич ка кул ту ра срп ске тзв. по ли тич ке 
ели те. То је по ли тич ка кул ту ра ко ја је не до пу сти во ни ског ни воа 
и ко јом за пра во до ми ни ра ју еле мен ти при ми ти ви зма и па ро хи јал-
но сти. Из ра же ност то га је, из ме ђу оста лог, по сле ди ца, по на шем 
ми шље њу, по гре шног ра чу на ња с по сто ја њем та квог па ла нач ког 
мен та ли те та и код са мих гра ђа на, од но сно осла ња ња на оно што је 
по зна ти срп ски фи ло зоф и књи жев ник, Ра до мир Кон стан ти но вић, 
на звао „ду хом па лан ке“, опи су ју ћи ти ме од ре ђен кул тур ни дух ко-
ме је ко ре ла ти ван фе но мен ин фа ти ли зма12)или - ако пре ве де мо то 
на под руч је по ли ти ке и по ли тич ке кул ту ре - мо же мо ре ћи и ко ме је 
ин хе рент но по ли тич ко не пу но лет сво (по ли тич ка не зре лост). Сто га 
се, у кон тек сту не га тив ног ре кла ми ра ња то ком по след њег из бор-
ног ци клу са у Ср би ји ко је је че сто би ло на гра ни ци (а кат кад и с 
оне ње не стра не) пр ља ве кам па ње, са мо по се би на ме ће  пи та ње 
ни је ли мо жда ис прав ни је го во ри ти о по ли тич кој не кул ту ри ов да-
шњих ак те ра усме ри них на по ли тич ко по ље де ло ва ња. 

На овом ме сту, чи ни се, би ло би при клад но под се ти ти и на 
од ре ђе ње са мог пој ма по ли тич ке кул ту ре. Пре ма јед ној оп штој де-
фи ни ци ји, она пред ста вља „онај део оп ште кул ту ре јед ног дру штва 
ко ји об у хва та вред но сти, уве ре ња, ста во ве, сим бо ле, скло но сти и 
обра сце по на ша ња у од но су на по ли ти ку и по ли тич ка пи та ња као 
она пи та ња ко ја се од но се на оп ште усло ве за јед нич ког жи во та у 
јед ном дру штву и на из бор пра ва ца и ци ље ва укуп ног дру штве ног 

иизбориуСрбији:20година, Fri e drich Ebert Stif tung, ФПН – Цен тар за де мо кра ти ју, 
Бе о град, 2011, стр. 285-295.

12) Ви де ти: Ра до мир Кон стан ти но вић, „Фи ло со фи ја па лан ке“, Трећипрограм, бр. 2, 1969 
(пр во из да ње), или не ко од ка сни јих, по себ них из да ња, нпр: Р. Кон ста ти но вић, Филосо-
фијапаланке, Но лит, Бе о град, 1981; о на че ли ма „па лан ке“, па ла нач ком ду ху и ње го вој 
ко ре ла тив но сти са ин фа ти ли змом, по себ но ви де ти: Ibid., стр. 7-20.
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раз вит ка“.13) На рав но, по сто је раз ли чи ти ти по ви овог фе но ме на на 
ко ји се од но си по јам по ли тич ке кул ту ре. У јед ној од да нас нај по-
зна ти јих ти по ло ги за ци ја, из два ја се и тип па ро хи јал не по ли тич ке 
кул ту ре. Реч је о ти по ло ги ји ко ју су раз ви ли Ал монд (Ga briel A. 
Al mond) и Вер ба (Sid ney Ver ba) – са да се већ за си гур но мо же ре ћи 
– кла си ци у по ли тич ко-кул тур ном про у ча ва њу по ли ти ке и по ли-
тич ких по ја ва и уте ме љи ва чи тзв. civicculture при сту па.14)Пре ма 
њи хо вом од ре ђе њу, овај тип по ли тич ке кул ту ре – ко ји се ве зу је пре 
све га за пле мен ска дру штва и не ке ло кал не за јед ни це, ма да се не 
ис кљу чу је мо гућ ност ње го вог по сто ја ња и у ве ли ким по ли тич ким 
за јед ни ца ма са ве ћим сте пе ном раз ви је но сти – у сво јој екс трем-
ној или чи стој ва ри јан ти, ка рак те ри ше се, из ме ђу оста лог, по гла-
вар ством, др жа њем до ча сти во ђе, ку му ли ра ним по ли тич ко-еко-
ном ско-ре ли гиј ским уло га ма (од су ство њи хо ве спе ци ја ли за ци је) 
и исто та ко не спе ци ја ли зо ва ним струк ту ра ма, уз не по сто ја ње ни 
ди фе рен ци ра но сти са мих (по ли тич ких, дру штве них, ре ли гиј ских 
и др.) ори јен та ци ја пре ма њи ма. Та ко ђе, зна чај на осо би на овог по-
ли тич ко-кул тур ног ти па је и од су ство би ло ка квих оче ки ва ња од 
по ли тич ког си сте ма, као и „од сут ност оче ки ва ња про ме на ко је би 
по кре ну ле по ли тич ки си стем“.15) Не ке од ових осо би на, по себ но 
ову по след њу ве за ну за на сто ја ње да се очу ва status quo (ако се 
има ју у ви ду ствар на, а не са мо де кла ра тив на оче ки ва ња про ме-
на, да кле она о ко ји ма нај бо ље го во ри упра во прак са, тј. од ре ђе но 
де ло ва ње или, бо ље ре ћи, не де ло ва ње), ла ко је пре по зна ти и у по-
ли тич ко-кул тур ном про фи лу по ли тич ких ак те ра са вре ме ног срп-
ског дру штва. А ка да го во ри мо о њи хо вим оче ки ва њи ма уоп ште од 
по ли тич ког си сте ма, мо же мо, без ве ли ког пре те ри ва ња, ре ћи да ту 
не ма ни ка квих оче ки ва ња из у зев оних да се пу тем по сто је ћег си-
сте ма по сва ку це ну до ђе до по зи ци је вла сти, од но сно на њој што 
ду же за др жи. Но, за слу чај ко ји је ов де пред мет ана ли зе, по себ но 
је зна чај но Ал монд-Вер би но раз ма тра ње јед не сло же не вр сте, тзв. 
па ро хи јал но-пар ти ци па циј ске по ли тич ке кул ту ре и уоча ва ње про-
бле ма кул тур ног раз во ја у на ста ју ћим на ци ја ма (или, дру гим ре чи-
ма, они ма у про це су из град ње), где су кул тур не нор ме па ро хи јал-

13) Ми лан Ма тић, „По ли тич ка кул ту ра“, од ред ни ца у: Ми лан Ма тић (гл. ур.), Енциклопеди-
јаполитичкекултуре,  Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 830.

14) У сво јој чу ве ној сту ди ји о ци вил ној кул ту ри, они су, по ред овог па ро хи јал ног ти па, 
из дво ји ли још два основ на ти па по ли тич ке кул ту ре: по да нич ки и пар ти ци па ти ван тип; 
а та ко ђе су иден ти фи ко ва ли и три сло же на об ли ка, за сно ва на на ме ша ви ни ових основ-
них ти по ва, док су ци вил ну кул ту ру од ре ди ли као за се бан, по све спе ци фи чан тип. Ви-
де ти: Ga briel A. Al mond, Sid ney Ver ba, Civilnakultura:Političkistavoviidemokracijaupet
zemalja, „Po li tič ka kul tu ra“, Za greb, 2000.  

15) Ibid., стр. 23.
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не, а уве де не струк тур не нор ме пар ти ци па циј ске (не кон гру ен ци ја 
по ли тич ке кул ту ре и струк ту ре). 

На и ме, иако по ли тич ка кул ту ра perdefinitionem (ка ко се мо-
же ви де ти и из го ре на ве де ног од ре ђе ња) об у хва та са др жа је ко ји се 
те шко ме ња ју, јер њи хо ва про ме на из и ску је и про ме ну са ме струк-
тре дру штве не и ин ди ви ду ал не све сти, што пред ста вља, пак, је дан 
ве о ма спор и ду го тра јан про цес, гра ђа ни Ср би је ипак кон стант но 
(да кле, не пр ви пут и не са мо у овом слу ча ју већ и у мно гим дру-
гим, и то по ра зним пи та њи ма) по ка зу ју да су мно го ви ше од ма кли 
на том пу ту сти ца ња по ли тич ког пу но лет ства од оних ко ји пре тен-
ду ју да бу ду њи хо ви ли де ри и кји се пот пу но нео прав да но на зи-
ва ју по ли тич ком ели том. За пра во, по свом по на ша њу у по ли тич-
ким на сту пи ма, та гру па ци ја љу ди пре за слу жу је ста тус по ли тич ке 
естра де. А та естра ди за ци ја срп ске по ли ти ке је, чи ни се, до сти гла 
свој „зе нит“ упра во то ком окон ча не из бор не кам па ње 2012. Но, ка-
ко З. Сто јиљ ко вић сли ко ви то ка же - го во ре ћи упра во о са зре ва њу 
срп ског би рач ког те ла на кон две де це ни је из бо ра - би ра чи су ов де
„на ви кли да су из бо ри не ка вр ста ва ша ри шта у ко јој се  кан ди да ти 
ну де за функ ци ју вла сти, спрем ни да до ђу до те по зи ци је на све 
на чи не“.16) Та ко су и овог пу та гра ђа ни, по ка зав ши за ви дан ни во 
по ли тич ке све сти и зна чај ну ин тер и о ри за ци ју де мо крат ских по ли-
тич ко-кул тур них вред но сти, на ту естра ди за ци ју по ли тич ке сце не 
Ср би је (за шта су пр вен стве но од го вор ни глав ни так ма ци у овој 
из бор ној утак ми ци) од го во ри ли из ве сним санк ци о ни са њем та квог 
пред из бор ног по на ша ња ко је је има ло свој нај ма ни фест ни ји об-
лик у по ли тич ком (ан ти)ре кла ми ра њу. Про из ве ден је тзв. бу ме ранг 
ефе кат, са санк ци ја ма у ви ду сма ње ња реј тин га, од но сно по пу лар-
но сти две нај ја че стран ке – Де мо крат ске стран ке (ДС) и Срп ске 
на пред не стран ке (СНС), од ко јих ни јед на ни је оства ри ла же ље ни 
и оче ки ва ни из бор ни ре зул тат.

На то су већ ука зи ва ли и по да ци не ких пред из бор них ис тра-
жи ва ња о по др шци гра ђа на по је ди ним по ли тич ким су бјек ти ма као 
уче сни ци ма у овој из бор ној тр ци и тен ден ци ја ма ње не про ме не. 
А, пре ма јед ном та квом ис тра жи ва њу, ве ли ка ве ћи на ан ке ти ра них 
гра ђа на – од чак 70% њих – ни је по др жа ва ла не га тив ну кам па њу 
ко ја је во ђе на.17) Због то га се, у по ли тич ком дис кур су око оп штих 

16) Нав. пре ма: Је ле на Ко ста ди но вић, „Из бо ри 2012: Пр ља ва игра без пра ви ла?“, из вор: S
mediaportal, http://www.sme dia.rs/m/spress/ve sti/1437/iz bo ri-2012-ne ga tiv na-kam pa nja-iz-
bo ri-2012-pr lja va-igra-bez-pra vi la-VI DEO.html (1.5.2012). 

17) Реч је о се ри ји не на ру че них ис тра жи ва ња (тзв. ко мер ци јал ни про је кат) мар ке тин шке 
аген ци је „Парт нер кон сал тинг“, ко је је она спро ве ла то ком апри ла 2012. го ди не – упра-
во у вре ме за хух та ва ња из бор не кам па ње – пу тем тех ни ке те ле фон ске ан ке те (CA TI), а 
ко ји ма је био об у хва ћен ре пре зен та ти ван (по по лу, ста ро сти и обра зо ва њу) узо рак од 
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из бо ра у Ср би ји, и отво ри ло пи та ње ко је и са ка квим мо ти ви ма 
за по чео та кву вр сту кам па ње, од но сно ко ја је стран ка би ла ини ци-
ја тор не га тив ног, па чак и пр ља вог, на чи на спро во ђе ња по ли тич ког 
мар ке тин га, за шта се ДС и СНС ме ђу соб но оп ту жу ју.

ДС и не ки ње ни ко а ли ци о ни парт не ри на сто ја ли су да у ТВ 
спо то ви ма и пу тем оста лих сред ста ва из бор не про па ган де по ка жу 
не до след ност и про ти ву реч ност да на шњих на пред ња ка, а не ка да-
шњих ра ди ка ла; по том су при бе гли и оспо ра ва њу ком пе тент но-
сти, од но сно ква ли фи ко ва но сти њи хо вог ли де ра (отва ра ње афе ре 
„ди пло ма“). По те гли су за та квим во ђе њем кам па ње, уз за да ва ње 
„ни ских уда ра ца“ су пар нич кој стра ни, ве ро ват но услед нер во зе и 
па ни ке у ко ју је би ла упа ла ова нај ве ћа и нај ја ча стран ка у до сад 
вла да ју ћој ко а ли ци ји ка ко због све сно сти по сто ја ња ве ли ког не-
за до вољ ства гра ђа на, та ко и због про це на и на ја ва од стра не не-
ких ис тра жи ва ча и ана ли ти ча ра ње ног ре ла тив но не по вољ ног (у 
од но су на онај оче ки ва ни или „про јек то ва ни“) из бор ног ре зул та та. 
Та ко су на по ли тич ком тр жи шту пла си ра ни про во ка тив ни пла ка ти, 
лет ци и тзв. weathervane ви део спо то ви („ка ко ве тар ду ва“ спо то ви 
- тип не га тив них спо то ва у ко ји ма се ис ти че не до след ност и про-
ме на ста ва по ли ти ког кон ку рен та) ДС и ње не из бор не ко а ли ци је са 
кон траст ним из ја ва ма То ми сла ва Ни ко ли ћа. Алу ди ра њем на про-
ме ну по ли тич ког ми шље ња и де ло ва ња овог опо зи ци о ног ли де ра, 
пу тем про па ганд ног ма те ри ја ла под на сло вом „То ма – ју че јед но, 
да нас дру го, а су тра ко зна шта“ (ин сер то ва не ре чи Ни ко ли ћа из 
ње го вих из ја ва да тих не ка да и са да - по сле ње го вог по ли тич ког 
за о кре та, а по во дом ра зних пи та ња, као што су: евро ин те гра ци је, 
ста тус Ко со ва и Ме то хи је, оба ве зе Ср би је пре ма Ха шком три бу на-
лу и ње на са рад ња с тим су дом и др.), же ле ла се за пра во по сла ти 
по ру ка да се с њим ни кад не зна, те да би би ло ису ви ше ри зич но 
да та ква осо ба во ди зе мљу или да ње го ва пар ти ја пре у зме власт. И 
ма да су, због из ве сних ре ак ци ја у јав но сти, усле ди ле јав не огра-
де да ова из бор на ко а ли ци ја не во ди са мо не га тив ну кам па њу, већ 
па ра лел но и по зи тив ну (као да се оче ки ва ло да ће се овом по тр ти 
не же ље ни ефек ти оне пр ве), то ипак ни је мо гло ни да по ни шти ни 
да убла жи по сто је ћи ути сак, а, ка ко смо ви де ли, ни ти да знат но по-
бољ ша ко на чан ефе кат.  

С дру ге стра не, СНС очи глед но да ни је мо гла да одо ли та-
квим про во ка тив ним иза зо ви ма и ис ку ше њи ма да уз вра ти на исти 
или сли чан на чин, и по ред мо гу ћих не га тив них им пли ка ци ја ко је 

1.400 ис пи та ни ка, до би јен ви ше е тап ним слу чај ним из бо ром (пре ма: „Не га тив на кам па-
ња сма њу је број гла со ва“, 29. април, 2012, из вор: Новимагазин, http://www. eizbo ri.com/
ne ga tiv na-kam pa nja-sma nju je-broj-gla so va/, 30. 4. 2012).
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то но си са со бом. На и ме, без об зи ра на ану ли ра ње ти ме соп стве них 
пред но сти и по тен ци јал них по зи тив них гла со ва ко је је она, тј. ко а-
ли ци ја ко ју пред во ди, мо гла да за до би је услед не га тив ног де ло ва ња 
су пар нич ке стра не, а да је са ма оста ла при вр же на афир ма тив ном 
во ђе њу из бор не кам па ње, ова пар ти ја се ипак од лу чи ла за response
advertising(тзв. од го вор-ре кла ме) као, та ко ђе, је дан вид не га тив ног 
по ли тич ког ре кла ми ра ња.18) У скла ду с тим, у свом пред из бор ном 
мар ке тин гу гра ђа ни ма су упу ти ли пи та ње да ли сви они ле по жи ве 
као и пред став ни ци вла сти (сло ган „Они жи ве ле по, а ти?“), при 
че му ни су ти ме са мо ре а го ва ли на кон ку рент ски ре клам ни сло ган 
и, ујед но, на зив из бор не ли сте ко а ли ци је око ДС („Из бор за бо љи 
жи вот“), већ су же ле ли алу ди ра ти и на из ве сно сум њи во бо га ће ње 
по је ди них пред став ни ка вла сти то ком њи хо вог ман да та и њи хо ву 
на вод ну по ве за ност са не ким тај ку ни ма, од но сно њи хо ву уме ша-
ност у раз не ко руп ци о на шке и дру ге афе ре. У том ду ху, усле дио је 
и ТВ спот у ко ме се са да и кон крет но под се ћа ло на раз ли чи те афе-
ре чи ји су ак те ри би ли по је дин ци из влсти, а чи ме су „под ка че ни“ 
и ли де ри по је ди них ма њих стра на ка - парт не ра ДС у ње ној ко а ли-
ци о ној вла сти (нпр. про зи ва ње ли де ра Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср-
би је /СПС/, Иви це Да чи ћа, у ве зи са тзв. афе ром „ко фер“ или Мла-
ђа на Дин ки ћа, ли де ра Ује ди ње них ре ги о на Ср би је /УРС/, тј. Г17+, 
ве за но за афе ру о бес плат ним ак ци ја ма, итд.). По ред то га, у овој 
по ли тич кој бор би за власт, ма ле стран ке су до дат но би ле из ло же не 
деј ству не га тив не кам па ње ко ју је во ди ла СНС, с об зи ром на то да 
је ова пар ти ја гра ђа ни ма сла ла и мар ке тин шку по ру ку упо зо ре ња 
да је гла са ње за ма ле стран ке на вод но не по у зда но јер се не зна с 
ким ће оне по сле из бо ра би ти (алу ди ра ју ћи на чу ве но по ми ре ње и 

18) Тре ба на по ме ну ти да је СНС у пр ви мах ра чу на ла на то да ће, ње ним опре де ље њем за 
кон струк тив ни и по зи тив ни курс кам па ње, не га тив ни по ли тич ки мар ке тинг ДС про-
из ве сти  кон тра е фе кат, те да мо же са мо њој ићи у при лог. О то ме све до че број не да те 
из ја ве ње них во ђа и стра нач ких функ ци о не ра или, ре ци мо, са оп ште ње цен трал ног из-
бор ног шта ба ко а ли ци је „По кре ни мо Ср би ју – То ми слав Ни ко лић“ у ко ме је, ка ко је 
пре нео bktvnews.com, ис так ну то сле де ће: „Не га тив на ме диј ска кам па ња, на ко ју вла да-
ју ћи ре жим са Де мо крат ском стран ком на че лу не ми ли це тро ши но вац гра ђа на Ср би је, 
има то тал но кон тра ефе кат... Раз лог за та кву си ту а ци ју, цен трал ни из бор ни штаб ви ди у 
то ме да гра ђа ни Ср би је са јед не стра не има ју пр ља ву кам па њу, а са дру ге стра не ко а ли-
ци ју ко ја се тру ди да пред ло жи чи тав низ кон крет них ре ше ња за бо љи жи вот обич них 
љу ди. Са јед не стра не се вр ши ме диј ска ма ни пу ла ци ја, а са дру ге фа на ти чан те рен ски 
рад ак ти ви ста ко а ли ци је“ (ви де ти: Не бој ша Та то мир, ”Цен трал ни из бор ни штаб ‘По-
кре ни мо Ср би ју’: Не га тив на кам па ња ДС = по зи тив ни гла со ви ко а ли ци ји!“, 

 http://bktvnews.com/cen tral ni-iz bor ni-stab-po kre ni mo-sr bi ju-ne ga tiv na-kam pa nja-ds-po zi-
tiv ni-gla so vi-ko a li ci ji/, 29.4.2012). Но, ни је про шло пу но вре ме на а по ста ло је очи глед-
но да је СНС од лу чи ла да про ме ни стра те ги ју мер ке тин шког де ло ва ња, јер је вр ло бр-
зо њен ли дер на ја вио да ће они на не га тив ну кам па њу свог глав ног опо нен та уз вра ти 
истом ме ром. За оне ко ји иоле по зна ју област мар ке тин га и од но са с јав но шћу би ло је 
од мах ви ше не го ја сно да ће то би ти јед на, по њи хов ко на чан реј тинг, по губ на од лу ка 
на пред ња ка.
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ко а ли ци о ни спо ра зум СПС и ДС, уз при ка зи ва ње ТВ сли ке ру ко ва-
ња И. Да чи ћа и Бо ри са Та ди ћа). Као да се ика да по у зда но зна с ким 
ће „ве ли ки“ би ти или, дру гим ре чи ма, као да су ов де ика да би ле 
из ве сне по сти збор не ко а ли ци је. Ис ку ство нас је, на и ме, на у чи ло 
да оне у овом дру штву, на жа лост, за ви се пре све га од по ли тич ке 
тр го ви не и то га ко да је ви ше у обич но „фе у дал ној“ рас по де ли ре со-
ра, ра зних функ ци ја и још ра зно вр сни јих по зи ци ја. Та ко ђе, у не га-
тив ном про па ганд ном асор ти ма ну СНС, оста ће за па жен и зна чај но 
екс пло а ти сан штам па ни ма те ри јал са из но ше њем мал те не де таљ-
не де скрип ци је о на вод ној уме ша но сти кан ди да та ДС за гра до на-
чел ни ка Бе о гра да у број не и ра зно вр сне ко руп ци о на шке афе ре. До 
ко је гра ни це мо же ићи ова вр ста по ли тич ке кам па ње и с ка квом 
зло у по тре бом тре ћих ли ца, на ро чи то оних углед них и слав них, па 
чак иако су по кој на, али не са мо то већ и по све ка рак те ри сти чан 
по ли тич ки ци ни зам, као и не не до ста ја ње сми сла за ху мор, по ка зао 
је пла кат са ли ком чу ве ног глум ца Ми о дра га Пе тро ви ћа Чка ље са 
по ру ком: „ Је л' и те би жу ти (ми сли се на чла но ве ДС чи ји је 'за-
штит ни знак' жу та бо ја – прим. ауто ра) обе ћа ли по сао – у пе так“.

На тај на чин се пред из бор на кам па ња у Ср би ји 2012. го ди не 
пре тво ри ла у пра ви пред из бор ни рат два глав на так ма ца, и то ка ко 
на ули ца ма Ср би је, у штам па ним ме ди ји ма и на ТВ екра ни ма, та ко 
и у оној вир ту ел ној сфе ри јав но сти ка кав је ин тер нет, где је во ђе-
на при лич но ин тен зив на тзв. online кам па ња у ко јој су, та ко ђе, у 
зна чај ној ме ри би ли при сут ни де мо ти ва ци о ни по сте ри. Чи ни се да 
је та кво мар ке тин шко де ло ва ње ових ак те ра има ло ин тен ци ју да 
се ство ри сво је вр сна „ре фе рен дум ска“ ат мос фе ра на овим из бо-
ри ма, ка ко би се ваљ да од и грао из бор са мо из ме ђу њих, уз при вид 
сво ђе ња по ли тич ке сце не Ср би је на дво пар тиј ску сце ну. По ка за ло 
се да је ме диј ска сфе ра у Ср би ји про стор где се ви со ко то ле ри-
ше  не га тив на кам па ња. Ме ди ји, као глав ни кре а то ри јав ног мне ња 
у да на шњем вре ме ну, пре тво ри ли су се у „по ли гон за ме ђу стра-
нач ка сплет ка ре ња и пре пу ца ва ња“, уме сто да бу ду locus где ће се 
пре зен та ци јом „ква ли тет ног про гра ма про на ћи пут до гла са ча“.19) 
Сто га и не чу де оце не ОЕБС-а и дру гих ор га ни за ци ја ко је се ба ве 
ме диј ским мо ни то рин гом да ме ди ји у Ср би ји ни су има ли до вољ но 
ана ли ти чан и кри тич ки при ступ, од но сно да су би ли ве о ма инерт-
ни или па сив ни у пра ће њу ове из бор не кам па ње. Јед но не дав но из-
не то за па жа ње ве за но за ме диј ску си ту а ци ју у овом ре ги о ну, мо жда 
на нај бо љи на чин осли ка ва ме диј ску сфе ру и ста ње но ви нар ства и 
у са мој Ср би ји: ис так ну то је, на и ме, „да је но ви нар ство у функ ци-

19) Све нав. пре ма: Је ле на Ко ста ди но вић, „Из бо ри 2012: Пр ља ва игра без пра ви ла?“, op.
cit., http://www.sme dia.rs/m/spress/ve sti/1437/iz bo ri-2012-ne ga tiv na-kam pa nja-iz bo ri-2012-
pr lja va-igra-bez-pra vi la-VI DEO.html (01.5.2012). 
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ји ин фор ми са ња ‘умр ло’ у ре ги о ну и пре тво ри ло се у по ли тич ку 
про па ган ду“. 20)

Ка да су у пи та њу ко мер ци јал ни ме ди ји, њи хов ин те рес за 
усту па ње свог ме диј ског про сто ра у свр ху не га тив ног по ли тич ког 
ре кла ми ра ња, иако се не мо же оправ да ти, мо гу ће је раз у ме ти. Јер, 
и тај мар ке тинг, као и сва ки дру ги, до но си про фит, а, при вла че ћи 
па жњу јав но сти, уве ћа ва се и гле да ност (одн. слу ша ност или ти-
раж) до тич ног ме ди ја, што зна чи да ра сте она да нас то ли ко „обо-
го тво ре на“ ка те го ри ја ка ква је ме диј ски реј тинг. Но, та то ле ран ци-
ја ме ђу соб не по ли тич ке не то ле рант но сти за бри ња ва ка да је реч о 
ме диј ском про сто ру оно га што се на зи ва јав ним сер ви сом ко ји би, 
као вла сни штво свих гра ђа на и јав ни ре сурс, мо рао да се при др жа-
ва од ре ђе ног ко дек са по на ша ња у свом по сло ва њу. Али, од су ство 
ин сти ту ци о нал ног пра ће ња ме диј ске из бор не кам па ње спа да у до-
мен ши ре про бле ма ти ке не раз ви је но сти аде кват не ин сти ту ци о нал-
не ин фра струк ту ре и де фи ци та за кон ских над ле жно сти по сто је ћих 
спе ци ја ли зо ва них ин сти ту ци ја (по пут Ре пу блич ке ра дио-ди фу зне 
аген ци је – РРА или Ре пу блич ке из бор не ко ми си је – РИК) у по ли-
тич ком си сте му Ср би је.21)

Иако је по ме ну то пи та ње ини ци јал но сти во ђе ња ове вр сте 
из бор не кам па ње од ма њег или го то во ни ка квог зна ча ја у ког ни-
тив ном сми слу, мо ти ва ци ја и по себ но ефек тив ност та квог де ло ва-
ња омо гу ћу ју до ла же ње до не ких ва жних за кљу ча ка, зна чај них и 
за спо зна ју по ли тич ког по на ша ња и за раз у ме ва ње са мог из бор ног, 
али и ши рег по ли тич ког про це са у Ср би ји. На и ме, не га тив на кам-
па ња је ди рект но ути ца ла на опа да ње реј тин га, тј. по пу лар но сти, 
две нај ја че стран ке, док су нај ви ше про фи ти ра ли тре ћи (ко а ли ци ја 
СПС- ПУПС /Пар ти ја удру же них пен зи о не ра Ср би је/- ЈС /Је дин-
стве на Ср би ја/). На ту тен ден ци ју ука зи ва ла су већ и не ка пред из-
бор на ис тра жи ва ња. Пре ма по ме ну том ис тра жи ва њу мар ке тин шке 
аген ци је „Парт нер кон сал тинг“, ко а ли ци ја око СНС, у ра спо ну од 
све га две не де ље у апри лу, из гу би ла је би ла по др шку ви ше од 5 
од сто би ра ча (са 29,7% па ла је на 24% по др шке гра ђа на); док је ко-
а ли ци ја око ДС, у истом том вре мен ском пе ри о ду, из гу би ла ви ше 

20) Ово за па жа ње из нео је бив ши хр ват ски но ви нар –  То ми слав Ја кић. О то ме, као и о 
дру гим ак ту ел ним оце на ма ме диј ске си ту а ци је у Ср би ји и, по себ но, о оце на ма ме диј-
ског пра ће ња из бор не кам па ње 2012, ви де ти: „Ме диј ски ам би јент“, 14 дана у меди-
јима (дво не дељ ни бил тен), бр. 29, 2012,  http://www.mc.rs/me dij ski-am bi jent.3158.html 
(29.05.2012).

21) Ђор ђе Ву ко вић из Це Си да-а је у по ме ну тој еми си ји по себ но под ву као нео п ход ност 
по сто ја ња не ке др жав не ин сти ту ци је ко ја би пра ти ла ме диј ску из бор ну кам па њу и, 
сво јим ре а го ва њем, спре ча ва ла да она по при ми не га ти ван смер (ви де ти:  Тран скрипт 
еми си је „Је дан на је дан“ , РТВ Вој во ди не, 17.04.2012,  http://me dia.rtv.rs/sr_ci/je dan-na-
je dan/2474).
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од 3 од сто гла со ва (са 25,1% па ла је на 21,8% по др шке). До ду ше, 
пре ма овом ис тра жи ва њу, не га тив на кам па ња је би ла ути ца ла на 
пад реј тин га и не ких дру гих пар ти ја, на при мер и са мог СПС (ко ји 
је нај пре имао 13,2% по др шке гра ђа на, да би по том пао за 1,8 од сто 
– на 11,4% гла со ва), ма да са да, са ове дис тан це, мо же се по у зда но 
ре ћи да је то био са мо је дан тре нут ни пад . Та ко ђе, пре ма истом ис-
тра жи ва њу, са ми гра ђа ни су оце ни ли да је ДС ви ше од рду гих ко-
ри сти ла не га тив ну кам па њу у свом пред из бор ном на сту пу.22) Иако 
узме мо у об зир ко нач не ре зул та те ре пу блич ких пар ла мен тар них 
из бо ра, ја сно је да су СНС и ње на ко ли ца ја, оства рив ши 24,04% 
гла со ва, иза шли из из бор не тр ка са нај ви ше гла со ва, али ипак не са 
оно ли ко ко ли ко су оче ки ва ли или ко ли ко су, пре ма не ким прог но-
за ма, мо гли да до би ју с об зи ром на по др шку гра ђа на ко ју су ужи-
ва ли до пред сам фи ниш кам па ње. То по ка зу је да је не га тив на кам-
па ња усме ре на про тив ове пар ти је и ње ног ли де ра, а ко ју је ве о ма 
ин тен зив но и ду го во ди ла ДС, има ла ипак са мо огра ни че не ефек те. 
С дру ге стра не, дру го пла си ра ност ДС ко ја је до би ла 22,06% гла со-
ва, оства рив ши та ко ђе ло ши је ре зул та те од оче ки ва них и не пре ла-
зе ћи окви ре оне по др шке ко ју је има ла и то ком кам па ње (од 22% 
до 25% пре ма по ме ну тим, али и не ким дру гим пред из бор ном ис-
тар жи ва њи ма), не са мо да до дат но по твр ђу је ре ла тив ни успех ње-
ног мар ке тин шког де ло ва ња, већ и огра ни че ња стра те ги је из бор не 
кам па ње СНС. Та ко је ис па ло да је за пра во ко а ли ци ја око СПС - 
чи ји је из бор ни ре зул тат од 14,51% гла со ва за мно ге био ве ли ко 
из не на ђе ње - нај ве ћи до бит ник из бо ра и по ли тич ки ак тер ко ји је 
нај ви ше про фи ти рао од не га тив ног по ли тич ког ре кла ми ра ња две 
нај ја че стран ке и њи хо вих ко а ли ци о них парт не ра. 

По ред то га, ка ко се по ка за ло, не га тив на и ме диј ски агре сив-
на пред из бор на кам па ња ни је ути ца ла на по ве ћа ње ни мо гу ће (у 
ис тра жи вач ким про јек ци ја ма) ни ствар не из бор не из ла зно сти. Јер, 
то ком при бли жа ва ња фи ни шу из бор не тр ке спрем ност гра ђа на да 
иза ђу на из бо ре ни је се бит но по ве ћа ла у од но су на пе ри од пре за-
хух та ва ња кам па ње и ње ног скре та ња ка до ми нант но не га тив ном 
кур су23), као је ствар на из ла зност на одр жа ним из бо ри ма (3.912.904 
гра ђа на, тј. 57,80% упи са них у би рач ки спи сак) би ла ма ња не го на 

22) Пре ма: „Не га тив на кам па ња сма њу је број гла со ва“, 29. април, 2012, из вор: Новимага-
зин, http://www. eizbo ri.com/ne ga tiv na-kam pa nja-sma nju je-broj-gla so va/ (30. 4. 2012);  ви-
де ти и из ве штај о овом ис тра жи ва њу са кон фе рен ци је за но ви на ре, одр жа не 11.04.2012. 
у Ме ди ја цен тру: http://www.mc.rs/re zul ta ti-is tra ži va nja-jav nog-mne nja-Sr bi je-po vo dom-
iz bor ne kam pa nje.4.html?even tId=8442 (30.4.2012).

23) То је та ко ђе је дан од  за кљу ча ка до ко јих се до шло у пред из бор ном ис тра жи ва њу „Парт-
нер кон сал тин га“; ви де ти: „Ан ке та ‘Из бо ри 2012’ – Парт нер кон сал тинг: УРС са 6,5% 
пре ла зи цен зус, СПС нај ве ћи до бит ник из бо ра“, http://www.eizbo ri.com/an ke ta-iz bo ri-
2012-part ner-kon sal ting-URS-sa-6,7-pre la zi-cen zus-SPS-naj ve ći-do bit nik-iz bo ra (1.5.2012).
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прет ход ним (4141176 гра ђа на или 61,35% ре ги стро ва них би ра ча), 
док је у по је ди ним оп шти на ма и гра до ви ма би ла чак и из не на ђу-
ју ће ма ла (нпр. у Бе о гра ду са мо 54,58%), а то „из не на ђе ње“ је до-
дат но по ја ча но за дру ги круг пред сед нич ких из бо ра (из ла зност од 
све га 46,2%). Да кле, у овом слу ча ју, ја сна је де мо ти ви шу ћа уло га 
не га тив не кам па ње и ње ни од би ја ју ћи ефек ти. Сто га,  не са мо да 
се не мо же мо сло жи ти са оце ном да је не га тив на кам па ња у Ср би ји 
2012. „оста ла у окви ри ма до брог уку са“, не го сма тра мо и да су се 
из то га из ве де не те зе о ње ним на вод но мо гу ћим по зи тив ним ефек-
ти ма, у сми слу мо ти ва ци је би ра ча (пр вен стве но оних нео д луч них) 
да иза ђу на гла са ње или у сми слу по ве ћа ња реј тин га пар ти ја-но-
си ла ца та кве кам па ње, по ка за ле као не тач не.24) Но, по сто је и та ква 
об ја шње ња да мо би ли за тор ска и мо ти ва ци о на функ ци ја не га тив не 
кам па ње по ста ју де ло твор не под од ре ђе ним окол но сти ма. Упра во 
та кво јед но об ја шње ње дао је З. Сто јиљ ко вић, ис та кав ши да у си-
ту а ци ји ка да не ма ве ћих про грам ских раз ли ка ме ђу глав ним так ми-
ча ри ма и ка да се ни ко од кан ди да та не мо же по зва ти на не ке круп-
не ре зул та те ко је је по сти гао (што је по себ но из ра же но у вре ме ну 
еко ном ске кри зе), те ка да су би ра чи при лич но апа тич ни и без не ке 
ве ће же ље да гла са ју, он да не га тив на кам па ња и мо же би ти не што 
што је по ли тич ки про фи та бил но.25) У сва ком слу ча ју, ка да је реч о 
мо ти ва ци о ној функ ци ји не га тив не кам па ње, ва жно је напомeнути 
да то мо же би ти са мо јед на не га тив на мо ти ва ци ја, ба зи ра на на ис-
ка зи ва њу не тр пе љи во сти пре ма дру гој стра ни, а ко ја је пре све га 
усме ре на ка де мо ти ви са њу ње них по тен ци јал них гла са ча, то јест 
ка њи хо вом од вра ћа њу од гла са ња за по ли тич ког опо нен та.

Ка ко су по ли тич ке кам па ње ге не рал но по ста ја ле све ви ше 
и ви ше кон тро верз не, и у са мој те о ри ји у но ви је вре ме по че ло је 
да се по кла ња мно го ви ше па жње ути ца ју не га тив ног ре кла ми-
ра ња на из бор ну из ла зност би ра ча, те су се око тог пи та ња (де)
мо би ли за тор ске уло ге не га тив не кам па ње раз ви ле и не ке ин те ре-
сант не те о риј ске рас пра ве. Та ко је јед на гру па на уч ни ка, на осно ву 
спро ве де них ис тра жи ва ња у САД, утвр ди ла да не га тив на из бор на 

24) Ову оце ну и про прат не те зе из нео је опе ра тив ни ди рек тор Це Сид-а, Мар ко Бла го је вић, 
до дав ши и то да „... пар ти је у Ср би ји ни су пре шле не ку ме ру пре ко ко је би за пра во 
та не га тив на кам па ња про из во ди ла кон тра ефек те, као што би, на при мер, би ра чи ма 
мо гло да зга ди по ли ти ку и из бо ре. То се де ша ва ло у Ср би ји на не ким из бо ри ма, на 
при мер 2002. на пред сед нич ким.“ Нав. пре ма: „Бла го је вић: Не га тив на кам па ња у окви-
ри ма до брог уку са“, из вор Б92, 30.4.2012,  http://www.b92.net/in fo/iz bo ri2012/ana li ze.
php?yyyy=2012&mm=04&dd=30&nav_id=605077 (30.4.2012).  

25) О то ме је Зо ран Сто јиљ ко вић го во рио за Smediaportal; ви де ти: Је ле на Ко ста ди но вић, 
„Из бо ри 2012: Пр ља ва игра без пра ви ла?“, op. cit., http://www.sme dia.rs/m/spress/ve-
sti/1437/iz bo ri-2012-ne ga tiv na-kam pa nja-iz bo ri-2012-pr lja va-igra-bez-pra vi la-VI DEO.html 
(01.5.2012). 



СПМброј2/2012,годинаXIX,свеска36. стр.297-315.

312

кам па ња, за сно ва на на на па ди ма на дру ге кан ди да те, иако мо же 
до при не ти по ли тич кој еду ка ци ји, за пра во де лу је де мо би ли шу ће, 
уда љу ју ћи би рач ко те ло, од но сно по тен ци јал не гла са че, од из ла ска 
на гла са ње.26) С дру ге стра не, по сто је и они – по пут Мар ти на Ва-
тен бер га и Кре га Бра јан са – ко ји до во де у пи та ње мо гућ ност да се 
на осно ву ова квих тврд њи из во де ге не ра ли за ци је за усло ве из ван 
окви ра кон крет них ис пи ти ва ња. На сто је ћи да се др же тог ме то до-
ло шког прин ци па у свом ис тра жи ва њу ути ца ја не га тив не кам па ње 
на раст из ла зно сти на из бо ри ма у САД, по ме ну ти ауто ри су до шли 
до раз ли чи тих ре зул та та у слу ча ју две вр сте из бо ра, што ука зу је на 
јед ну кон тра дик тор ност у ствар ној по ли тич кој прак си ове зе мље. 
На и ме, они су из не ли за кљу чак да ова вр ста из бор не кам па ње има 
мо би ли за тор ску уло гу у слу ча ју аме рич ких на ци о нал них из бо ра - 
оних на фе де ра тив ном ни воу, а то се пре све га од но си на та мо шње 
пред сед нич ке из бо ре, ка да про па ганд не по ру ке чи ји са др жај чи не 
по ли тич ки на па ди сти му ли шу пар ти ци па ци ју гра ђа на. Али, ка да је 
реч о суб на ци о нал ним из бо ри ма у Сје ди ње ним Др жа ва ма као, ка ко 
је ис так ну то, „ма ње ви дљи вим“, овај аутор ски дво јац на по ми ње да 
у том слу ча ју не га тив не по ли тич ке по ру ке ипак мо гу има ти и дру-
га чи ји ефе кат.27)  

Без об зи ра на ове ака дем ске рас пра ве, нај но ви је ис ку ство 
Ср би је са не га тив ним ре кла ми ра њем то ком из бор не кам па ње го-
во ри у при лог то ме да та вр ста по ли тич ког мар ке тин га не са мо да 
де мо би ли за тор ски ути че на из ла зност, већ и да во ди ка при мет ном 
по ве ћа њу бро ја тзв. бе лих ли сти ћа. А то зна чи да се не га тив на мо-
ти ва ци ја до брим де лом сво ди на мо ти ви са ње не ких гра ђа на да свој 
глас учи не не ва же ћим. Све то по твр ђу је да и у слу ча ју по ли тич ке 
прак се ва жи она до бро по зна та оце на о мар ке тин гу: „... ма ка ко 
ин тен зи ван и до бар био, мар ке тиг не мо же про да ва ти на ду жи рок 
ло шу ро бу“.28)На до ве зу ју ћи се на то, за крај мо же мо по ру чи ти и да 
ма ко ли ко (по ли тич ки) мар ке тинг био агре си ван и на па дач ки, он не 
мо же про да ти (по ли тич ку) ро бу са ис те клим ро ком тра ја ња.  

26) Ви де ти: Step hen An so la be he re, Shan to Iyeugar, Adam Si mon, Nic ho las Va len ti no, „Do es 
at tack adve ti sing de mo bi li ze the elec to ra te?“, AmericanPoliticalScienceReview, Vol. 88, 
No.4, 1994, стр. 829-838.

27) Пре ма: Mar tin P. Wat ten berg, Cra ig Le o nard Bri ans, NegativeCampaignAdvertising:Demo-
bilizerorMobilizer, op.cit., стр. 1-21. 

28) Зо ран Сла ву је вић, „Два де сет го ди на ви ше стра нач ја у Ср би ји: Од мар ке тин шког ни хи-
ли зма и при ми ти ви зма до то тал ног мар ке тин га и идо ло по клон ства мар ке тин гу“,op.cit., 
стр. 285.
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CONDUCTINGTHEELECTIONCAMPAIGNAS
AREFLECTIONOFPOLITICALCULTURE-

Summary
Pri mary ob jec ti ve of this ar tic le is to in ve sti ga te ef fects of ne ga ti-

ve cam pa ign on elec ti ons in Ser bia du ring May, 2012. Con tent analysis 
is the ba sic analysis in stru ment, which pro vi des use ful mec ha nism for 
in ter pre ta tion of po li ti cal par ti es mar ke ting, as well as spe ec hes of its 
le a ders, analysts and ex pert pu blic. Se cond analyti cal met hod is com-
pa ra ti ve, ex plo ring the con se qu en ces of ne ga ti ve cam pa igns in dif fe rent 
po li ti cal systems as well as in Ser bia. On the one si de, aut hors po int out 
that ne ga ti ve cam pa ign has lead to elec to ral de mo bi li za tion and le gi ti-
macy cri sis de e pe ning, whi le on ot her, it has pro du ced la sting ef fects on 
pro mo tion of de moc ra tic va lu es in Ser bia.     
Key words: ne ga ti ve cam pa igns, (an ti)cam pa igns, elec ti ons, elec to ral cyclu-

ses, po li ti cal cul tu re, po li ti cal ac tors, de moc racy, po li ti cal mar ke-
ting, pro pa gan da.

ЛИТЕРАТУРА

Al mond, Ga briel A; Ver ba, Sid ney, Civilnakultura:Političkistavoviidemokracija
upetzemalja, „Po li tič ka kul tu ra“, Za greb, 2000.  

„Ан ке та ‘Из бо ри 2012’ – Парт нер кон сал тинг: УРС са 6,5% пре ла зи цен зус, 
СПС нај ве ћи до бит ник из бо ра“, http://www.eizbo ri.com/an ke ta-iz bo ri-
2012-part ner-kon sal ting-URS-sa-6,7-pre la zi-cen zus-SPS-naj ve ći-do bit nik-iz-
bo ra (1.5.2012).

An so la be he re, Step hen; Iyeugar, Shan to; Si mon, Adam; Va len ti no, Nic ho las, „Do-
es at tack adve ti sing de mo bi li ze the elec to ra te?“, AmericanPoliticalScience
Review, Vol. 88, No.4, 1994.

Ba hrt, Eric, „Oba ma run ning a ne ga ti ve cam pign for re-elec tion“, 23. април, 2012, 
www.na ti on mul ti me dia.com/opi nion/Oba ma-run ning-a-ne ga ti ve-cam pa ign-
for-re-elec tion-30180479.html (29. 4. 2012).

„Бла го је вић: Не га тив на кам па ња у окви ри ма до брог уку са“, из-
вор Б92, 30.4.2012,  http://www.b92.net/in fo/iz bo ri2012/ana li ze.
php?yyyy=2012&mm=04&dd=30&nav_id=605077 (30.4.2012).  

До бро ми ро вић, Ми лан, „Исто ри ја пр ља ве кам па ње: Пљув љње још од 1930. 
го ди не“, Курир, 30. април – 1. мај, 2012.

Кон стан ти но вић, Ра до мир, Философијапаланке, Но лит, Бе о град, 1981.



СПМброј2/2012,годинаXIX,свеска36. стр.297-315.

314

Ко ста ди но вић, Је ле на, „Из бо ри 2012: Пр ља ва игра без пра ви ла?“, из вор: S
media portal, http://www.sme dia.rs/m/spress/ve sti/1437/iz bo ri-2012-ne ga tiv-
na-kam pa nja-iz bo ri-2012-pr lja va-igra-bez-pra vi la-VI DEO.html (1.5.2012). 

Mark, Da vid, GoingDirty:TheArtof NegativeCamaigning, UpdatedEdition,  
Row man & Lit tle fi eld Pu blis hers, USA, 2009.

Ма тић, Ми лан, „По ли тич ка кул ту ра“, од ред ни ца у: Ми лан Ма тић (гл. ур.), 
Енциклопедијаполитичкекултуре,  Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 
1993.

„Ме диј ски ам би јент“, 14данаумедијима (дво не дељ ни бил тен), бр. 29, 2012,  
http://www.mc.rs/me dij ski-am bi jent.3158.html (29.05.2012).

„Не га тив на кам па ња сма њу је број гла со ва“, 29. април, 2012, из вор: Новима-
газин, http://www. eizbo ri.com/ne ga tiv na-kam pa nja-sma nju je-broj-gla so va/ 
(30. 4. 2012).

Сла ву је вић, Зо ран, „Два де сет го ди на ви ше стра нач ја у Ср би ји: Од мар ке-
тин шког ни хи ли зма и при ми ти ви зма до то тал ног мар ке тин га и идо ло по-
клон ства мар ке тин гу“, у: Сла ви ша Ор ло вић (прир.), Партијеиизбориу
Србији:20година, Fri e drich Ebert Stif tung, ФПН – Цен тар за де мо кра ти ју, 
Бе о град, 2011.

Сла ву је вић, Зо ран, Изборне кампање – поход на бираче: Случај Србије од
1990.до2007.године,  Fri e drich Ebert Stif tung, ФПН, ИДН, Бе о град, 2007.

Сла ву је вић, Зо ран, Политички маркетинг, ФПН, Чи го ја штам па, Бе о град, 
2005.

Та то мир, Не бој ша, „Цен трал ни из бор ни штаб ‘По кре ни мо Ср би ју’: Не га-
тив на кам па ња ДС = по зи тив ни гла со ви ко а ли ци ји!“, http://bktvnews.com/
cen tral ni-iz bor ni-stab-po kre ni mo-sr bi ju-ne ga tiv na-kam pa nja-ds-po zi tiv ni-gla-
so vi-ko a li ci ji/, 29.4.2012.

Тран скрипт еми си је „Је дан на је дан“ (аутор ка и во ди тељ ка: Да ни ца Ву че нић; 
гост: Ђор ђе Ву ко вић), РТВ Вој во ди не, 17.04.2012,  http://me dia.rtv.rs/sr_ci/
je dan-na-je dan/2474.

http://www.mc.rs/re zul ta ti-is tra ži va nja-jav nog-mne nja-Sr bi je-po vo dom-iz bor ne-
kam pa nje.4.html?even tId=8442 (30.4.2012).

Wat ten berg, Mar tin P; Bri ans, Cra ig Le o nard, NegativeCampaignAdvertising:
DemobilizerorMobilizer, Re cent Work, Cen ter for Re se arch in So ci ety and 
Po li tics, In sti tu te for So cial Sci en ce Re se arch, Uni ver sity of Ca li for nia, Los 
An ge les, 22. ав густ, 1996.

West, Dar rell M., AirWars:TelevisionAdvertisinginElectionCampaigns,1952-
1992, Con gres si o nal Qu ar terly Press, Was hing ton, DC, 1993.

Resume
The is sue of elec to ral cam pa igns has al ways at trac ted at ten tion 

of sci en ti fic and ex pert pu blic. In the cen tre of re se arch was, and still 
are wi de ef fects of ne ga ti ve cam pa igns on pat terns of po li ti cal cul tu-
re, ci vic ca pa city bu il ding, in sti tu ti o nal and po li ti cal con se qu en ces etc. 
This pa per pro vi des analysis of re cent elec to ral cam pa ign in Ser bia. 
Aut hors, on one hand, ex plo re fac tors which ha ve led to vo ter de mo bi-
li za tion and le gi ti macy cri sis in pro cess of de moc ra tic con so li da tion in 
Ser bia. On the ot her si de, aut hors de mon stra te that ne ga ti ve cam pa ign 
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has long la sting con se qu en ces on po li ti cal cul tu re de ve lop ment, and, in 
wi der con text, dec re a se de moc ra tic so cial ca pa city. First part of ar tic le 
de als with hi story of ne ga ti ve cam pa ig ning in Ser bia, but al so in wi der, 
com pa ra ti ve per spec ti ve. Using con tent-analysis, cen tral part exa mi nes 
last elec to ral cam pa ign in Ser bia, elec to ral de-mo ti va tion and po li ti cal 
apathy. Fi nally, in con clu ding part, aut hors’ po int out that mo bi li zing 
ro le of ne ga ti ve cam pa ig ning in so me po li ti cal systems has not pro du-
ced that ef fect in Ser bia.          

* Овај рад је примљен 14. маја 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. јуна 2012. године.
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ПОЛИТИЧКО КОМУНИЦИРАЊЕ  
У ДНЕВНОЈ ШТАМПИ СРБИЈЕ*

Сажетак
По ла зе ћи од ста ва да је отво ре на по ли тич ка ко му ни ка ци ја 

су штин ски еле ме нат са вре ме не по ли ти ке, ауто ри ис тра жу ју сим-
бо лич ку раз ме ну ар гу ме на та, чи ње ни ца и ин фор ма ци ја из ме ђу 
пред став ни ка срп ске др жа ве и опо зи ци је, по себ но про у ча ва ју ћи 
уло гу днев не штам пе и њен зна чај у кре и ра њу по ли тич ке кул ту ре. 
Фо кус је на уоча ва њу дис кур сив но сти са др жа ја, при че му се кван-
ти та тив ном и ква ли та тив ном ана ли зом уоча ва око шта лост про це са 
по ли тич ког оп ште ња, јед но смер ног и про па ганд ног, од вр ха на до-
ле, од но сно од вла сти ка гра ђа ни ма. 

Но ви об ли ци на ра ци је от кри ва ју до ми нан тан са др жај: текст 
се ме ња есте ти зо ва ном сли ком, кри тич ка ду би на – нар ци со ид ном 
по вр ши ном, а чвр ста ар гу мен та ци ја и но ви нар ска ис тра жи ва ња 
по вла че пред мар ке тин шким уве ра ва њи ма, јеф ти ном за ба вом и та-
бло и ди за ци јом. Днев на штам па у Ср би ји се до бро вољ но по си па 
злат ном пра ши ном ПР слу жби и аген ци ја, по сре ду ју ћи ствар ност 
у ко јој жи ве моћ не ели те и бо га ти огла ши ва чи, али не и обич ни 
гра ђа ни, оси ро ма ше ни и за гле да ни у бу дућ ност. Оту да и све еви-
дент ни ји пад но вин ских ти ра жа; уме сто “Ар гу со вог ока” јав но-
сти штам па све ви ше по ста је огла сна та бла по ли тич ких пар ти ја и 
при кри ве них тај ку на, по ли гон за бла ће ње и дис кре ди то ва ње по ли-
тич ких ри ва ла. Ре фе рент ни по ли тич ки оквир кре и ра се иза ку ли са 

* Рад је у оквиру пројекта Министарства просвете и науке Републике Србије, број 179008.
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јав но сти, па се мо же кон ста то ва ти да је срп ско дру штво још увек 
уда ље но од пар ти ци па тор ног мо де ла де мо кра ти је, са све о бу хват-
ним уче шћем гра ђа на ко ји про це си ма сло бод но фор ми ра ног ми-
шље ња и во ље ме ња ју за јед ни цу ра ди оп штег до бра.  
Кључ не ре чи: штам па, по ли тич ки еста бли шмент, про па ган да, де ли бе ра-

ци ја, ци вил но дру штво, но ви жур на ли зам.
Жи ви мо у вре ме ни ма кри за ко је у раз ли чи тим ви до ви ма и 

об ли ци ма кру же пла не том. Вре мен ске не по го де, еко ло шке ка та-
стро фе, те ро ри стич ке прет ње, ет нич ки не ми ри, рад нич ки штрај-
ко ви, сту дент ска не за до вољ ства, бер зан ски ло мо ви, гра ђан ски 
про те сти, са о бра ћај не не сре ће, из бор не кам па ње, дис кри ми на ци-
ја ма њи на и же на, по ли тич ке не ста бил но сти... са мо су ма ли део 
по тен ци јал ног ре зер во а ра ко ји на ру ша ва тра ди ци о нал ни осе ћај 
без бед но сти. Дру штве не ево лу ци је усме ра ва ју и од ре ђу ју ка рак-
тер дру штве них си сте ма, при че му по ли ти ка опре де љу је ду би ну 
и свр ху са мих про це са. То зна чи да се у про стор јав них ин фор-
ма ци ја уво ди по јам ме наџ мен та по ли тич ке ко му ни ка ци је1) ко ји је 
са став ни део по ли тич ких си сте ма, без ко јег не ма фор му ли са ња, 
агре га ци је ни ти спро во ђе ња ко лек тив них од лу ка. Ујед но, то зна чи 
да по ли тич ка ко му ни ка ци ја ни је пу ки ин стру мент по ли ти ке, већ и 
ва жан чи ни лац де фи ни са ња ре ал но сти. Све при сут ност Ин тер не та 
и хи брид них ме ди ја ве ћи ни ста нов ни штва по ста је опре де љу ју ћи 
фак тор у ин тер пре та ци ји ствар но сти, па се мо же ре ћи ка ко свет чи-
ње ни ца све че шће за ви си од зна че ња ко ја им ме диј ски твор ци кре-
и ра ју, кон стру и шу ћи и ре кон стру и шу ћи до га ђа је, про бле ме, кон-
флик те, при ја те ље, крив це... Упра вља ње ко му ни ка ци ја ма по ста је 
при о ри тет са вре ме не по ли ти ке, јер ра зно вр сне тех ни ке и ме то де 
пре но ше ња по ру ка, од усме не тра ди ци је, пре ко гу тен бер гов ских 
пло ча до ди ги тал них за пи са отва ра ју но во дис кур зив но по ље “на 
ко јем се су ко бља ва ју или са ра ђу ју дру штве не сна ге и ин сти ту ци је, 
на ра то ри и кон тра на ра то ри, тех ни ке ко ди ра ња и фор ма ти ра ња, не 
за бо ра вља ју ћи фраг мен тар ни го вор, ко ји без пре стан ка пул си ра и 
од је ку је у ме диј ској сфе ри”2). 

1) Под овим пој мом под ра зу ме ва мо “пла ни ра ње, спро во ђе ње и кон тро лу ком плек сних про
це са ин тер су бјек тив ног пре но ше ња са др жа ја и кон стру и са ња ре ал но сти од стра не 
по ли тич ких ак те ра”

 An sgar Zer faß & Hen rik Oli ver von Oeh sen,: “Ме наџ мент ко му ни ка ци ја у по ли ти ци: 
осно ве, про це си и ди мен зи је”, у збор ни ку: Ме наџ мент по ли тич ке ко му ни ка ци је, (при-
ре ди ли: An sgar Zer faß & Mi ro ljub Ra doj ko vić), Кonrad Ade a u er Stif tung, Бе о град, 2011, 
стр. 11-27) 

2) Кристијан Салмон, (Christian Salmon), Стратегија Шехерезаде, Клио, Београд, 2011. 
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1. ИНТЕРПРЕТАЦИЈОМ ДО КОНСТРУКЦИЈЕ

Кри за по ли ти ке је све из ра же ни ја: на чи ни на ко је се до ла-
зи на власт под ра зу ме ва ју ак тив но уче шће и по др шку ме ди ја, док 
си сте ми оп ста ју та ко што ка на ле ин фор ма тив них стру ја ња при ла-
го ђа ва ју гло бал ним ко му ни ка ци о ним то ко ви ма. Бр зи на по ста је им-
пе ра тив, при вла че ње па жње, уз шо кант ност и ефе кат из не на ђе ња 
уз ди жу се на пи је де стал, док бит ка за кон тро лом ме диј ске аген де 
на ја вљу је но ву вр сту пре ра спо де ле мо ћи. При до би ја ње по др шке 
или од ба ци ва ње по ли тич ких про гра ма умно го ме за ви си од ми-
шље ња по је ди на ца, али она се ме ња ју упо ре до са пре о бра жа ји ма 
дру штве не си ту а ци је. Ин тер пре та ци је по ли тич ких ве сти кон стру-
и шу до ми нант не на ра ти ве, чи ње ни це се раз два ја ју од вред но сти, 
док по ли тич ка пи та ња, про бле ми, ин те ре си и кри зе по ста ју по ли-
го ни за кре и ра ње раз ли чи тих прет по став ки и ве ро ва ња. По ли тич-
ки ен ти те ти ко ји има ју нај ви ше ути ца ја на јав ну свест од ре ђу ју 
при о ри те те, при че му про бле ми ко ји су јав но ви дљи ви че сто ни су 
дру штве но нај ра зор ни ји. Ме ди ји у слу жби иде о ло ги је ис ти чу не-
га тив не ефек те, а при кри ва ју пар тиј ске и лич не ко ри сти. Сто га се 
по тен ци јалн кон флик ти ин те ре са ка му фли ра ју, из во ри ин фор ма ци-
ја ма не ври шу чи ње ни ца ма, док ре дак ци је уга ђа ју ин те ре си ма цен-
та ра мо ћи и огла ши вач ког ка пи та ла. 

По ли ти чар тран зи ци о ног до ба се не пре по зна је по до след-
ној при ме ни етич ких пра ви ла, већ по упор но сти да их про ме ни 
и при ла го ди соп стве ној во љи и ин те ре си ма; ме ди је не ви ди као 
про стор за рав но прав но над ме та ње са иде о ло шким про тив ни ци ма, 
већ ви ше као лич не хро ни ча ре ко ји до сад не по ли тич ке ак тив но-
сти и ре то рич ки пра зна обе ћа ња пре тва ра ју у уз бу дљи ве, ви зу ел но 
есте ти зо ва не ин фор ма ци је ко је хе ро и зу ју ње гов имиџ. Но во по ста-
вље ни иде о ло шки ко ме са ри тру де се да на сим бо лич ком тр жи шту 
из јед на че пој мо ве др жа ве и пар ти је на вла сти,  ши ре ћи осе ћај све-
мо ћи и стра ха, стра те шки про мо ви шу ћи слич не пар ти је, по кре те 
и по је дин це, бра не ћи се ка ко у тран зи ци о ним вре ме ни ма “тре ба 
би ти флек си би лан и при ла го дљив” по ли тич ки су бје кат. Цен три по-
ли тич ке мо ћи дик ти ра ју ри там ко му ни ци ра ња та ко што мо би ли за-
ци ју јав но сти стал но усме ра ва ју ка се би, за ча ра ва ју ћи ла ко вер ну и 
ме диј ски нео бра зо ва ну ма су син хро ни зо ва ним ни за њем до га ђа ја 
и пре ћут ки ва њем или ми ни ма ли зо ва њем ак тив но сти дру ге стра-
не. Но ве тех ни ке ко му ни ка ци о не мо ћи нај у оч љи ви је су у сфе ри 
по ли ти ке, јер кон вер ген ци јом (ста па њем) ста рих и но вих ме ди ја 
на ста је низ ре ди зај ни ра них, тех нич ки са вр ше них ре то рич ких и на-
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ра тив них функ ци ја, про па ганд не упо тре бе зна ко ва и зна че ња ко ја 
струк ту и ра ју мо дер ну ге не ра ци ју ме диј ских кон зу ме на та.   

Упра вља ње до га ђа ји ма и те ма ма по ста је при о ри тет у по ли-
тич ком ан га жо ва њу, јер без од је ка у јав ном мње њу не ма ни дру-
штве ног при зна ња! Са по ја вом ди ги тал них ме диј ских алат ки ко-
му ни ка ци ја је до би ла бр зи ну и екс пло зив ност као ни ка да ра ни је, 
док је до ступ ност ин фор ма ци ја ког ни тив ну ком пе тен ци ју све ла на 
ни во мар ке тин шког из бо ра. Свет сим бо ла је у екс пан зи ји: све бо га-
ти ја по ну да при кри ва си ро ма штво ра зно ли ко сти, иден ти фи ка ци ја 
др жав ног и иде о ло шког ка му фли ра се По тем ки но вим ку ли са ма и 
дис кур сом за во дљи вих обе ћа ња, док се сло же ност ре ал них кри-
за ре ду ку је на свет спек та ка ла и пе ри фе ри је. До га ђа ји, про бле ми, 
про це си и де ша ва ња фил три ра ју се од из во ра ин фор ма ци ја, а са-
др жа ји и жан ро ви усме ра ва ју ка уна пред од ре ђе ним прав ци ма 3). 
Зна ко ви, тек сто ви, то но ви, шу мо ви, ре кла ме, по ру ке, иде је ак ту е-
ли зу ју се у од ре ђе ном тре нут ку, из од ре ђе не пер спек ти ве и из од-
ре ђе них ин те ре са, ре ду ку ју ћи ствар ност  у при ви де ста ња, ства ри 
и до га ђа ња. Из ја ве по ли ти ча ра, са оп ште ња за ме ди је, ин тер вјуи, 
кон фе рен ци је за штам пу, ан ке те, у ком би на ци ји са број ним псе-
у до до га ђа ји ма упри ли че ним за по тре бе по ли тич ких кли је на та и 
ин сти ту ци ја, оја ча ни по ли тич ким ак ти ви змом, елек трон ским кам-
па ња ма и са мо стал но кре и ра ним до га ђа ји ма и ко му ни ка ци ја ма 
струк ту и ра ју свет зна че ња ко је нас окру жу је. 

Ма сов ни ме ди ји да нас функ ци о ни шу као ре зо нант но тло 
на ко јем пред став ни ци вла де и пар ла мен та, по ли тич ких пар ти ја, 
син ди ка та, вер ских ор га ни за ци ја, уни вер зи те та, не вла ди них ор га-
ни за ци ја и дру гих аге на са пред ста вља ју сво је по гле де на кри зе и 
на чи не њи хо вог ре ша ва ња. При то ме, са ми ме ди ји ни су не у трал ни 
пре зен те ри ин фор ма ци ја, већ све че шће ак тив ни уче сни ци у сло-
же ним про це си ма об ли ко ва ња јав ног ми шље ња. “У срп ским усло
ви ма , ве за но ви нар скапо ли тич ка ели та из ра жа ва се кроз гро теск но 
уза јам но по ди ла же ње. Још увек се не мо же утвр ди ти здра ва дис тан ца, 
ко ја је на ро чи то зна чај на за ауто ри тет но ви нар ства”4).

Ци ви ли за ци ја је на рас кр шћу, јер ни ка да ра ни је дру штво ни-
је би ло то ли ко оп скр бље но ин фо р ма ци ја ма, али исто вре ме но чо-
век ни ка да ни је био уса мље ни ји и оту ђе ни ји? Из вре ме на оску ди це 

3) Ма реј Едел ман (Mur ray Edel man) то ка же на дру га чи ји на чин: “ти ши на је пу на зна че ња 
кад озна чу је из бе га ва ње про бле ма ко ји би иза звао по де ле ако би био спо ме нут” (Mur ray 
Едел ман, Кон струк ци ја по ли тич ког спек та кла, По ли тич ка кул ту ра, За греб, 2003, стр. 
37).

4) Зо ран Арац ки,  “Срп ска “че твр та власт” из ме ђу од го вор но сти и еко ном ско-пар то крат-
ског при ти ска”, у збор ни ку: Ве ро до стој ност ме ди ја – до ме ти ме диј ске тран зи ци је, 
(при ре ђи вач: Ра де Ве ља нов ски), Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2011, стр. 92.
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ин фор ма ци ја ма  за са мо не ко ли ко де це ни ја до шли смо у до ба ин-
фор ма ци о ног пре оп те ре ће ња5), што је обич ног гра ђа ни на до ве ло 
у не при јат ну си ту а ци ју, јер са ста рим зна њем и иде о ло ги јом ни је 
био де мо крат ски ком пе тен тан да пре по зна про це се у ко ји ма је и 
сам уче ство вао. Пла ни ра ње и пред ви ђа ње по ли тич ке ко му ни ка ци-
је тре ба ло би да бу де отво рен ин фор ма тив ни про цес ко ји је због 
спе ци фич не ва жно сти из ло жен број ним ути ца ји ма. Го спо да ре ње 
ин фор ма ци ја ма, бр зи на њи хо вог пре но ше ња и моћ кон тро ле рас-
про сти ра ња об ли ку ју пер цеп ци ју ма сов ног ауди то ри ју ма. Ти хо се 
ја вља нео бја вље ни су коб ге не ра ци ја: би о ло шки ста ри јих, вер них 
кон зу ме на та штам пе, и мла дих, осло ње них на Ин тер нет, дру штве-
не мре же и ди ги тал не ала те.

На чин ко му ни ци ра ња са гра ђа ни ма де фи ни тив но опре де-
љу је ка рак тер вла сти и об ли ке по ли тич ког по на ша ња. Ко му ни ка-
циј ска сред ства об ли ку ју ка рак тер дру штва6), та ко да ин фор ма ци је 
чи не су бјек тив ни исе чак ствар но сти чи јим пре но ше њем, раз ме ном 
или пре ћут ки ва њем упра вља мо јав но шћу. Са вре ме на ци ви ли за ци-
ја го то во и да не схва та да мо но пол у ства ра њу ду хов ног про сто ра 
да нас при па да ма сме ди ји ма, од но сно ко му ни ка циј ским им пе ри ја-
ма ко је сна жним тех но ло шким по тен ци ја ли ма у на ше до мо ве уно-
се сли ке дру гих љу ди. Уки да ју ћи ге о граф ску дис тан цу (све се то 
де ша ва пред на шим очи ма) и пси хич ку изо ло ва ност (мо жда ће мо 
ми би ти сле де ћи), они по сте пе но осва ја ју на ше сло бо де, али и ми-
шље ња, ста во ве, на ви ке, мо де ле по на ша ња. “По ре дак исти не по
чи ва на на ме та њу сим бо лич ких пред ста ва, но вој вр сти ду хов ног 
на си ља као дру штве ног иза зо ва, при че му маг нет но по ље до га ђа ја 
у јав ном про сто ру чи не јав не ин фор ма ци је, на чи ни њи хо ве пре зен
та ци је и ма ни пу ла ци је”7).

5) Та ко је на стао по јам ин фор ма циј ског over lo u da, ко ји под ра зу ме ва чо ве ко ву не спо соб-
ност да из огром не ко ли чи не ин фор ма ци ја из ву че по треб но зна ње. Те о ре ти ча ри ви де 
ви ше раз ло га: пр ви, кон зу мент не раз у ме рас по ло жи ве ин фор ма ци је; дру ги, ин фор ма-
циј ско за гу ше ње оне мо гу ћа ва пу но раз у ме ва ње; тре ћи,  по је ди нац не зна да ли не ка 
ин фор ма ци ја уоп ште по сто ји; че твр ти, не ма са зна ња где од ре ђе ни по да так тре ба да тра-
жи; пе ти, зна где да по треб ну ин фор ма ци ју тра жи, али не зна на чин на ко ји мо же да јој 
при сту пи (Wur man, 1989; Hor ton, 1983. и Nel son, 1997).

6) Ви ди у: Жи во јин Ђу рић, Дра ган Су бо тић: Ме ди ји, јав но мње ње и по ли ти ка, Бе о град, 
2009. стр. 90. 

7) Зо ран Јев то вић, “Ма сме диј ски пре о бра жај те ро ри зма и ре ли ги је у гло бал ном по рет ку», 
По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, Бе о-
град, бр. 1/2007. стр. 99-100.
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2. ПОЛИТИЧКИ ДИСКУРС КОМУНИКАЦИЈЕ

Ис тра жу ју ћи са др жај днев не штам пе у Ср би ји ана ли зи ра мо 
ква ли тет по ли тич ког ко му ни ци ра ња, сте пен екс тер них кон сул та-
ци ја са еко но ми јом, на у ком и оста лим дру штве ним сфе ра ма, моћ 
те ма ти зо ва ња и стра те шког по зи ци о ни ра ња ин фор ма ци ја (agen da
bu il ding),8) сли ку ли де ра (во ђа), као и сте пен уче шћа же на у по ли-
тич ким про це си ма.  

2.1. Примењена методологија

Тра ди ци о нал на, кон цеп ту ал на сред ства за сно ва на на иде о-
ло шкој апа ра ту ри не мо гу пре по зна ти са вре ме не на чи не функ ци-
о ни са ња вла сти. Мо дер ни ме ди ји упрег ну ти у огром ну ма ши ну 
на ра тив них кон струк ци ја кре и ра ју по ли тич ку ствар ност (сим бо-
лич ки сан или флу ид ни спек такл) ко ји се про би ја ка што ве ћем 
бро ју по је ди на ца, са ци љем да ути че на њи хо ве ста во ве, ми шље-
ња и по на ша ња. Од ре ди ти “дру штве ну ори јен та ци ју”9) у окви ри ма 
тран зи ци о не за јед ни це увек је сло жен и од го во ран за да так, јер мо-
ра по твр ди ти по сто ја ње од но са ка дру ги ма (по ја ва ма, про це си ма,  
гру па ма...), при че му је де лат ност ме ди ја  у скла ду са оп штом ори-
јен та ци јом. Кван ти та тив ном ана ли зом са др жа ја осам днев них ли-
сто ва у Ср би ји (По ли ти ка, Да нас, Ве чер ње но во сти, Блиц, Ку рир, 
Прав да, Ало и Прес), у пе ри о ду од пр вог до де се тог мар та 2012. 
го ди не, ис тра жи ва на су три ни воа ме диј ског ко му ни ци ра ња: са др
жај ни (са др жај ин фор ма ци је и по ли тич ки ефек ти), струк ту рал ни 
(жан ро ви, из во ри и то ко ви сла ња по ру ке) и про це су ал ни (по ли тич-
ка мо ти ва ци ја и ак ти ви стич ки мо мен ти). У де мо крат ској за јед ни-
ци и ме ди ји су де мо крат ски, у ауто ри тар ном или пар то крат ском 
си сте му ме ди ји су иде о ло шки кон тро ли са ни и јед но стра ни! У зе-
мља ма са сло бод ном штам пом, вла да ви ном за ко на, сна жном опо-
зи ци јом и со лид ном струк ту ром од го вор но сти, по ли тич ки, прав ни 
и мо рал ни по ре дак по шту је тра ди ци о нал не вред но сти, а ка да их 
ме ња он да то чи ни во љом ве ћи не гра ђа на. Кри зе се нај бо ље раз-
ви ја ју у дру штви ма ри зи ка; по ли тич ке ели те ин сти ту ци о на ли зу ју-
ћи јав ни про стор па ра ли шу пи та ња су ко ба, мо ћи и ле ги тим но сти, 

8) Ова аген да пред ста вља на сто ја ње по ли тич ких ак те ра да у ути цај не ме ди је пла си ра ју за 
њих нај по вољ ни је или по њи ма нај ва жни је те ме.

9) Дру штве ну ори јен та ци ју схва та мо као по зи тив ну, или не га тив ну, или не у трал ну опре-
де ље ност пре ма од ре ђе ним дру штве ним за јед ни ца ма уз при хва та ње од ре ђе ног си сте ма 
вред но сти. Ми ло са вље вић и др.: “Ана ли ти ка ме ди ја“, Ме диа План Ин сти тут, Са ра је во, 
2010, стр. 57. 
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не схва та ју ћи да та ко ко че про це се де мо кра ти за ци је. У овом тек-
сту ма ње се ба ви мо спо соб но шћу вла ди них ин сти ту ци ја и пред-
став ни ка да пред ви де, кон тро ли шу и ре ше по ли тич ку ди мен зи ју 
упра вља ња кри за ма, али же ли мо да ука же мо ка ко оне на ста ју кроз 
из ра зи то кон тро верз ну и ин тен зив ну ко му ни ка циј ску де лат ност 
у сфе ри по ли ти ке. Ди ја лог је услов свих де мо крат ских про це са; 
мно ги про бле ми и кри зе ни ка да не успе ва ју да до ђу на днев ни ред 
јав не по ли ти ке, што се ка сни је вра ћа као бу ме ранг. 

Ме ди ји про грам ском кон цеп ци јом про мо ви шу до ми нант не 
по ли тич ке вред но сти, та ко да сли ка до би је на ана ли зом штам пе мо-
же по ну ди ти ва ли дан од го вор на пи та ње де мо крат ског по тен ци ја-
ла ко јим дру штво у тран зи ци ји рас по ла же. Пре ма не ким про це на-
ма10), ана ли зи ра не но ви не  су нај ти ра жни је у др жа ви, са зна чај ним 
ути ца јем на јав но мне ње, па се мо же кон ста то ва ти ка ко се по ли тич-
ки оквир фор ми ра као ре зул тат њи хо вог пи са ња. У сва ком бро ју 
ана ли зи ран је уку пан са др жај, без не дељ них до да та ка и ре клам них 
ма те ри ја ла као по себ них при ло га. Је ди ни ца ана ли зе би ли су тек-
сто ви ко ји су на би ло ко ји на чин, укљу чу ју ћи и из во ре ин фор ма-
ци ја об ра ђи ва ли те ме ре ле вант не за јав ни ко му ни ка ци о ни про стор. 
Ис тра жи ва ње се за сни ва ло на кван ти та тив ној и ква ли та тив ној ана-
ли зи укуп но 1.425 тек сто ва са по ли тич ком те ма ти ком, али по да ци 
ни су укр шта ни на ни воу штам па них из да ња по је ди нач но! Узо рак 
је до вољ но ве ли ки да се мо гу из во ди ти ве о ма пре ци зне оце не, а 
бу ду ћи да не ма мо прет ход не оквир не по дат ке о слич ном ис тра жи-
ва њу то је ком па ра тив но по ре ђе ње за са да не мо гу ће. Прак ти ча ри 
на по љу дру штве них ме ре ња ис ти чу ка ко се по сао ис тра жи ва ча 
“не за вр ша ва про стим опи сом пред ме та, већ се на ста вља кри ти-
ком фак тич ког ста ња ства ри, са ста но ви шта кључ них дру штве них 
вред но сти, ци ље ва и сред ста ва глав них ак те ра,”11) што опре де љу је 
циљ овог ра да.

2.2. Аналитички оквир

По угле ду на слич но ис тра жи ва ње о из во ри ма ин фор ма ци ја 
у днев ним но ви на ма у Ср би ји,12) у овом ра ду ко ри шће на је ана ли за 

10) По да ци “Press pa bli šing gru pe”, кра јем ја ну а ра 2012. Нај ве ћу про да ју бе ле жио је Блиц 
(око 150.000), за тим Прес (око 130.000) и Ве чер ње но во сти (120.000), Ку рир (око 
80.000), По ли ти ка (око 45.000), АЛО (30.000), док је на за че љу Да нас (12.000). Од укуп-
ног ти ра жа днев не штам пе у Ср би ји (око 650.000 при ме ра ка), ана ли зи ра не но ви не ку-
по ва ло је ви ше од три че твр ти не чи та ла ца!

11)  Ср бо бран Бран ко вић, “Днев на еко но ми ја вре ме на жи те ља Ср би је“, Кул ту ра по ли са, у: 
“Оби чан дан – ис тра жи ва ње днев не еко но ми је вре ме на”, Но ви Сад, 2009, стр. 17. 

12) Ви ди у: Зо ран Јев то вић,  “Ко го во ри у днев ној штам пи Ср би је”, збор ник Ве ро до стој
ност ме ди ја – до ме ти ме диј ске тран зи ци је, (при ре дио: Ра де Ве ља нов ски), Фа кул тет 
по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2011, стр. 173-194.
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тзв. пре фе ри ра них зна че ња бит них за кре и ра ње ге не рал не оце не о 
отво ре но сти по ли тич ког дис кур са. Ако су по чет ком по след ње де-
це ни је про шлог ве ка мно ги но ви на ри би ли за те че ни дра ма тич ним 
до га ђа њи ма (од ла ском ко му ни зма, пар тиј ском по доб но шћу или 
па три от ском ло јал но шћу), оче ки ва ло се да ће де це ни ја на кон пе-
то ок то бар ске “ре во лу ци је” озна чи ти и ко му ни ка ци о ни рас кид са 
апо ло ге ти змом, ма ни пу ла ци ја ма, на ру че ним тек сто ви ма и не у ме-
ре ном иде о ло шком про па ган дом. “Ме диј ска прак са по ка зу је да се 
и по сле 2000. го ди не мул ти ци пли ра ста ри, од ба че ни тип ауто ри
та тив ног мо де ла про па ганд ног но ви нар ства. Уло га ме ди ја и њи
хо вих вла сни ка, глав них уред ни ка и во де ћих но ви на ра усме ре на је 
у ко рист вла да ју ће ели те или од ре ђе них по ли тич ких кру го ва, иза 
ко јих се нај че шће кри ју од ре ђе ни еко ном ски ин те ре си. То се нај
ви ше при ме ћу је у те ма ти ци и сти лу по је ди них ме ди ја и њи хо вих 
пред став ни ка”13). Иден ти тет љу ди ко ји жи ве од но ви нар ства14) све 
је угро же ни ји по што уло ге су бје ка та ко му ни ка циј ских про це са 
све че шће пре у зи ма ју слу жбе за од но се с јав но шћу, порт па ро ли, 
ло би ји, ана ли ти ча ри, ве ли ке ком па ни је и по ли тич ки цен три, ин-
ди рект но угро жа ва ју ћи ауто ном ност и етич ност про фе си о нал них 
ре дак ци ја15). По сте пе но до ла зи до ре де фи ни ци је са ме про фе си је, 
па но ви на ра ко ји од лу чу је о са др жа ју по ру ке (de ci sion ma kers) ме-
ња но ви нар (de ci sion ta kers) ко ји из вр ша ва ту ђе на ло ге16). Пре ви ђа 
се да де мо кра ти ју не чи ни број ност ин фор ма ци ја већ шан са сва ког 
по је дин ца да сло бод но уче ству је у њи хо вом при ма њу и да ва њу, 
што ме ди ји ма ну ди ква ли та тив но дру га чи је уло ге. На ста нак ме диј-
ског тр жи шта озна чио је и по че так но вог над ме та ња, та ко да је 
бор ба за сва ког кон зу мен та до не ла агре сив но, че сто сен за ци о на-
ли стич ко, не то ле рант но и та бло ид но но ви нар ство. Основ на хи по-
те за по ла зи од прет по став ке да по ли тич ко ко му ни ци ра ње у днев ној 
штам пи Ср би је не ука зу је на ра сту ћу кон ку рент ност по ли тич ких 

13) Зо ран Арац ки, “Срп ска “че твр та власт” из ме ђу од го вор но сти и еко ном ско-пар то крат-
ског при ти ска”, у збор ни ку: Ве ро до стој ност ме ди ја – до ме ти ме диј ске тран зи ци је, 
(при ре ђи вач: Ра де Ве ља нов ски), Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2011

14) Но ви нар ство је до два де се тих го ди на про шлог ве ка би ло би ло “за ни ма ње у ко јем су се 
ве шти не сти ца ле прак тич ном обу ком у ре дак ци ја ма, али ра стом етич ких на ра ти ва 
де ли мич но је по ста ло и про фе си ја ко ја са сво јим ко ри сни ци ма не ко му ни ци ра ди рект но 
(нпр. као адво ка ти или ле ка ри), већ по сред ством ме ди ја” (Ми ро љуб Ра дој ко вић, “Но-
ви на ри као про фе си о нал на гру па”, Со ци о ло шки пре глед, vol. XXXVII  N0. 3-4/2003, стр. 
241).

15) Ви ди у: Зо ран Јев то вић, Ра ди во је Пе тро вић, “Јав но мне ње и де мо крат ски де фи цит у 
до бу мул ти ме ди ја”, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 4/2010, стр. 105-126.

16) John He nry Mic hael McMa nus, “Who’s Re spon si ble for Jo ur na lism?”, Jo ur nal of Mass Me
dia Et hics , Perth, We stern Austra lia, Austra lia, No 12 (1)/1997, стр. 5–17.
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ак те ра, од но сно да из во ри ин фор ма ци ја уокви ра ва њем те ма и по
ру ка, стра те ги јом пер со на ли за ци је про мо ви шу иде о ло шкопо ли
тич ка опре де ље ња. Док три на о дру штве ној од го вор но сти (so cial 
re spon si bi lity)17) ја сно ука зу је на зна чај но си ла ца вла сти, јер чи ње-
ни ца да има ју моћ кон тро ле над ме диј ском по ли ти ком во ди над зи-
ра њу ко му ни ка ци о них про сто ра ко ји би тре ба ли би ти за шти ће ни 
од мо гу ћих об ли ка зло у по тре бе. Оту да је по себ на па жња усме ре на 
на:

1. mедијску при сут ност, пре ма до ми ни ра ју ћем схва та њу да 
се до га ђај ни је ни де сио ако га ме ди ји ни су ре ги стро ва ли (за бе ле-
жи ли). Ов де је зна чај но уочи ти још је дан по јам: од сут ност (оно 
што је не ви дљи во, че га не ма, што је не ва жно), јер се кроз њу мо-
же ви де ти од нос мо ћи уну тар дру штве не за јед ни це. Ком би на ци јом 
при сут но сти и од сут но сти ла ко се ства ра ју сте ре о ти пи као до ми-
нант не, оп ште при хва ће не мен тал не сли ке о од ре ђе ној гру пи љу ди, 
па и чи та вој за јед ни ци. Уна пред фор му ли шу ћи ци ље ве и стра те ги-
ју де ло ва ња, штам па ди рект но ути че на по на ша ње по ли тич ке јав-
но сти, ши ре ћи ди мен зи је про па ганд ног ути ца ја и на дру ге обла-
сти. По ље по ли тич ке ко му ни ка ци је об у хва та и сла ње и об ра ду 
по ру ка ко је има ју ин ди рек тан ути цај на вла да ју ћу по ли ти ку. Текст 
ко ји би тре бао да по диг не ти раж ли сту Ку рир (10. март, 2012.) но си 
на слов: Про сла ва из 1001. но ћи: Ба ха на ли је на син ди кал ни на чин, 
а го во ри о јед ном од син ди ка та пра во су ђа ко ји је за свој “су срет” 
унај мио на ге де вој ке на ко ји ма је сер ви ра на хра на (8. и 9. стр. + фо-
то гра фи је де во ја ка са хра ном). Ма сов на ко му ни ка ци ја про из во ди 
про из вољ ну функ ци о нал ност, па но ви на ри та бло и да ком би ну ју ћи 
ствар не чи ње ни це и не по у зда не из во ре кре и ра ју сли ку о рас ка ла-
шној го зби из Не ро но вих вре ме на, ци ља ју ћи на не у ме ре но тро ше-
ње син ди кал ног нов ца. У дру гим но ви на ма овај до га ђај ни је за слу-
жио то ли ку па жњу: на осно ву свог по гле да на дру штво ме ди ји се 
мо гу на зва ти и ра ди о ни ца ма за кре и ра ње по ли тич ких тен ден ци ја!

2. гла со ве и из во ре ин фор ма ци ја, као ауто ри те та ко ји са оп-
шта ва ју ин фор ма ци је, ста во ве, иде је, вред но сти, по ру ке. Код ма ње 
обра зо ва не пу бли ке ве о ма је бит но КО го во ри, да ли иза ње га сто ји 
ауто ри тет функ ци је, вла сти или дру гих цен та ра мо ћи јер на тај на-
чин ре пре зен ту ју ин сти ту ци је, пар ти је и слич ни аген си. Те ме, од-
но сно на чи ни пре зен та ци је од ре ђе них са др жа ја у но ви на ма, да ље 
се ре флек ту ју на дру штве ни ста тус и по ло жај. Ана ли зи ра ју ћи да ли 

17) Основ на иде ја је да се но ви на ри ма пру жи за шти та од са мо вољ них и про из вољ них ин
тер вен ци ја вла сти, али и од при ти са ка мо ћи нов ца, што во ди кон цен три са њу ме ди ја и 
ства ра њу ко му ни ка ци о них мо но по ла (Кор ни Да ни ел, Ети ка ин фор ми са ња, Клио, Бе о-
град, 1999, стр. 100).
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се о јав ним лич но сти ма го во ри из дис кур са јав не сфе ре или при-
ват ног жи во та, кан це ла ри је или до ма ћин ства, по ли ти ке или мо де, 
лак ше ће мо кон сту и са ти до ми ни ра ју ћа обра зац ве ро ва ња. Ста тус и 
моћ су ва жни фак то ри у кри те ри ју ми ма ве сти, та ко да кре и ра њем 
до га ђа ја у пред ви ђе но вре ме и на иза бра ном ме сту ели те на вла сти 
при вла че па жњу ме ди ја и усме ра ва ју ток ко му ни ци ра ња. Ка рак тер 
не ког дру штва све ви ше се од ра жа ва у отво ре но сти ин фор ма ци о-
но-ко му ни ка ци о них си сте ма, јер да би не ка иде ја сти гла до оно га 
ко ме је на ме ње на мо ра би ти јав но по сре до ва на. По лу и сти не и сен-
за ци о на ли зам, вре мен ски при ти сци и кон ку рен ци ја до дат но ути чу 
на про блем исти ни то сти, по себ но у дру штви ма ко ја не ке ин фор-
ма ци је при кри ва ју од соп стве них гра ђа на или их са оп шта ва ју на 
ма ни пу ла ти ван на чин. Про ток ин фор ма ци ја та да се су жа ва, кон-
тро ли ше или огра ни ча ва, што као ре флекс ства ра псе у до сло бод ну 
штам пу, рас те ре ће ну свих етич ких ме ри ла. Кри за штам пе у Ср би ји 
све је еви дент ни ја, а пу те ви ње ног пре ва зи ла же ња све че шће се по-
кла па ју са сни же њем етич ких стан дар да и па дом кре ди би ли те та.

3. фо то гра фи ју, ко ја у штам пи го во ри као хи ља ду ре чи, ви-
зу ел но по др жа ва ју ћи текст, али и да ју ћи му про па ганд ну осе тљи-
вост. Кул ту ра “чи та ња” фо то гра фи је огле да се у раз от кри ва њу 
ње не ми са о не струк ту ре, ин фор ма циј ских на но са ко је ну ди аутор, 
же ле ћи да чи та о цу по ну ди ви ше по да та ка од обич ног тек ста. Она 
ин фор ми ше, по ка зу је, от кри ва, са оп шта ва, до пу њу је, су ге ри ше, 
за кљу чу је, ши ре ћи ле пе зу свој ста ва слич но дру гим ме ди ји ма. Она 
за ме њу је ре чи у но ви на ма, го вор на ра ди ју, сли ку на те ле ви зи ји, 
па сто га ни је обич на ре про дук ци ја жи во та. За то је ви ше од ствар-
ног, јер да је ви зи ју соп стве ног до жи вља ја, мо гућ ност да гле да лац 
сам кон стру и ше по ен ту. При ка зи ва њем од ре ђе них де та ља, угло ва, 
по кре та, по ло жа ја и сл. при вла чи мо па жњу пу бли ке, па је за сли-
ку же на у де мо кра ти ји ве о ма ва жно ко ли ко је ви зу ел но при сут на у 
јав ном про сто ру.

По ли тич ка кул ту ра на ста је као ре зул тат до ми нант них уве ре-
ња, ста во ва, иде о ло шких вред но сти и обра за ца, али ње на моћ је у 
кре и ра њу ко му ни ка ци о них стра те ги ја и так ти ка ко ји ма ће јав ност 
да ти при ста нак18). Тра ди ци о нал не спо не ко је су пре са мо не ко ли-
ко де це ни ја ве зи ва ле гра ђа не за ет нич ко, со ци јал но или кул тур но 
по ре кло са тех но ло шком ре во лу ци јом на гло су осла би ле, усту па-
ју ћи ме сто на ра ста ју ћој ин фор ма ци о ној пли ми. Јир ген Ха бер мас 
по ред по ли тич ке и дру штве не мо ћи, ме ђу пр ви ма по тен ци ра зна чај 

18) Ви ше у: Зо ран Јев то вић, “Ма сме диј ски пре о бра жај те ро ри зма и ре ли ги је у гло бал ном 
по рет ку”, По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је,  Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран-
ци ју, Бе о град, бр. 1/2007. стр. 97-124.
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ме диј ске мо ћи као спе ци фич но но вог ка пи та ла, стра те шки бит ног 
за функ ци о ни са ње плу ра ли стич ке за јед ни це. У нор ма тив ну те-
о ри ју он уво ди по јам де ли бе ра ци је,19)об ја шња ва ју ћи да ин тер ак-
ци ју из ме ђу др жа ве и ње них дру штве них окру же ња омо гу ћа ва ју 
ко му ни ка ци о ни ка на ли ко ји фил три ра ју по ли тич ке зах те ве и иде-
је. Ха ла бу ку не гда шњих из бор них кам па ња во ђе них по тр го ви ма 
или не за до вољ них штрај ка ча на ули ци, сме ни ла је чу де сна оп се-
на елек трон ских сли ка, ко је пред о дре ђу ју угао по сма тра ња. Свет 
се тран сфор ми ше: ако се штам па до ју че ба ви ла при ку пља њем и 
об ја вљи ва њем ин фор ма ци ја, ви ше то ни је до вољ но. Да нас се оче-
ку је њи хо во са жи ма ње при ме ре но по тро шач ком ка лу пу дру штва; 
не ве ро ват но убр за ње син хро ни зо ва но са же ља ма јав но сти, али и 
ли те рар на на ра тив ност ко ја пу бли ку увла чи у мре жу но вих и но-
вих при ча. Док се не ка да штам па ба ви ла од вра ћа њем од по ли ти ке, 
кла сних бор би или ре во лу ци ја, са да се власт ан га жу је да пу бли ка 
уђе у свет иде ја ко је она про мо ви ше, тру де ћи се да у ви до кру гу за-
др жи про мо те ре дру га чи јих про грам ских ка ра ва на. 

3. РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ

3.1. Теме – политика, избори, лидери, 
Европа и понекад Косово

Гло ба ли за ци ја, уз убр за ну ко мер ци ја ли за ци ју, ин ди ви ду а ли-
за ци ју и струк ту рал ну кри зу кла сич них ко му ни ка ци о них си сте ма, 
по себ но штам пе, во ди да љој сег мен та ци ји пу бли ке ко ја на пу шта-
ју ћи на ви ке ме диј ске ло јал но сти тра жи бр зу, пре ци зну и спе ци-
ја ли зо ва ну ин фор ма ци ју. Дис курс о со ци јал ним про бле ми ма и 
њи хо вом по ли тич ком ре ша ва њу у срп ској днев ној штам пи за у зи-
ма стра те шко ме сто. Чак 60,77% ана ли зи ра них тек сто ва у фо ку су 
са др жи оп ште по ли тич ке те ме и рас пра ве (нпр. По ли ти ка, 1. март: 
Срп ски “фи јат” пред ста вљен све ту (1. и 5. стр.);  Прес 3. март: 
Ефек ти до би ја ња ста ту са кан ди да ту ре за ЕУ: Вра тио се оп ти
ми зам у Ср би ју (4. и 5. стр.); Блиц, 6. март: При вред ни ци се сла жу 
са Та ди ћем: Из кри зе из ла зи мо по чет ком 2013; (це ла 4. стра на) и 
сл. Но вин ски из ве шта ји скре ћу па жњу и на ино стра не “при ја те-
ље” ко ји од вра ћа ју па жњу са до ма ћих бри га и при вид но ну де по-

19) Де ли бе ра тив на де мо кра ти ја је мо дел у ко јем се по ли тич ке од лу ке до но се “про це сом 
пре го ва ра ња, до го ва ра ња и убе ђи ва ња”. Оно је ре зул тат “ко му ни ка ци о ног де ло ва ња из-
ме ђу фор мал но ор га ни зо ва них и не фор мал них де ли бе ра ци ја ли цем у ли це, у аре на ма 
и на вр ху и на дну по ли тич ког си сте ма” (Јир ген Ха бер мас: По ли тич ка ко му ни ка ци ја у 
ме диј ском дру штву, ЦМ, Бе о град, де цем бар 2007, стр. 11).
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моћ у њи хо вом ре ша ва њу: Љу ди Мер ке ло ве и Та ди ћа стал но на 
ве зи (Блиц, 1. март, 4. и 5. стр.); Екс клу зив но: Па нић са Оба мом 
(Да нас, 5. март, 1. стр.); Ита ли ја уз Ср би ју на ЕУ пу ту (Блиц, 9. 
март). По јам про блем ко но ти ра ста ње ко је се од у пи ре јед но став-
ним ре ше њи ма, кри зу од ли ку је не ста бил ност, па се сто га тек де се-
ти на тек сто ва од но си на еко но ми ју, иако би дру штву у тран зи ци ји 
она тре ба ла би ти при о ри тет (9,96%). Про па да ње гра до ва у уну тра-
шњо сти, струк тур на не за по сле ност, рас ту ћи кри ми нал, пљач ка-
шка при ва ти за ци ја, по љо при вред на не за до вољ ства и мно га дру га 
со ци јал на ста ња при хва ће на су као не при јат ни пра ти о ци тран зи-
ци је, не из бе жна ета па при ли ком укљу че ња у но ви свет ски по ре-
дак, па оту да рет ки тек сто ви о ак ту ел ним про бле ми ма углав ном, у 
та бло и ди ма (Прав да, 6. март: На ста вље ни штрај ко ви у Кра ље ву, 
Кру шев цу, Сме де ре ву: Рад ни ци га ђа ли де мо кра те ја ји ма (1. и 6. 
стр.); Прав да, 7. март: Не за до вољ ни рад ни ци из ла зе на ули це: по ла 
Ср би је у штрај ку (1. и 7. стр.).

Табела 1. Укупан број текстова политичке природе повезаних са 
Србијом:

Рубрика Поли
ти ка Данас

Ве
чер ње 
но вос

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   219

Култура, 
забава 2 2 5 4 3 10 6 20 52

Хроника 16 11 40 23 7 20 16 13 146

Укупно 148 180 176 224 100 202 255 140 1425

Пре вас ход ни циљ но ви нар ства је да ин фор ми са њем гра ђа на 
слу жи оп штем до бру ка ко би по је дин ци мо гли да ква ли фи ко ва но 
до но се соп стве ни суд о пи та њи ма бит ним за ши ру за јед ни цу. Дру-
гим ре чи ма, од срп ске штам пе се оче ку је да слу жи као јав ни фо рум 
за кри тич ку рас пра ву, укљу чу ју ћи и не за ви сно ис пи ти ва ње не ви-
дљи вих мо ћи си ле, пр вен стве но но си ла ца вла сти. Те мељ про фе си о-
нал ног угле да је  по ве ре ње из ме ђу чи та ла ца и но ви на ра, што под ра зу ме ва 
да је са др жај ве сти и жан ро ва исти нит, рас те ре ћен од пред ра су да и сте ре-
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о ти па, као и да су све стра не пра вич но пред ста вље не. У вре ме ну ра сту ћег 
кон зу ме ри зма кул ту ро ло шку збу ње ност до дат но оп те ре ћу је ни ска ку
пов на моћ и укуп ни еко ном ски ми ни ма ли зам на ших гра ђа на.20) 

Из бор те ма ко је ће се пра ти ти, на чи ни при ка зи ва ња по ли тич-
ких ли де ра и стра на ка, њи хов из глед на фо то гра фи ја ма, кон текст и 
тон ко јим се до га ђај ана ли зи ра, као и мно га дру га сред ства пре зен-
та ци је мо гу бит но усме ра ва ти ста во ве чи та ла ца. Та ко се јав ни про-
стор по сте пе но тран сфор ми ше у по ли тич ко-за бав но об да ни ште 
ко јим се ла ко ма ни пу ли ше, јер све ма њи број би ра ча на гла сач ким 
ме сти ма од лу чу је  о суд би ни не за ин те ре со ва не ве ћи не!21) Ре ле вант-
ност ин фор ма ци ја и ин тер пре та ци ја до га ђа ја увек су у ме ђу од но су 
са ин те ре со ва њи ма, кон тек стом и су до ви ма ре ци пи је на та, при че-
му је уло га уред нич ких кри те ри ју ма ва жна за ко нач ну оце ну шта 
ће се по ја ви ти у јав но сти. Ти ме што за до во ља ва ју по пу ли стич ке 
зах те ве, но ви на ри ни су осло бо ђе ни про фе си о нал не од го вор но сти 
јер је њи хо ва дру штве на ми си ја из над по тро шач ког за до вољ ства 
пу бли ке.

Из бо ром те ма днев на штам па у Ср би ји на ме ће о че му ће-
мо раз ми шља ти, при кри ва ју ћи по ли тич ке ин те ре се ко ји по не кад 
ин стру мен та ли зу ју јав ност, при че му се сим би от ски по де шен дис-
курс ци ља но про фи ли ше. Не мо ра те би ти те о ре ти ча ри ме ди ја да 
би сте зна ли да се но ви не нај пре чи та ју од на сло ва, од но сно пр вих 
стра на, где су обич но уну тра шњо-по ли тич ке и спољ но-по ли тич-
ке те ме, да би се да ље ишло ка при вред ним, обра зов ним, кул тур-
ним, спорт ским и за бав ним стра ни ца ма. За раз ли ку од на ве де них, 
слич них ис тра жи ва ња ка да су По ли ти ка и Да нас пред ња чи ли из-
ве шта ва њем о до га ђа ји ма са по ли тич ке сце не, ка ко у зе мљи та ко и 
ино стран ству, са да се за па жа ли дер ска по зи ци ја Бли ца, ко ји та ко 
по твр ђу је ви сок ти раж у од но су на кон ку рен ци ју!22) Се лек ци јом те-
ма и са го вор ни ка де фи ни шу се иде о ло шки обра сци и ле ги тим ни 
по ли тич ки ак те ри, а јав ном пре зен та ци јом њи хо вих ста во ва, иде ја, 
ми сли, ис ка за и ве ро ва ња чи та о ци усме ра ва ју ка иде о ло шком ци-
љу. “То је те о ри ја фре мин га (The ory of Fra ming), ко ја под ра зу ме
ва се лек ци ју и ис ти ца ње: да ти оквир не че му зна чи иза бра ти не ке 

20)   Љу би ша Де спо то вић, “Сло бод но вре ме и жи вот ни сти ло ви”, Кул ту ра по ли са, Кул ту ра 
– По лис Но ви Сад, Но ви Сад, 2009, стр. 110.

21)  “Пред став нич ки дом САД иза бран је са јед ном тре ћи ном по тен ци јал них би ра ча, ло кал-
не вла сти у Бри та ни ји и Европ ски пар ла мент иза бра ни су с 10% или 20% укуп ног бро ја 
би ра ча” (Зо ран Ви до је вић,  Де мо кра ти ја на за ла ску, Слу жбе ни гла сник и Ин сти тут за 
дру штве не на у ке, Бе о град,  2010, стр. 60.).

22)   Ова но ви на је је ди на ре фор ми са ла ре дак ци ју у ду ху са вре ме ног мул ти ме ди јал ног ме-
наџ мен та, ура ди ла озбиљ ну ана ли зу тр жи шта и пре ма њој ус кла ди ла са др жај ли ста!
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ви до ве опа же не ствар но сти… и учи ни ти их ис так ну ти јим у ко
му ни ка циј ском тек сту и то та ко што се про мо ви ше по је ди нач на 
де фи ни ци ја про бле ма, ка у зал но ту ма че ње, мо рал но про це њи ва ње 
и/или пре по ру че ни тре ман опи са не став ке”.23) 

Табела 2. Заступљеност тематских области у анализираним 
новинама:

Те ме По ли
ти ка Да нас

Ве
чер ње 
но во

сти

Блиц Прес Ку рир Прав
да Ало Укуп

но

Ста тус кан
ди да та у ЕУ 28 22 18 48 15 16 23 26 196

КиМ 7 17 23 20 3 13 43 4 130

Из бо ри 48 54 33 49 43 53 50 36 366

Ли де ри 20 22 16 33 7 36 33 35 202

Еко но ми ја 15 16 27 24 7 20 33 13 155

Од нос са 
спољ ним 
све том

13 30 28 27 22 27 46 6 199

Кри ми нал, 
ко руп ци ја, 
пра во су ђе

17 19 31 23 3 37 27 20 177

Укуп но 148 180 176 224 100 202 255 140 1425

Ско ро че твр ти на ана ли зи ра ног са др жа ја (25,68%) би ла је по-
све ће на бу ду ћим из бо ри ма, 14,17% од но си ло се на ак тив но сти по-
ли тич ких ли де ра (од че га ско ро че ти ри пе ти не пред став ни ка вла-
сти), о ста ту су кан ди да та за Европ ску уни ју го во ри ло је 13,75% 
са др жа ја, док је суд би на Ко со ва и Ме то хи је ско ро мар ги на ли зо ва-
на: све га  9,13% те ма. При то ме за ни мљи во је ин те ре со ва ње стра-
них функ ци о не ра и из во ра, ко ји се не ли бе ме ша ња у уну тра шње 
ства ри не за ви сне др жа ве: Ин тер вју Ме ри Вор лик: Не ће мо из бо ре 
на Ко со ву (Ве чер ње но во сти, 8. март, 2. стр.); Ха на Се ма нић, екс
перт ки ња за Бал кан го во ри за Да нас: Из бо ри на се ве ру Ко со ва ло
ша иде ја (Да нас,10-11. март, 3. стр.). Про вла ди на По ли ти ка као 
да још ни је има ла зва ни чан став: Из бо ри на Ко сме ту – Још ће се 
ви де ти (6. март, стр. 6.), док се суд би ном ју жне срп ске по кра ји-
не нај че шће ба ви ла Прав да. (нпр. 2. мар та овај та бло ид об ја вљу је 
из ве штај са ми тин га Ср ба са се ве ра Ко со ва: “Ру си ја, Ср би ја, не 

23)  Та рик Ју сић,  “Ме диј ски дис курс и по ли ти ка ет нич ког су ко ба: ју го сло вен ски слу чај”, 
об ја вље но у: Гор да на Ђе рић, Ин ти ма јав но сти, Фа бри ка књи га, Бе о град, 2008
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тре ба нам Уни ја” и по ру ку Бе о гра ду: “Узе ће мо ствар у сво је ру
ке”. За раз ли ку од свет ске штам пе у ко јој се та бло и ди углав ном 
ба ве жи во ти ма слав них лич но сти, у Ср би ји жу те но ви не као те му 
че сто има ју сфе ру по ли ти ке, по себ но фор си ра ју ћи сен за ци о на ли-
стич ки при ступ, кон флик те са по ли тич ким не ис то ми шље ни ци ма 
и не про ве ре но пи са ње. Та ко Ку рир пре но си: Пред сед ник Ср би је и 
ДС по ру чио: Бо ри ће мо се про тив гре шних (4. мар та, 4. и 5. стр.), 
али не ко ли ко да на ка сни је и на ја вљу је: Рат де мо кра та и на пред
ња ка (Шу та но вац: То ма је гро бар – Ни ко лић је стру чан са мо да 
бу де управ ник гро бља Ле шће или Ор ло ва ча. Ву чић: Са хра нио нам 
еко но ми ју – Шу та но вац је гро бар срп ске еко но ми је, не чу ди ме 
што у сво јој гла ви има са мо гро бља) (10. март, 1. 2. и 3. стр.). Ало 
под озна ком екс лу зив но сти об ја вљу је: Ми ла Ђин ђић уочи де ве то
го ди шњи це уби ства Зо ра на Ђин ђи ћа: Са да шњи врх ДС не би био 
у вла сти да је Зо ран жив (8. март, 2. стр.), док стра сти под гре ја ва 
Прав да: Ве ли мир Илић оп ту жио ли де ра СРС: Ше шељ ра ди по на
ло гу ДС (8. март, 3. стр.). Тран сфер зна че ња ве што се пре но си са 
објек та пи са ња на од ре ђе не ли де ре, па се под ма ском ис тра жи ва ња 
при кри ва ју по ли тич ки об ра чу ни.

Ме диј ска плат фор ма кре и ра на ло ги ком ве тро ка за про мо ви-
ше пар тиј ске ин те ре се, што ука зу је на де мо крат ски не у спех: си-
стем спи но ва ња ве сти рет ко про из во ди пре ци зан и ба лан си ран ме-
диј ски са др жај; исто вре ме но, отво ре на кон ку рент ност ге не ри ше 
на ме та ње те ма и ма ни пу ла тив ност.24) Де таљ ни јом ана ли зом бр зо 
би уви де ли да од ре ђе не но ви не фор си ра ју од ре ђе не иде о ло шке по-
гле де. Да би про ве ри ли ову тврд њу ис тра жи ва ли смо при су ство 
пер су а зив но сти у уоче ним тек сто ви ма. Од 1425 ана ли зи ра них тек-
сто ва чак у 618 про на шли смо еле мен те пер су а зив но сти (43,36%). 
По сто ји пси хо ло шко об ја шње ње ове по ја ве: у тран зи ци о ним усло-
ви ма љу ди су о че ни са не из ве сно шћу и стра хом по ста ју под ло жни 
ауто ри те ту вођ ства, ко је фор си ра њем ин ди ву ду ал них осо би на и 
ак ци ја ства ра сли ку о сна зи вла сти. Де мо крат ска стран ка кроз лик 
Бо ри са Та ди ћа пер со ни фи ку је стра нач ки успех, кре и ра ју ћи по ру ке 
ко је су у кон тра дик ци ји са по ли ти ком и ја сно ви дљи вим тре нут-
ним ста њем у дру штву. Чи та о це срп ских но ви на нај ви ше убе ђу ју 
у ис прав ност пу та у европ ску по ро ди цу (18,28%), ве ли ки на по-
ри се ула жу и да по ве ру ју у ко на чан об ра чун др жа ве са кри ми на-
лом и ко руп ци јом, као и оства ре ним по ма ци ма у ре фор ми суд ства 
(15,06%), док се до ста ре ал но из ве шта ва о ста њу на Ко со ву и Ме-

24)  “Сим бо лич ка моћ a pri o i ri до би ја ме диј ски ка рак тер, јер пред ста вље на тек стом и сли-
ком на ме ће ар ти фе ци јал ну ствар ност”. Ви ше у: Јев то вић, Зо ран: “Ма сме диј ски пре о-
бра жај те ро ри зма и ре ли ги је у гло бал ном по рет ку”, По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр. 1, Бе-
о град, 2007. стр. 104.
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то хи ји (7,93%). Та ко ђе, за па жа се усту па ње зна чај ни јег про сто ра 
стра ним те ма ма, што по ред из ве сне по ве за но сти са европ ском и 
гло бал ном по ли тич ком сце ном, мо же има ти и стра те ги ју из бе га-
ва ња вру ћих при ча са до ма ћег по ли тич ког те ре на, али и све ве ћи 
ути цај стра ног ка пи та ла у ме диј ском вла сни штву!

Табела 3. Објашњавајући или убеђујући садржаји:

Теме По ли
ти ка Да нас

Ве
чер ње 
но во

сти

Блиц Прес Ку рир Прав
да Ало Укуп

но

Статус 
кандидата 
у ЕУ

20 17 6 31 10 10 13 6 113

КиМ 4 9 9 7     20   49

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   85

Криминал, 
корупција, 
правосуђе

9 15 13 16 3 15 13 9 93

Укупно 75 92 64 112 51 73 108 43 618

3.2. Гласови/извори   власт и привиди плурализма

На чин ко му ни ци ра ња са гра ђа ни ма де фи ни тив но опре де-
љу је ка рак тер вла сти и об ли ке по ли тич ког по на ша ња. Ко му ни ка-
циј ски чин, од ин тер пер со нал ног до ма кро со ци јал ног, пред ста-
вља про цес све сне раз ме не сим бо ла са ко нач ним ци љем ути ца ња 
или кон тро ли са ња про ме на ста во ва и по на ша ња чо ве ка. Пра во 
на сло бо ду ми шље ња, од но сно го во ра, прак тич но је де кла ра тив-
но јер не ма со ци јал ну моћ ако ни је пре не се но ме диј ским ка на ли-
ма. Мек до нал ди за ци ја дру штва, као спе ци фи чан те о риј ски кон-
цепт25)под ра зу ме ва да по ли тич ки ли де ри и пар тиј ски функ ци о не ри 
на сто је да по сред ством штам пе јав ност уве ре у ис прав ност сво јих 
иде ја. Струч ња ци упо зо ра ва ју на ра сту ћу опа сност да ме ди ји по-

25)  Ви ди у Хр во је Шпе хар, “Мек до на ли зо ва на ре ли ги ја. При лог те о ри ји мек до нал ди за ци је 
у по ли ти ко ло ги ји ре ли ги је”, По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и 
вер ску то ле ран ци ју, Бе о град, год. IV, бр 1/2010. стр. 118-130. 
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ста ну сред ство вла ди не ма ни пу ла ци је.26) Зна чај но об ли ку ју ћи днев-
ну аген ду вла да ју ће пар ти је у ком би на ци ји са др жав ним ин сти ту-
ци ја ма и но си о ци ма вла сти су жа ва ју про стор за дру га чи је иде је 
и про гра ме, кри тич ке гла со ве и ди ја ло шку ко му ни ка ци ју. Ути цај 
ци вил ног дру штва је ве о ма слаб, док је при су ство опо зи ци о них 
пар ти ја и јав них рас пра ва ско ро мар ги на ли зо ва но. Ели ми ни са њем 
од ре ђе них дру штве них (по ли тич ких, кул тур них, ре ли гиј ских, род-
них) гру па из јав ног жи во та оства ру је се њи хо во ис кљу чи ва ње из 
ути ца ја у то ко ви ма од лу чи ва ња, чи ме ја ча сте ре о тип о не мо ћи и 
не ва жно сти. Ко го во ри, а ко ћу ти у штам пи, је дан је од нај бо љих 
ин ди ка то ра дру штве не рав но прав но сти? 

Вла да, ми ни стар ства, др жав не ин сти ту ци је (22,06%), по ли тич ки ли де-
ри (26,58%), пред сед ник др жа ве (4,73%) и по ли тич ке пар ти је (12,39%) до ми-
ни ра ју као из во ри ин фор ма ци ја у го то во свим ути цај ним днев ним но ви на ма 
Ср би је. До да мо ли то ме по да так о ди рект ним ин фор ма ци ја ма при сти глим од 
ПР слу жби и аген ци ја за ис пи ти ва ње јав но сти (5,16%), схва ти ће мо ко ли ко 
је ве ли ки ути цај пар ти ја на вла сти ко је чвр сто кон тро ли шу уку пан ме диј ски 
про стор. Оту да из во ри ин фор ма ци ја и про мо те ри но вих иде ја сти жу из вла-
сти, ко је си му ли ра ју ћи аго ру обез бе ђу ју ко ли чи ну и ква ли тет по жељ них ин-
фор ма ци ја. Све ве ћи број ве сти ре зул тат је об ра ђе них са оп ште ња за јав ност 
или спи но ва них ин фор ма ци ја про из ве де них у вла ди ним би ро и ма за од но се 
с јав но шћу, до ста вље них од порт па ро ла и слич них слу жби, а зна чај но ра сте 
и број ин тер вјуа ре а ли зо ва них те ле фон ским по зи ви ма. Та ко ме ди ји нео сет но 
по ста ју за ви сни од ру ти ни зи ра них из во ра јер се на њих мо гу осло ни ти, си гур-
ни да ће им бр зо до ста ви ти тра же не по дат ке, обез бе ђу ју ћи по пу ња ва ње ме-
диј ског про сто ра (Tap sall, Vаrley, 2001:11). Слич на ана ли за при ло га у Њу јорк 
Тај мсу от кри ла је сна жно осла ња ње на слу жбе не из во ре: од 57,2% до 72,5%.27) 
Да је реч о тен ден ци ји по твр ђу је и ана ли за тек сто ва два де сет три из ве шта-
ча у се дам ве ли ких аме рич ких но ви на, где су у 75% слу ча је ва из во ри би ли 
др жав ни (Hal lin и др. 1993:755). Ин ду стра ли за ци ја но ви нар ства на ме ће но ви 
им пе ра тив: ства ра ти што ви ше ин фор ма ци ја са што ма ње тро шко ва, па при-
вид но “бес плат ни” па ке ти по да та ка и фо то гра фи ја ко ји сва ког тре нут ка сти жу 
у ре дак ци је по ста ју моћ на ору ђа у об ра ди јав ног ми шље ња. Та кви тек сто ви 
све су че шћи јер пред ста вља ју “чи ње ни це ко је ни је тре ба ло при ку пља ти, при
че ко је ни је тре ба ло на пи са ти и фо то гра фи је ко је ни је тре ба ло сни ми ти” 
(New som,Scott,1985:230). Слу жбе ни из во ри та ко нео сет но вр ше над зи ру ћу 
функ ци ју, без бо ја зни да ће их не ко про зва ти за кр ше ње људ ских пра ва. Ака-
дем ски струч ња ци или обич ни гра ђа ни по ста ју део ике ба не о отво ре но сти ко-

26) Дра ган Су бо тић: “Од но си с јав но шћу у др жав ној упра ви”, Срп ска по ли тич ка ми сао, 
год. XVII vol. 27. Бе о град, 2010, стр. 205. 

27) Juyan Zhang, Glen T. Ca me ron “Study Finds So ur cing Pat terns in Wen Ho Lee Co ve ra ge”, 
New spa per Re se arch Jo ur nal,  (4)/2003, str. 24.
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му ни ка ци о не за јед ни це (8,59%), док о ути ца ју ци вил ног дру штва у Ср би ји за 
са да не ма ни го во ра (10,46%).

Табела 4. Извори информација:

Извори По ли
ти ка Да нас

Ве
чер ње 
но во

сти

Блиц Прес Ку рир Прав
да Ало 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

Академски 
стручњаци, 
обични грађани

4 19 30 20 6 14 23 4 120

Укупно 145 177 172 251 94 182 255 120 1396

Отво ре ност по ља по ли тич ке ко му ни ка ци је нај бо ље се уоча-
ва ана ли зом но ви нар ских жан ро ва: до ми на ци ја ди ја ло шких фор ми 
ука зу је на де мо кра тич ност за јед ни це, док мо но лог вра ћа у ауто ри-
тар ност, кон зер ва ти зам и ду хов ни то та ли та ри зам. У осам ана ли-
зи ра них но ви на до ми ни ра ју мо но ло шки жан ро ви: ско ро че твр ти-
ну об ја вље них са др жа ја чи не из ве шта ји (23,56%), из не на ђу ју ће је 
ви со ко при су ство ана ли тич ких фор ми - чла нак (21,80%) и ко мен-
тар (5,21%), док ве сти као основ ни ин фор ма тив ни про из вод чи не 
тек 16,86%. Скром но је при су ство кри тич ких фор ми: ко лум ни са 
1,76%, увод ни ка (0,20%) и ка ри ка ту ра (3,53%). То зна чи да је за ди-
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ја ло шке жан ро ве, ин тер вју пре свих, оста ло 27,08%, или тек не што 
ви ше од че твр ти не про сто ра. Кључ по ли тич ке ко му ни ка ци је кри је 
се у кон тро ли са њу ме диј ске аген де: очи глед но је да се па жња јав-
но сти за до во ља ва еми то ва њем об ли ко ва них по ли тич ких на ра ти ва, 
број ним ва ри ја ци ја ма и ди на мич ним рит мом ко ји ка му фли ра ма-
три цу јед но смер но сти. Из во ри ко му ни ка ци о не мо ћи у тран зи ци о-
ним дру штви ма све су кон тро ли са ни ји и за тво ре ни ји, ви дљи вост у 
ме диј ској аре ни по ста је им пе ра тив уче шћа у по ли тич кој утак ми ци, 
док ли ни ја ми шље ња из ме ђу вла сти и штам пе све ви ше бле ди, а 
при бли жа ва њем из бор них кам па ња ско ро да не ста је.

Табела 5. Коришћени жанрови:

Жанрови По ли
ти ка Да нас

Ве
чер ње 
но во

сти

Блиц Прес Ку рир 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

Коментар 7 10   20 10 10 10 10 77

Колумна 4 10 1 8   3     26

Чланак 36 54 53 40 26 46 46 21 322

Уводник 3               3

Карикатура 10 15 10 7   10     52

Укупно 158 195 186 231 100 212 255 140 1477

Вест, из ве штај, чла нак, ко мен тар или не ки дру ги жа нр од ре-
ђе но зна че ње до би ја ју тек уред нич ким усме ра ва њем па жње. Ме-
ђу тим, у овој фа зи од лу чу ју ћу уло гу игра ју опа жа ње и пер цеп ци-
ја по сма тра ча ко ји из бо ром чи ње ни ца вр ши од ре ђе но усме ра ва ње 
(иде о ло шко, кул ту ро ло шко, ре ли гиј ско, фи ло зоф ско, ко мер ци јал но 
и сл.), што не ис кљу чу је на мер не про пу сте и ис ку стве на ис кри вља-
ва ња. Па жња се кон цен три ше на ин фор ма ци је ко је пред ста вља ју 
ути ли тар ни ин те рес, од ре ђе ни про блем, иде ју, скан дал, про цес… 
Пре лаз при род ног  у ме диј ско зби ва ње је сте гра ни ца фи ло зоф ско-
ко му ни ко ло шке рав ни, ети ке и есте ти ке, ме ђу про сто ра исти не и 
ин те ре са. То је тре ну так ка да се ми сао пре тва ра у зна ко ве, а прак са 
пре по зна је као но ви нар ска над град ња. Сми сао ви ше ни је ди фе рен-
ци ра на умом, већ мно штвом зна ко ва ко ји кре и ра ју ме диј ску сли ку под ре-
ђе ну ра зу му и бит ку. Ме диј ско ми шље ње сто га ни је про из вод ло гич ких 



СПМ број 2/2012, година XIX, свеска 36 стр. 317-351.

336

пра ви ла, јер је фор му ли са но у скла ду са уре ђи вач ком по ли ти ком ме ди ја и 
ин те ре си ма до ми нант них дру штве них ели та, па је оту да под ло жни је про-
па ганд ном ути ца њу. 

3.3. Конструкција и коришћење политичких вођа 

Са вре ме но до ба је ка рак те ри стич но по ме диј ском ства ра-
њу пред ста ва ко је за до во ља ва ју же ље, уве ре ња, че жње, ма гло ви те 
про јек ци је и иде а ле ве ћи не. Ин тер ак ци јом је зи ка, сим бо ла и зна-
че ња ин фор ма ци ја до би ја основ ни сми сао, али тек ди стри бу ци јом 
ко му ни ка ци о ним ка на ли ма по ста је про дукт мне ња. Ма ло је љу ди 
ко ји схва та ју да чи та ју ћи но ви не, слу ша ју ћи ра дио или гле да ју-
ћи те ле ви зи ју ку пу ју ста во ве, ми шље ња и уве ре ња љу ди ко ји се 
нај че шће по ја вљу ју као из во ри ин фор ма ци ја. За то ве ћи на ко ри-
сти оне ме ди је ко ји де ле исте ста во ве, из ра жа ва ју слич на гле ди-
шта или ин те ре се, што зна чи да ме ђу њи ма по сто ји мо ти ва циј ски 
склад. У по ли тич кој про па ган ди по себ но зна чај но ме сто за у зи ма 
тзв. ли дер кам па ња. Њен циљ је да јав ним ис ти ца њем, фа во ри зо-
ва њем, хва ље њем, по др шком, ве ли ча њем и сл. по др жи од ре ђе ну 
лич ност, ма да у не га тив ном кон тек сту (са та ни за ци јом, вре ђа њем, 
ру же њем, ми ми кри јом, пе жо ра тив но шћу и слич ним пред ста ва ма) 
мо же има ти и кон тра сли ку о не кој ва жној лич но сти (ше фу др жа-
ве, во ђи по ли тич ке стран ке, јав ној лич но сти ко ја не де ли же ље не 
иде је). Ли де ри су обич но про из во ди од ре ђе них по ли тич ких си ту а-
ци ја, пред вод ни ци или осо бе ко је же ле да во де на род у од ре ђе ним 
сре ди на ма. У те о ри ји раз ли ку је мо три ти па: 1) кон зер ва тив ни (чу-
ва по сто је ће по зи ци је); 2) ра ди ка лан (те жи ре во лу ци о нар ним про-
ме на ма, по це ну си му ли ра ња њи хо вих раз ло га) и 3) про гре си ван 
(уме рен, ли бе ра лан и склон ре фор ма ма). Ли дер ство мо же об је ди-
ни ти не ке од на ве де них об ли ка по на ша ња и по пра ви лу је из ло же-
но су ду јав но сти.

По ру ка ће пре би ти при хва ће на ако иза ње сто ји мо ћан и 
увер љив из вор, па до ла зи мо до ап сур да по ко јем “успех ви ше не за-
ви си од ње не вред но сти, већ од ауто ри те та оно га ко ји по ру ку ода-
ши ље у ма су”28). Од ак ту ел них по ли ти ча ра на до ма ћој сце ни убе-
дљи во нај при сут ни ји је пред сед ник Ср би је и Де мо крат ске стран ке 
Бо рис Та дић. Ско ро тре ћи на ци та та при па да ње му (30%), док 
пр ви ри вал опо зи ци је има ско ро ду пло ма ње про сто ра (15,59%), 
што ни је аде кват но ути ца ју на те ре ну. Ако са бе ре мо при сут ност 
пред став ни ка пар ти ја на вла сти (Дин кић 11,76%, Да чић 12,06%, 
Јо ва но вић 9,71%, Ђи лас 10,59%) до ла зи мо до по твр де о не рав но-
прав ном трет ма ну по ли тич ких ак те ра, чи ме се гу ши и са ма иде ја 

28)  Ђу ра Шу шњић,: “Ри ба ри људ ских ду ша”, Мла дост, Бе о град, 1984
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по ли тич ког ко му ни ци ра ња. Јед на од функ ци ја по ли тич ких во ђа је-
сте да ука жу на по ли тич ки курс ко јег ће члан ство и сим па ти зе ри 
сле ди ти, али ако су ко му ни ка ци о ни ка на ли за тво ре ни за сум њу или 
кри ти ку вла сти (нпр. Ко шту ни ца је при су тан са са мо 3,53%) не ма 
ни го во ра о ин фор ма тив ној рав но те жи. Стра нач ка оли гар хи ја ра-
ди је при хва та кан ди да та чи ји су ста во ви ја сни, по ру ке при влач не и 
обе ћа ва ју ће, не го су прот но. 

Табела 6. Најчешће цитирани лидери:

Цитирани 
лидер

По ли
ти ка Да нас

Ве
чер ње 
но во

сти

Блиц Прес Ку рир Прав
да Ало Укуп

но

Борис Тадић 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   12

Чедомир 
Јовановић 3 7 4 2 3 4 6 4 33

Александар 
Вучић 2   4     6 5 6 23

Драган Ђилас 4 5 5 5 3 6 2 6 36

Укупно 51 47 41 47 38 44 36 36 340

Ли дер кам па ња под ра зу ме ва низ про па ганд них по сту па ка и 
ак тив но сти ко је су тер ми но ло шки и са др жај но пре ци зно огра ни-
че не, а вре мен ски тач но де тер ми ни са не. Та ко По ли ти ка 2. мар та 
са зна је: Бо ри су Та ди ћу на гра да Са ве та Евро пе (1. стр.); Ве чер ње 
но во сти два да на ка сни је под на сло вом Мо ра вац за Евро пу из ве-
шта ва ју о про сла ви ДС по во дом до би ја ња ста ту са кан ди да та за ЕУ, 
(са фо то гра фи јом Та ди ћа пре ко це ле пр ве стра не и три по диг ну та 
пр ста); Блиц до ла зак ита ли јан ског про из во ђа ча ауто мо би ла ин ди-
рект но при пи су ју во ђи: С но вим фи ја том и но ви ин ве сти то ри (7. март, 
1. и 10. стр.), да би Прес ко нач но об ја вио оно што су сви и оче ки ва ли: 
Та дић иде у пред сед нич ку игру: Сви из бо ри за Ђур ђев дан (10. март, 2. и 
3. стр.).

Ме диј ско тр жи ште не зна за мо рал, а стра те шке ре сур се чи-
ни струк ту ра по ру ка ко је се рас про сти ру мре жом. Чи ње ни це ко је 
цен трим мо ћи не од го ва ра ју јед но став но се пре ћу те или иин тер-
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пре ти ра ју,  не га тив на ети ке та се ле пи без до ка за или об ја шње ња, 
уме сто са др жа ју пред ност се да је фор ми, а про блем се осве тља ва 
са мо из јед ног угла. За да так штам пе ни је са мо да оба ве шта ва, већ 
и да убе ди и за ве де, при че му тек сто ви ли че на ка луп иза шао из 
исте ра ди о ни це (нпр. 3. мар та Ало об ја вљу је текст: Та дић: До ла зе 
бо љи да ни (3. стр.); Ве чер ње но во сти, Ку рир и Блиц има ју иден-
тич не на сло ве: Сти жу бо љи да ни (1 и 2. стр.); По ли ти ка је ма ло 
кре а тив ни ја – Бо рис Та дић: Си гу ран сам да до ла зе бо љи да ни; док 
је ди но Да нас за др жа ва кри тич ку дис тан цу: Пред сед ник Бо рис Та
дић о ко руп ци ји и по чет ку пре го во ра са ЕУ: Ста тус кан ди да та 
ве ли ко оства ре ње, не и епо хал но (1. стр.).  За то при ко ри шће њу ове 
тех ни ке не ма кри тич ке ме то де, јер по сва ку це ну тре ба ис кљу чи-
ти атри бут по гре ши во сти. Чак и ка да је очи глед на - гре шка се не 
при зна је, док су ре че ни це кон фу зне, нео д ре ђе не и ви ше сми сле не. 
За ову ме то ду ва жан је ауто ри тет из во ра ин фор ма ци је, јер се та ко 
лак ше пла си ра про па ганд но ка на ли са но ми шље ње. По ли тич ко оп-
ште ње у за тво ре ном си сте му не функ ци о ни ше, али ка да би се то 
при зна ло при хва тио би се то та ли та ри зам! Сто га за да так ли бе рал не 
про па ган де ни је да убе ђу је си лом, већ да си му ли ра сло бо ду, ат мос-
фе ру у ко јој при вид но гра ђа нин би ра иде је ко је ће при хва ти ти. 

По на вља њем ви зу ел них пред ста ва оства ру је се још јед на од 
функ ци ја до бре про па ган де, при че му тре ба во ди ти ра чу на да не 
до ђе до за мо ра пу бли ке. У дру штву екра на фо то гра фи ја по но во до-
би ја ва жну функ ци ју, јер се чи та о ци ли ста ју ћи но ви не опре де љу ју 
за не ку те му под све сно вр ше ћи иден ти фи ка ци ју са лич но шћу ко ја 
је на њој. По да так да ме ђу ак ту ел ним по ли ти ча ри ма фо то гра фи је 
Бо ри са Та ди ћа до ми ни ра ју са чак 38,70% ви ше не из не на ђу је, јер 
илу стру је двој ност функ ци ја ко је су у сва кој де мо крат ској за јед ни-
ци раз дво је не: пред сед ни ка др жа ве и пред сед ни ка нај ве ће пар ти је 
на вла сти.  Ње гов ди рект ни по ли тич ки про тив ник То ми слав Ни ко-
лић за сту пљен је три пу та ма ње: 11,50%, а ин те ре сант но је да не-
што ви ше фо то гра фи ја у јав но сти има Алек сан дар Ву чић (12,26%). 
Ви со ко при су ство по ли ти ча ра у углед ним свет ским днев ним но-
ви на ма ка рак те ри са ло је вре ме пре три де це ни је: 1977. на слов не 
стра ни це аме рич ких но ви на Тајм (Ti me) и Њу свик  (New swe ek) од-
но си ле су се на по ли тич ку или ме ђу на род ну лич ност (31%), али 
се већ по чет ком овог ве ка тај од нос дра ма тич но пре о кре нуо. Број 
по ли ти ча ра као те ма на слов ни ца или тек сто ва опао је за ви ше од 60%, 
док је број стра ни ца са слав ним лич но сти ма и све том за ба ве по рас тао за 
40%.29) У по ли тич кој про па ган ди по сто ји низ ме то да за сно ва них на фор-

29)   Бил Ко вач и Том Ро зен стил: Еле мен ти но ви нар ства, ЦИД и Ин сти тут за ме ди је, Под-
го ри ца, 2006, стр. 185.
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ми са др жа ја, при че му је по треб но у ду жем и кон ти ну и ра ном пе ри о ду у 
ме ди ји ма по на вља ти ин фор ма ци је и сли ке ка ко би се са др жај под ве сно 
за др жао код ре ци пи је на та.. 30)

Табела 7. Најчешће објављене фотографије лидера:

Фотографија 
лидера

По ли
ти ка Да нас

Ве
чер ње 
но во

сти

Блиц Прес Ку рир 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

Ивица Дачић   1 2 6 3 7 3 5 27

Војислав 
Коштуница     1 1   2   1 5

Чедомир 
Јовановић

1 1 1   1 1 2 4 11

Александар 
Вучић 1   2 1 1 12 3 12 32

Драган Ђилас 2 3 1 2 2 6 1 6 23

Укупно 14 25 25 31 29 54 21 62 261

У де ба ти око ме диј ских де мо крат ских иза зо ва, у по след ње 
вре ме по ра сло је ин те ре со ва ње за уло гу ко ју ће по ли тич ке во ђе 
има ти у бу дућ но сти.31) Пер со на ли за ци јом кам па ња они зна че ње 
усме ра ва ју ка соп стве ним по ступ ци ма, што чи та о ци ма по ма же да 
из гра де сво је ста во ве и опре де ље ња. Ве ро ва ње у вођ ство по ста је 
ка та ли за тор ма са, страх и на де се рас плам са ва ју и на ма ле из ја ве 
по ли тич ких ли де ра, док пут ко ји они ну де озна ча ва ма ги стра лу за 
бо љи жи вот. По др шка во ђи услов је по ли тич ке бит ке, али да би се 
она до би ла мо ра се оп шти ти са по ли тич ким ри ва ли ма та ко да их 
у што ве ћој ме ри пре тво ри те у ин стру мен те соп стве ног ути ца ја. 
Ма ло по је ди на ца схва та да се бит ка са по ли тич ких пре се ли ла у 
ко му ни ка циј ске про сто ра, да се уме сто ре ал них про бле ма пу бли-

30)   Ра до слав Га ћи но вић ту пре по зна је ме тод по на вља ња са др жа ја; ме тод упро шћа ва ња 
са др жа ја; ме тод на гла ша ва ња од ре ђе них еле ма на та са др жа ја; ме тод ис кри вља ва ња еле-
ме на та са др жа ја итд. (“По ли тич ка про па ган да – ефи ка сно оруж је у са вре ме ном ра ту“, 
Срп ска по ли тич ка ми сао, год. XVI II vol. 32, Бе о град, бр. 2/2011, стр. 160.).

31)   Ви ди у: Ul rich Sar ci nel li, Par te len kom mi ni ka tion in De utschland: zwischen Re for ma gen tur 
und Re for mbloc ka de. U: We i den feld, Wer ner (ur.): Re for men kom mu ni zi e ren, He ra us for de
run gen an die Po li tik, Güter sloh, Ber tels mann Stif tung, 2007, str. 109-145.
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ци ну де ме диј ске пред ста ве, док се осе ћај од го вор но сти и кри ви-
це тран сфе ром зна че ња са вођ ства пре но си на гра ђа не. Бе же ћи од 
бри ге ко ја их ста вља пред те шке од лу ке обич ни љу ди де ле ги ра ју 
пар тиј ске пред став ни ке, али они уме сто оп штег ин те ре са бри ну о 
пар тиј ском или лич ном! Во ђе кон стру и шу кри зе и рас кр шћа ка ко 
би при ву кли па жњу јав но сти, об ли ку ју зна че ња и ну де про це не да-
љих де ша ва ња.  

Про па ганд ни екс пер ти до бро зна ју ва жност пр вог ути ска, 
ко ји оста је у пам ће њу ауди то ри ју ма. Струч ња ци за об ли ко ва ње 
јав но сти ну де про фе си о нал но об ли ко ван и аран жи ран про из вод, 
а за да љи пла сман се бри ну тзв. “pu blis re la ti ons” фир ме. Њи хов 
по сао је да ин фор ма ци ју при пре ме и уоб ли че за јав ност на на чин 
ко ји од го ва ра ин те ре си ма кли је на та. Те ме тре ба што ду же др жа ти 
отво ре ним ка ко би се си му ли ра ла сна га јав ног мне ња ко је је мо-
гу ћи ко рек тив ар кан ског де ло ва ња. У ком би на ци ји са пол сте ри ма 
(аген ци ја ма за ис пи ти ва ње јав ног мне ња) ра за пи ње се про па ганд-
на мре жа, а ме ре њем ко ли чи не от по ра  на при јем пре зен то ва них 
ве сти раз ра ђу је да ља так ти ка. Об ја вљи ва њем ан ке та јав ног мне-
ња штам па усме ра ва по тен ци јал не би ра че, али са ко ли ко струч но-
сти то ра де по ка зу ју и са мо не ки од ана ли зи ра них тек сто ва: Прес 
1.мар та: Но во ис тра жи ва ње аген ци је Стра те џик ра ђе но кра јем 
фе бру а ра: Мр тва тр ка де мо кра та и на пред ња ка (1. стр.);  Ало 
истог да на твр ди ка ко: ДС су сти же СНС уз по моћ Ља ји ћа (2. и 
3. стр.), док Прав да 6. мар та об ја вљу је: Ис тра жи ва ње “Фак тор 
плус”: СНС ис пред свих (3. стр.). Не ке но ви не об ја вљи ва ле су соп-
стве не Ин тер нет ан ке те, али за јед нич ко за све је ве ли ка не у јед на-
че ност и не у бе дљи вост по да та ка. “На род да нас ве ру је да је до бро 
оба ве штен, али оно што не раз у ме је сте да су ми шље ња за ко ја 
ве ру је да су ње го ва соп стве на, у ства ри ство ре на у ис тра жи вач
ким ин сти ту ци ја ма и ти мо ви ма струч ња ка ди љем Аме ри ке, и да 
ни ко од нас ни је сло бо дан да има соп стве но ми шље ње, упра во због 
ин фор ма ци ја ко је до би ја мо од ме ди ја и пол сте ра”, кон ста ту је Џон 
Кол ман (John Co le man), упо зо ра ва ју ћи да гло ба ли за ци ја и то та ли-
та ри зам во де вла да ви ни ели те.32) Ин сти ту ци о нал но ла га ње је опа-
сни је од свих по сто је ћих, јер уме сто кроз уши ула зи кроз очи и 
ду ше. 

О се кун дар ној по зи ци ји же на у до ма ћој по ли ти ци не тре ба 
тро ши ти ре чи, по да ци го во ре за се бе:

32)  Џон Кол ман, Хи је рар хи ја за ве ре, Хри ди на, Бе о град, 1999.
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21.43%

78.57%

Жене
Мушкарци

По ли тич ко ко му ни ци ра ње у Ср би ји при па да му шком ро ду 
(ско ро че ти ри пе ти не свих тек сто ва у цен тру ин фор ма ци ја има ју 
му шки пол), а рет ки тек сто ви као на го ве штај род не рав но прав-
но сти по ка зу ју да је шо ви ни стич ка моћ на овим про сто ри ма део 
тра ди ци је ко ја се спо ро ме ња. Та ко По ли ти ка, 1. мар та ана ли зи ра-
ју ћи ре зул та те ре фор ме пра во су ђа на де ве тој стра ни пи ше: Ми ни
стар ка прав де пре у зе ла од го вор ност за про пу сте. Блиц 5. мар та 
на тре ћој стра ни об ја вљу је ре ак ци ју Ма је Гој ко вић, кан ди дат ки ње 
УРС-а и пред сед ни це На род не пар ти је: Су ко би ДС и СНС су фин
ги ра ни. Да на на слов ним стра на ма не ма ме ста за же не илу стру је 
и при мер порт па рол ке вла да ју ће стран ке, ко јој у Да на су 9. мар та 
при па да тре ћа стра на: Пред сед нич ки из бо ри ни су на днев ном ре ду. 
У ак ци ја ма и на чи ну го во ра по ли тич ких во ђа уоча ва се скло ност за 
при до би ја њем же на, па не ко ли ко тек сто ва као те му има бри гу о бо-
љем ста ту су (нпр. Ало, 6. мар та: Ву чић же на ма по кла њао пе сме). 
Де кла ра тив на при ча о род ној рав но прав но сти при кри ва се ге сто-
ви ма ко ји има ју сим бо лич ку ра ван (у вре ме ну узор ко ва ња сла ио се 
Дан же на), па се мо же ре ћи ка ко и оно ма ло же на на ви со ким по-
ли тич ким по ло жа ји ма у днев ној штам пи Ср би је не ма ква ли тет ну 
по зи ци о ни ра ност.

У ана ли зи ра ној штам пи еви дент но је не по што ва ње про ве ре 
тач но сти ин фор ма ци ја. Чак у 53,75% свих тек сто ва ко ри шћен је 
са мо је дан из вор, у 5,62% из во ра не ма ни ти се мо же пре по зна ти, 
та ко да са мо не што ви ше од тре ћи не тек сто ва за до во ља ва про фе си-
о нал не стан дар де. Ако то упо ре ди мо са ви со ким при ли вом ин фор-
ма ци ја из зва нич них из во ра (др жа ве од но сно вла де, пред сед ни ка, 
ми ни стар ста ва, по ли тич ких пар ти ја, ли де ра и про фе си о нал них 
слу жби за ПР и ин фор ми са ње) схва ти ће мо да је зна ча јан део са др-
жа ја дис крет но кре и ран од цен та ра вла сти. Ин сти ту ци о нал на ле-
ги тим ност се ја вља као по сле ди ца сим бо лич ке мо ћи ко ју по се ду ју 
вла ди ни функ ци о не ри рас по ла жу ћи сна гом јав ног ути ца ја. Сво јим 
функ ци ја ма они на ме ћу те ме и псе у до до га ђа је (про из вод ња афе ра, 
хап ше ња, кон фе рен ци ја за штам пу, пар ла мен тар них по де ла и сл.), 
та ко да пу бли ка ла ко вер но хва та уди цу не при ме ћу ју ћи ка ко па жњу 
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по кла ња при ча ма ко је су им на мет ну ли дру ги. У ста бил ним де мо-
кра ти ја ма др жав не ели те се сма тра ју по у зда ним из во ри ма ин фор-
ма ци ја, па че сто до би ја ју пред ност у из ве шта ва њу. У дру штви ма 
у тран зи ци ји то не мо ра би ти слу чај, тим пре што су ме ди ји кроз 
про це се ре струк ту и ра ња све ма ло број ни ји, па због сма ње ња тро-
шко ва но ви на ри и уред ни ци све ви ше вре ме на про во де у кан це ла-
ри ја ма пре тва ра ју ћи се у об ра ђи ва че тек при сти глих са оп ште ња, 
из ја ва и ин фор ма ци ја. Та ко цен три мо ћи за по се да ју про стор ис тра-
жи ва ча, дик ти ра ју ћи фи нан сиј ски но ва пра ви ла игре, па не тре ба 
да чу ди што се ши ри прак са не пот пи си ва ња ауто ра или не ма ња 
из во ра. Ако се по шту је ста ро но ви нар ско пра ви ло да сва ка ин фор-
ма ци ја мо ра има ти нај ма ње два не за ви сна из во ра, он да из ем пи риј-
ских по да та ка про из и ла за кон ста та ци ја да је са др жај срп ске днев не 
штам пе вр ло не по у здан и пре ви ше иде о ло ги зо ван!33) 

53.75%38.95%

1.68%

5.62%

Један извор
Два и више извора
Незванични, анонимни извор
Без извора

Та ко ме диј ски си стем по ста је за тво рен, кон тро ли сан, ста-
ти чан,  са мо до во љан, па и де про фе си о на лан. Ди ску си ја  не ста је 
из до ми нант них ме ди ја, по је ди нач ни и ус ко пар тиј ски ин те ре си 
на ме ћу се као оп шти, гра ни це из ме ђу при ват ног и јав ног све су 
про зир ни је, а као по сле ди цу штам па до жи вља ва ти ху еро зи ју кре-
ди би ли те та. У јав ном дис кур су до ла зи до де гра ди ра ња основ них 
ин сти ту ци ја јав но сти: штам пе и пар ла мен та.34) До бро но ви нар ство 
ни ка да ни су угро жа ва ле тех но ло ги је ко је су га пра ти ле, већ не ква-
ли тет но (апо ло гет ско) из ве шта ва ње, спрем но да за рад ве ћег про-
фи та на пу сти стан дар де кла сич не но ви нар ске ети ке.

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)  Ми ле на Пе шић: “Мо дер на и пост мо дер на ту ма че ња јав не сфе ре”, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, год. XVI, vol. 26. Бе о град, 2009, стр. 86. 
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*  *  *
У све тур бу лент ни јем све ту по ли тич ко оп ште ње је услов по-

сто ја ња јав но сти, при че му су ме ди ји, власт и опо зи ци ја при род ни 
парт не ри и про тив ни ци ко ји се ме ђу соб но мо ра ју по што ва ти. “Јед
на ко је на ив но ве ро ва ти да би, ка да би по ли ти ка и еко но ми ја ме
ди је пу сти ли на ми ру, ови од јед ном про го во ри ли исти ну. То је исто 
то ли ко ве ро ват но ко ли ко и хи по те тич ка си ту а ци ја да би по ли ти
ка, кад би је ме ди ји ли ши ли при ти ска, од јед ном ор га ни зо ва ла ар гу
мен то ва ну рас пра ву у кам па њи и сло бод не и по ште не из бо ре, а не 
спек такл за би ра че”, за кљу чу је Ни клас Лу ман (Ni klas Luh mann).35) 
Све то трој ство: по ли ти ка, ме ди ји, ка пи тал све ви ше је упле те но 
у мре жу ме ђу за ви сно сти и мо ћи.Ово ме се сва ка ко мо ра до да ти и 
све при сут ни ји стра ни ка пи тал у до ма ћој ме диј ској ин ду стри ји ко-
ји ла га но оства ру је сво је ци ље ве са др жа не у же љи да се ство ри 
уни фи ци ра на сли ка све та36). До жи вље на ствар ност и ме диј ски на-
ра ти ви че сто ни су ком пле мен тар ни, али то и не чу ди ако се зна да 
је функ ци ја ве сти да кон стру и шу ствар ност. Из бо ри, де мон стра ци-
је, пар ла мен тар не сед ни це, пар тиј ске бит ке, ди пло мат ски су ко би, 
еко ном ски пре го во ри, са ми ти на вр ху, итд.  при ли ка су ути цај ним 
ме ди ји ма да про из вод њом по ли тич ких спек та ка ла кре и ра ју јав но 
мне ње. Раз ли чи ти ме ди ји раз ли чи тим са др жа ји ма при вла че раз ли-
чи ту пу бли ку, али не и ал тер на тив не са др жа је. Про из вод ња до га ђа-
ја и ши ре ње ве сти о њи ма ства ра ју јав но мне ње, че сто по ми ре но са 
на мет ну тим ста во ви ма и сли ка ма не по мир љи вим са со ци ја бил ним 
окру же њем у ко јем жи ве. По ли тич ке и др жав не ак ци је не ини ци ра-
ју про ме ну си сте ма, ко ји ко ри сте ћи ме диј ске ре сур се чи ни све ка ко 
би са чу вао по сто је ћи ста тус.  

Де мо кра ти ја под ра зу ме ва ин ди ви ду ал ност и ди ја лог, су-
ко бље ност иде ја и ми шље ња, оп ште ње вла сти и опо зи ци је, што 
мо же има ти зна чај ну уло гу у оства ри ва њу од ре ђе них по ли тич ких 
ци ље ва. Тек укр шта ње ин ди ви ду ал них ми шље ња и ко лек тив не 
све сти ре зул ти ра је дин стве ним ста во ви ма, убе ђе њи ма и по на ша-
њи ма. Оту да и да нас по ли ти ча ри у ме диј ским на сту пи ма по ку ша-

35)  На ве де но пре ма: Бо рис Ла бу до вић: Ни клас Лу ман као ко му ни ко лог – ма сме ди ји и јав-
ност у оп штој те о ри ји дру штве них си сте ма, ЦМ – ча со пис за упра вља ње ко му ни ци ра-
њем, Про то кол, Но ви Сад и Фа кул тет по ли тич ких на у ка, бр. 4, Бе о град, 2007, стр. 99.

36)  “Тран сан ци о нал ни ка пи тал за го спо да рио је но вим про сто ри ма и на мет нуо но ве од но-
се. На сце ни су се исто вре ме но, уз та ко зва не гло бал не игра че, по ја ви ли и пред став ни ци 
до ма ћих, но вих ели та,по ли тич ких и ме диј ских, од ко јих су мно ге на ста ле на дру штве но 
и мо рал но не при хва тљи вим осно ва ма” (Зо ран Арац ки, “Ме ди ји, гло ба ли за ци ја кул ту ре 
и очу ва ње иден ти те та”, Кул ту ра, За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Бе о град, бр. 
4/2011, стр. 327). 



СПМ број 2/2012, година XIX, свеска 36 стр. 317-351.

344

ва ју лич не или пар тиј ске ста во ве про гла си ти јав ним.37) На ме ћу ћи 
дру штве не нор ме они раз об ли ча ва ју по ја ве ко је су у су прот но сти с 
јав ним мо ра лом, омо гу ћу ју ћи пу бли ци те ту да кроз ме ха ни зам ме-
диј ског жи го са ња усме ри јав ност ка дру га чи јој по ли тич кој ре ал но-
сти. Увек ће по сто ја ти лич но сти чи је се ми шље ње не укла па у про кла мо-
ва не ци ље ве за јед ни це или по ли тич ких по кре та, али њи хов ути цај мо гућ 
је са мо до тре нут ка из ра жа ва ња во ље ве ћи не. У но вом по рет ку при ро да и 
функ ци ја пу бли ци те та су из ме ње ни, јер су ме ди ји но си о ци ње го вог пре-
у сме ра ва ња и рас по де ле. 

Та ко се ме ди ји так ми че у ства ра њу по ли тич ке аген де, не рет-
ко пред у зи ма ју ћи и дру ге ак ци је у ци љу по пу ла ри са ња од ре ђе них 
по ли тич ких ауто ри те та. Основ на ди ле ма при сут на у на уч ној јав но-
сти са др жи се у пи та њу ко де фи ни ше аген ду по ли тич ког оп ште ња: 
вла да или ме ди ји? По ле ми ка је по себ но ин те зи ви ра на по чет-
ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, са по ја вом тзв. “Си-ен-ен 
ефек та”, ка да су сли ком из Баг да да и Пер сиј ског за ли ва ми ли о ни 
гле да ла ца ши ром све та сва ко днев но би ли из ло же ни ди рект ним 
при зо ри ма бом бар до ва ња, ра за ра ња и ци вил них стра да ња, а на кон 
то га це ло днев ним ре при за ма сце на ужа са. По тим те о ри ја ма, вла де 
су на кон ме диј ског при ти ска при ну ђе не да хит но по сту па ју, нај-
че шће си ле џиј ски и ак тив но. Та ко се Клин то но ва ад ми ни стра ци ја 
све сно упле ла у гра ђан ске ра то ве у Бо сни и на Ко со ву и Ме то хи-
ји, али исто та ко из бе гла озбиљ ни ју уло гу то ком кри зе у Дар фу ру, 
иако су за стра шу ју ћи сним ци ре пор те ра до ка зи ва ли ве ли ку ху ма-
ни тар ну ка та стро фу. То ја сно по ка зу је да су вла де су бјек ти ко ји 
утвр ђу ју аген ду ме ђу на род ног ко му ни ци ра ња, док ме ди ји ути чу 
на чи ном пре зен та ци је ак ту ел ног про бле ма. Уоста лом, Хо динг Кар-
тер (Ho ding Car ter) , по моћ ник др жав ног се кре та ра за јав не по сло-
ве у Стејт Де парт мен ту у Кар те ро вој ад ми ни стра ци ји, из ја вио је 
да вла да има ве ли ку моћ у кон тро ли јав ног ми шље ња: “Уко ли ко јој 
се да ју три да на без озбиљ них иза зо ва, вла да ће по ста ви ти кон
текст за не ки до га ђај и мо ћи да кон тро ли ше пер цеп ци ју тог до га
ђа ја од стра не јав но сти”. 38) 

Штам па, ра дио, те ле ви зи ја, Ин тер нет и ме та ме ди ји део су 
јав не аре не у ко јој се од ви ја пер ма нент на бит ка за на ме та њем ак-
ту ел них те ма, чи ме се при вла чи, скре ће или пре ћут ку је ак ту ел ни 

37)  Вал тер Ихе ђе ри ка (Wal ter C. Ihej ri ka) об ја шња ва ју ћи спо ро ве по ли тич ких и вер ских 
во ђа у ери но вих ме ди ја ви ди на ста ја ње но вог хе ге мо ни зма, у ко јем пр ви “ко ри сте ћи др-
жав ни апа рат же ле да се јав но сти пред ста ве у што леп шем све тлу, док вер ским во ђа ма 
пре о ста је са мо мо рал на сна га” (“Auto ritẳ and auto re vo lez za: ehpla ing cont se ta tion bet wen 
po li ti cal and re li gi o us le a ders in the age of the new mediaерика”, Кул ту ра по ли са, 2011, 
стр. 17-31).

38)  Раз го вор ко ји је Бил Ко вач во дио са Кар те ром апри ла 1998, об ја вљен у Еле мен ти но ви
нар ства, ЦИД Под го ри ца и Ин сти тут за ме ди је Цр не Го ре, 2006, стр. 58.
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про блем. Трик је у ства ра њу при ви да ре ал но сти, док се ме диј ска 
при ча од ви ја по стро гим ка но ни ма хо ли вуд ских при ча: по ли тич-
ки ауто ри те ти про то ком вре ме на сим бо ли зу ју исти ну, уме сто да 
исти на по ста не дру штве ни ауто ри тет. Циљ је ство ри ти што ши ру 
сли ку по ли тич ког до га ђа ја, при ме ре ни кон текст, јер се та да гу би 
ре фе рент на ду би на ин фор ма ци је. По ли тич ке во ђе ума њу ју не ра-
зу ме ва ње и су ко бе ме ђу сво јим исто ми шље ни ци ма, исто вре ме но 
ин тен зи ви ра ју ћи и под сти чу ћи кон фликт са не при пад ни ци ма. Пу-
бли ка се суп тил но под се ћа на па сив ност у рас по де ли мо ћи, чи ме се 
те за о вла да ви ни на ро да пре тва ра у фло ску лу без зна ча ја. На ста је 
не ви дљи ва гра ни ца из ме ђу љу ди о ко ји ма се из ве шта ва и за ко је се 
из ве шта ва, а у пра зном про сто ру стру је то пле људ ске при че, чи ја 
је функ ци ја скре та ње па жње са ак ту ел них по ли тич ких од лу ка. У 
пред сед нич ким кам па ња ма на по вр ши ну ис пли ва ва ју пит ке, ро ман тич не 
сто ри је из би о гра фи ја кан ди да та, ко ји ма се по ка зу је ка ко је бли зак обич ном 
на ро ду, ли дер ко ји је је дан од нас. Хра брост, ин те ли ген ци ја, од луч ност, му-
дрост, мо рал ност, прав до љу би вост, ре ли ги о зност и слич не ка рак те ри сти ке 
чи не ма ли део осо би на во ђе, ко ји че ка јав но при зна ње. По ли тич ка кул ту ра 
бле ди пред бље шта вим ме диј ским сли ка ма ко је су у функ ци ји ства ра ња за-
јед нич ких уве ре ња, су до ва и за кљу ча ка. Дру штве на свест се пре ла ма, док 
по је ди нац ко му ни ка ци о но ве зан за пар ти ју по ста је ак ти ван за ступ ник пар-
ти ку лар них ин те ре са. Та ко ме ди ји по ста ју огла сне та бле по ли тич ких ро-
ман ти ча ра, то та ли тар ни апа ра ти за кон тро лу ма сов не све сти, тран сми си ја 
ма њи на ко је упра вља ју. 

Срп ско дру штво се ме ња бр же од ме ди ја, ко ји пот ко па ва ју ћи 
чи тав низ тра ди ци о нал них вред но сти, нор ми и схва та ња не ну де 
аде кват ну за ме ну за оно што про мо ви шу. Оту да ин фор ма ци је све 
че шће не од ра жа ва ју ре ал ност, али уче ству ју у њи хо вом кре и ра-
њу! Да на шња де мо кра ти ја се пре о бра жа ва у си стем ко ји ће тек у 
до глед но вре ме би ти за о кру жен, при че му је ре ал ност да ме ди ји 
све ви ше уче ству ју у кон стру и са њу дру штве не сли ке. Исто ри ја је 
по твр ди ла: где не ма по ли тич ких сло бо да не ма ни јав но сти! Услов 
свих де мо крат ских про ме на је сло бо да ме ди ја, а она је не мо гу ћа 
без фи нан сиј ске са мо стал но сти. Ин те ре сне мре же по ли ти ча ра, 
тај ку на, огла ши ва ча и но ви на ра фил три ра ју по ру ке упу ће не јав но-
сти, али ци ља не ка ни воу по слу шно сти и па сив но сти. Та ко ме диј-
ски си стем по ста је за тво рен, кон тро ли сан, ста ти чан, уни фор ман и 
про зи ран, са мо до во љан, па и де про фе си о на лан. Ана ли зом са др жа-
ја не ко ли ко во де ћих днев них ли сто ва по ка за ли смо да у  Ср би ји у 
кон тек сту дру штве них и по ли тич ких пи та ња де мо крат ски плу ра-
ли зам ми шље ња из о ста је, што као по сле ди цу мо же има ти ши ре ње 
спе ци фич ног пар то крат ског ка пи та ли зма. Иде о ло ги за ци ја аген де 
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у штам пи ре зул ти ра ра стом иде о ло шке уни форм но сти, јед но о бра-
зно сти, ма ни пу ла тив но сти и тр жи шног над ме та ња, при че му се 
етич ки стан дар ди по вла че без аде кват них про фе си о нал них санк-
ци ја. Крај њи гу бит ник је пу бли ка ко ја за сле пље на обе ћа њи ма, бр-
зи ном и сли ко ви то шћу све те же раз ли ку је исти ну од ла жи!

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 sym-
bolic 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 quanti-
tative 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 pa-
pers in Serbia voluntarily cover themselves with golden dust of PR ser-
vices 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 cir-
culation; 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 com-
mon good.
Key words: press, political establishment, propaganda, deliberation, civil so-

ciety, new journalism
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Resume
To determine “social orientation” within framework of tran-

sitional 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 com-
munication 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 ), struc-
tural ( 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 select-
ing the topics and interlocutors, ideological patterns and legitimate po-
litical 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 per-
ceived reality. Even 60,77% analyzed texts in focus contain general po-
litical 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 charac-
terized  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 com-
panions, 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 Meto-
hija 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 pa-
pers 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 appli-
cation 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 chron-
iclers 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%, Jova-
novic 9,71%, Djilas 10,59%) there is the confirmation on unequal treat-
ment 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 cen-
ters. 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 con-
sequence 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 of-
fer 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 passiv-
ism. By analyzing the content of several daily papers we demonstrated 
that in Serbia, in the context of social and political questions demo-
cratic 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 audi-
ence 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 пре глед ути ца ја ко му ни ка ци је на ути цај ну јав-

ност и уло га про це са ло би ра ња на ту ак тив ност. На кон пој мов них 
од ре ђе ња ко му ни ка ци је и ло би ра ња, про цес до но ше ња по ли тич-
ких од лу ка по ста вља се као ре фе рент ни оквир у ко јем се ана ли зи ра 
ка ко се по ли тич ки ак те ри ван вла сти бо ре за сво је ин те ре се у ка ко 
ути чу на до но ше ње, до пу ну или из ме ну од лу ка. Да би ло би стич ка 
ак тив ност би ла на озби љан и аде ква тан на чин при хва ће на нео п-
ход но је да ак те ри ути ца ја, ло би сти, има ју сво је стра те ги је и тех-
ни ке од ко јих, у крај њем, и за ви се ре зул та ти це ло куп не ак тив но-
сти. На кра ју, на ме ра овог тек ста је да ука же да ло би ра ње мо же да 
„пре сту пи“ нор ма ма утвр ђе не гра ни це де ло ва ња, али, што је још 
бит ни је, и на то да по сто је зна чај не и од лу чу ју ће ко му ни ка циј ске 
раз ли ке из ме ђу ло би ра ња и ко руп ци је и да та мо где по чи ње ко руп-
ци ја пре ста је ло би ра ње.
Кључ не ре чи: ло би ра ње, ко му ни ка ци ја, ин фор ма ци је, од лу чи ва ње,ин те-

рес.

Чо ве ков по ли тич ки жи вот кре ће се у ра спо ну од тра же ња 
сми сла све та и жи во та, од по ко ра ва ња вла сти ма при ро де и дру-
штва кроз стал ну бор бу за оп ста нак. Као што се не сме пре пу сти ти 
при ро ди, ње ним си ла ма, чо век се та ко у дру штву не сме пре пу сти-
ти ње го вим си ла ма. Он се пре ма њи ма мо ра ак тив но по ста ви ти, 
бра ни ти и гра ди ти ту свој жи вот. По ли тич ко де ло ва ње је по се бан 
вид чо ве ко вог дру штве ног де ло ва ња, ка ко би то у нај оп шти јем 
сми слу ре као Макс Ве бер, де ло ва ње ко ме је циљ упра вља ње јед-
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ном за јед ни цом при сва ја њем при род ним од у зи ма њем и до де љи-
ва њем вла сти. (Ве бер, 1976:49)  Уко ли ко је под ло жан са мо ту ђем 
по ли тич ком де ло ва њу чо век не де ла по ли тич ки, он је са мо обје кат 
по ли ти ке или мо гу ћи по ли тич ки чи ни лац. Тек, кад је у ста њу да на 
ту ђу ре ак ци ју од го ва ра ак ци јом,од но сно, про из ве де ре ак ци ју, по је-
ди нац, по ли тич ка или дру га вр ста гру па и ор га ни за ци ја огла ша ва 
сво ју по ли тич ку жи вах ност и зре лост, по ста је по ли тич ки су бјект.
По ли тич ком ак ци јом се ме ња од нос сна га у дру штву, сти че, по-
ве ћа ва и сма њу је спе ци фич на по ли тич ка те жи на од ре ђе них по ли-
тич ких су бје ка та. По ли тич ке ак ци је, или ти во ђе ње по ли ти ке, се 
од ви ја ум но из го во ре ном и пи са ном ре чи. „Прин ци пи јел но одва-
ја ње го во ра од де ла ња ни је до пу ште но“, ка же по ли тич ки фи ло зоф 
Ха на Арент (Han nah Arendt), јер „го вор се мо ра сма тра ти за јед ну 
вр сту де ла ња“ (Arendt 1993: 48).  У прин ци пу  го во ри мо  о  де ла њу  
као  ко му ни ка ци ји,  а  овом  при ли ком о по ли тич кој ко му ни ка ци ји. 
Она је „цен трал ни ме ха ни зам за фор му ли са ње, агре га ци ју и спро-
во ђе ње ко лек тив но оба ве зу ју ћих од лу ка“. (Jar ren/Don ges 2006: 21) 
По ли тич ке од лу ке су тра јан и ста лан еле мент струк ту ре по ли тич-
ког жи во та дру штва. На чин до но ше ња од лу ка у сва кој др жа ви је 
кљу чан за функ ци о ни са ње ин сти ту ци ја и оне су ин стру мент усме-
ра ва ња дру штве ног раз вит ка, та ко што се све сно при хва та ју или 
из ну ђу ју по на ша ња љу ди. 

На уч но – тех но ло шки раз вој са вре ме ног дру штва и ње на 
ком плек сност, као и раз вој де мо крат ских ин сти ту ци ја, по ве ћа ва 
број до но си о ца јав них од лу ка и исто вре ме но се ши ри по ље ути ца-
ја на њих. Све је уоч љи ви је да вла да и по ли ти ча ри, ко ји их нај че-
шће чи не, ни су у ста њу да про цес са мо стал но усме ра ва ју и ни су у 
ста њу да са ми до но се од лу ке. Зна ча јан до при нос по ли тич ком про-
це су све ви ше да ју екс тер не кон сул та ци је са при вре дом, на у ком 
и дру гим дру штве ним сфе ра ма. У тај про цес се ци ља но све ви ше 
укљу чу ју пред у зе ћа, не про фит не ор га ни за ци је, удру же ња и дру-
ги ак те ри. Тај но ви по ли тич ки про цес се из ра жа ва кроз низ но вих 
фор ми стра те шког ра да и то та мо где се до ди ру ју по ли ти ка, при-
вре да, ин те ре сне гру пе, њи хо ва пра ва и ме ди ји. (Zer faß/Ben te le/
von Oeh sen 2009: 16) Зна ча јан део ових за да та ка је сте ло би ра ње у 
сми слу ди рект ног, ин те ре сно ор јен ти са ног и ко му ни ка циј ског ути-
ца ња на по ли тич ки про цес до но ше ња од лу ка од стра не ак те ра ко ји 
са ми не уче ству ју у њи хо вом до но ше њу. Ло би ра ње, у том слу ча ју 
, пред ста вља ле ги ти ман и за де мо крат ски си стем функ ци о нал но 
ну жан ин стру мент  ко ји као по јав ни об лик плу ра ли стич ке бор бе 
за бо ље ар гу мен те тре ба да дру штву обез бе ди бо љи так (Ben te le, 
2007). 
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1. ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ 
КОМУНИЦИРАЊА И ЛОБИРАЊА

По ли тич ки си стем се по сма тра као оквир за ко му ни ка ци ју 
из ме ђу по ли тич ких ак те ра, а јав ност као про стор у ко јем се од ви-
ја по ли тич ка ко му ни ка ци ја. По јам ко му ни ка ци је се де фи ни ше на 
раз ли чи те на чи не. Про блем од ре ђи ва ња овог пој ма ја вља се већ 
ти ме што се ко му ни ка ци ја мо же од но си ти, ка ко на про цес, та ко и 
на ње гов ре зул тат, као и ка да го во ри мо о (не)ус пе лој ко му ни ка ци-
ји. Бек (Beck) раз ли ку је два од ре ђе ња овог пој ма. Тран сми си о ни, 
где се ко му ни ка ци ја до жи вља ва као јед но став но пре но ше ње по ру-
ка и ин фор ма ци ја и по сред нич ки, где се ко му ни ка ци ја до жи вља ва 
као на из ме ни чан ме ђу соб ни про цес ин тер ак ци је у ко јем се ак те ри 
спо ра зу ме ва ју ко ри сте ћи зна ко ве, ме ђу соб но се раз у ме ва ју ћи пре-
ко за јед нич ких пој мо ва. По том схва та њу, ко му ни ка ци ја пред ста-
вља об лик со ци јал ног де ла ња, у су шти ни, пред ста вља ин тер ак ци ју 
из ме ђу по је дин ца и гру па са ин сти ту ци ја ма и уста но ва ма вла сти 
др жа ве. (Beck,2006:126) Су бјек ти ко му ни ци ра ња су, да кле, у уло зи 
по ши ља о ца по ру ка по је ди нац или гру па, у овом слу ча ју ло би ста 
– пред у зе ћа, син ди ка ти, стран ке, ин те ре сне гру пе, не про фит не и 
вла ди не ор га ни за ци је, а у уло зи при ма о ца, у овом слу ча ју ло би ра-
ног, др жав не ин сти ту ци је и др жав на упра ва ко је при пре ма ју, про-
во де и над гле да ју по ли тич ке од лу ке. Мо же се ре ћи да је по ли тич ка 
ко му ни ка ци ја цен трал ни ме ха ни зам за фор му ли са ње и ар ти ку ли-
са ње по ли тичкх ин те ре са, њи хо ву агре га ци ју кроз про гра ме од лу-
чи ва ња, као и за спро во ђе ње и ле ги ти ми са ње по ли тич ких од лу ка. 

Као што се мо же ви де ти, нај ва жни ји еле мент ко му ни ка циј-
ског про це са је ин фор ма ци ја об ли ко ва на у по ру ци, ко ја је исто вре-
ме но и став од ре ђе не ин те ре сне гру пе. Она тре ба да у крат ком, кон-
ци зном, са же том и ја сном об ли ку пре не се нај ва жни је ин фор ма ци је 
и по зив на ак ци ју ко ју оче ку је мо од оно га ко ме се по ру ка упу ћу је. 
Про цес про то ка ин фор ма ци ја се не са сто ји са мо у еми си ји-сла њу 
ин фор ма ци ја већ зах те ва при ма ње, пра вил но де ко ди ра ње  од ре ђе-
не по ру ке и по врат ну ре ак ци ју на њу. У ин тер пер со нал ном ни воу 
ком ни ка ци је, од ви ја ју се не ви дљи ви мен тал ни про це си ко ји зах те-
ва ју де ко ди ра ју ће ве шти не слу ша ња и чи та ња и ин те лек ту ал не ве-
шти не ми шље ња и за кљу чи ва ња. По ред ак тив но сти раз ми шља ња, 
слу ша ња, ма шта ња, до ла зи до фо ку си ра ња осе ћа ња, уве ре ња и на-
ме ра, од но сно, ста во ва на ба зи се ћа ња, раз у ме ва ња, ком па ри ра ња, 
иден ти фи ко ва ња, пре по зна ва ња, пам ће ња и кре а тив не има ги на-
ци је (То до ро вић, 2010). Да би по ру ка би ла „ја ча“ тре ба је пот кре-
пи ти ана ли за ма, ре зул та ти ма ис тра жи ва ња, при ме ри ма прет ход-



СПМ број 2/2012, година XIX, свеска 36 стр. 353-375.

356

не прак се, ис ку стви ма из срод них удру же ња из ре ги о на и ши рег 
те ри то ри јал ног окру же ња. У ко ли ко по сто ји по др шка ре ле вант не 
ин сти ту ци је, ре пре зен та тив ног удру же ња или ши ре јав но сти мно-
го је ве ћа ве ро ват но ћа да ће по ру ка би ти при мље на са па жњом и 
ин те ре со ва њем. Циљ по сла те по ру ке је ви ше сло јан и нај че шће се 
њом на сто ји за до би ти па жња, ин те ре со ва ње, же ља за де ло ва њем и 
же ља за са мо де ло ва њем, про ме ну и до но ше ње од лу ке. 

Ло би ра ње, као зна ча јан чи ни лац по ли тич ке ко му ни ка ци је, 
су штин ски пред ста вља не фор мал ну ин сти ту ци о нал ну мре жу под 
ко јом се кри је нај ши ри спек тар свих ак тив но сти чи ји је ко нач ни 
циљ да се вр ши ути цај на јав не ор га не у про це си ма по ли тич ког 
од лу чи ва ња, или ка ко би то ре као Мак (Mack), те мељ ни циљ ло би-
ра ња је уплив у про цес од лу чи ва ња за рад по себ не оп ште ко ри сти 
или ко ри сти по је ди них гру па љу ди. (Mack, 1989.) Нај че шће, ло би-
ра ње пред ста вља ме тод ути ца ја на зак но дав ну и из вр шну власт. То 
је је дан, спе ци фи чан вид, усме ре не ко му ни ка ци је ко ји се оства ру је 
из ме ђу ло би ста и до но си о ца од лу ка. Пред ста вља ефи ка сну ко му-
ни ка ци ју при ку пља ња упо тре бљи вих ин фор ма ци ја ко је се до би-
ва ју од од ре ђе них гру па и ко је се на аде ква тан на чин до ста вља-
ју они ма ко ји до но се од лу ке. Нај дро го це ни јим ин фор ма ци ја ма се 
сма тра ју оне ко је још ни су об ја вље не, а до та квих ин фор ма ци ја се 
и нај те же до ла зи, па у од ре ђе ним си ту а ци ја ма та кве ин фор ма ци је 
се мо гу и „ку пи ти“. Да би ло би ра ње би ло што успе шни је по треб но 
је са ку пи ти што ве ћи број раз ли чи тих и аде кват них ин фор ма ци ја 
ко је се од но се на пред мет о ко јем се до но си од лу ка.Због то га је и 
пре по руч љи во да се ло би ста не огра ни ча ва на је дан из вор ин фор-
ма ци ја већ да ин фор ма ци је до би је из ве ћег бро ја из во ра, чи ме се се 
по твр ђу је њи хо ва ве ро до стој ност. 

И по ред то га што ло би ра ње у на шем дру штву спа да у гру-
пу ап стракт них пој мо ва и што сам по јам има не га тив не ко но та-
ци је ње го ва нео п ход ност по сто ја ња је не у пит на, нај ма ње из два 
раз ло га. Пр во, као об лик пре мо шћа ва ња „ин фор ма циј ског про-
бле ма“ ко ји мо же да се ис ка же као не пред ви ди вост и не пот пу ност 
ин фор ма ци ја. Дру го, као об лик на до град ње де мо крат ског од лу чи-
ва ња ко ји ука зу је на ма њак не по сред не де мо кра ти је. Зна чи, ра ди 
се о то ме да ло би ра ње на не фор мал ном ни воу по ку ша ва да ре ши 
фор мал не про пу сте и зам ке не пот пу но сти де мо крат ског од лу чи ва-
ња. Та ак тив ност тре ба у дру штву да сма њи не из ве сност у по гле ду 
по ли тич ког од лу чи ва ња и, сва ка ко, да до при но си ефи ка сном де-
ло ва њу. Ло би ра ње је, пре све га, ле ги тим на ак тив ност са вре ме ног 
дру штва ко ја пре ко не фор мал них мре жа же ли да уна пре ди про цес 
дру штве ног из бо ра и од лу чи ва ња. Уз пот пу но ле га ли зо ва ност и 
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тран спа рент ност оно је нор мал на и по жељ на дру штве на ин сти ту-
ци ја (Smith,1988.). 

Због не ре гу ли са них за кон ских осно ва за ло би ра ње, ни ске 
по слов не кул ту ре де ло ва ња по је ди них дру штве них гру па или не-
ква ли тет ног ра да ло би ста на ста ју про бле ми ко ји се ис ка зу ју кроз 
не фор мал ни и тај ни рад или ко јим се на ме ћу ин те ре си са мо јед-
не гру пе љу ди при од лу чи ва њу. Ак тив но сти за сно ва не на та квим 
прет по став ка ма ука зу ју на не га тив ну стра ну ло би ра ња и у том 
слу ча ју оно се во ди не ра ци о нал ним и не де мо крат ским про це ду ра-
ма.  То је, уства ри,  ин те ре сна де лат ност ко ја ути че на про це ду ре 
од лу чи ва ња су прот но де мо крат ским прин ци пи ма као што су оне-
мо гу ћа ва ње про це са ве ћин ског од лу чи ва ња или од лу чи ва ња ква-
ли фи ко ва ном ве ћи ном, као и де ло ва ње у су прот но сти са ва же ћим 
нор ма ма и вред но сти ма. У ко ли ко се у том про це су, још, ко ри сте 
не за ко ни та сред ста ва – под ми ћи ва ње, пре ва ра, за во ђе ње, да ва ње 
по кло на – он да се, са си гур но шћу, мо же ре ћи да је то про тив за ко-
ни та де латнст, а ло би ра ње по ста је не ле гал на дру штве на ин сти ту-
ци ја. Тад и дру штво тре ба да де лу је на аде ква тан на чин и да кроз 
од ре ђе не ак ци је за кон ски санк ци о ни ше по на ша ње ло би ста и ло би-
ја, да за кон ским ме то да ма ле га ли зу је и над зи ре ло би је или да ути-
че на по ди за ње по слов не кул ту ре де ло ва ња дру штве них су бје ка та.

И по ред то га што се по јам ло би ра ња као про цес у по ли тич-
ком жи во ту по ми ње пре ви ше од ве ка, на у ка је за ту ак тив ност 
ис ка за ла ин те ре со ва ње пре не ко ли ко де це ни ја. Ис тра жи ва ња су 
се ба ви ла раз ли чи тим аспек ти ма ло би ра ња за ко ја се, са ове вре-
мен ске дис тан це, мо же ре ћи да ни су би ла кон зи стент на, што ни је 
ре дак слу чај кад су у пи та њу кон тра верз ни, ва нин сти ту ци о нал ни 
по ли тич ки про це си скри ве ни од јав но сти или пак по ја ве  ко је се 
пре мо гу сма тра ти ве шти ном не го пра вим про це сом. Реч ло би је 
ла тин ског по ре кла и њен из вор ни об лик lobyy озна ча ва пре двор је 
рим ског Се на та. И у то вре ме та реч се од но си ла на љу де ко ји су 
као пред став ни ци моћ них рим ских по ро ди ца или ин те ре сних гру-
па са че ки ва ли се на то ре пре ула ска у глав ну дво ра ну и из но си ли им 
же ље, ми шље ња и пред ло ге оних у чи је су име го во ри ли с на дом 
да ће би ти усли ше ни. По јам ло би ра ње на стао је у Ен гле ској сре ди-
ном 17. ве ка и ве же се за пре двор је До њег до ма

ен гле ског пар ла мен та где су не ка да шњи ло би сти че ка ли иза-
бра не пар ла мен тар це ка ко би по ку ша ли да на њих ути чу. Је дан од 
пр вих за пи са о прак си ло би ра ња до ку мен то вао је Гре јем Вил сон 
(Gra ham  Wil son) у но вин ском тек сту Аме рич ке ин те ре сне гру пе 
где је за бе ле жио да је на из бо ри ма 1896.г. из ве сни ло би ста Марк 
Ха на „осла ња ју ћи се на страх при вред ни ка од по пу ли ста, ус пео 
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да при ку пи ми ли о не до ла ра за ре пу бли кан це (Wil son, 1993.). Пу но 
зна че ње ре чи ло би и ло би ра ње до би ја ју у аме рич кој по ли тич кој 
прак си, а као на чин ути ца ја у по ли ти ци до сти гао је вр ху нац по чет-
ком пе де се тих го ди на XIX ве ка кад су утвр ђе на пра ви ла ло би ра ња 
у аме рич ком Кон гре су. 

Ако би по ку ша ли по јам ло би ра ње да об ја сни мо по мо ћу де-
фи ни ци ја ви де ће мо да су и оне раз ли чи те и да се од ре ђу ју из угла 
те о ре ти ча ра ко ји де фи ни ци ју утвр ђу ју. Те о ри ја по ли тич ког си сте-
ма Деј ви да Ис то на (Da vid Easton) раз ли ку је две вр сте ин пу та у по-
ли тич ки си стем: зах те ве и по др шку. За овог те о ре ти ча ра и про цес 
ло би ра ња за ни мљи ви су зах те ви дру штве ног, еко ном ског или кул-
тур ног си сте ма ко ји се под но се пред пред став ни ке вла сти. Де ле 
се на зах те ве: за ало ка ци јом до ба ра и услу га, за про ме ном по на-
ша ња, за пар ти па ци јом у по ли тич ком си сте му и за ко му ни ка ци јом 
и ин фор ма ци јом. (Easton, 1957.) Кон цепт ло би ра ња ко ји за сту па 
Мил брат (Mil brath) за сни ва се на по ку ша ју по ста вља ња гра ни це 
из ме ђу оно га шта ло би ра ње је сте, а шта ни је, и де фи ни ше га као 
„пред у зи ма ње и пре нос ко му ни ка ци ја, у име гра ђа на, од стра не не-
ког ко де лу је у ње го во име, а пре ма до но си о ци ма од лу ка вла сти, у 
на ди да ће на те од лу ке ути ца ти“ (Mil brath,1963.). На унс и Фри ма-
но ва (Now nes i Fre e man) ло би ра ње де фи ни шу као „сва ки по ку шај 
да се ути че на јав ну по ли ти ку“, (Now nes i Fre e man, 1998.) а Кла ман 
сма тра да се „на спрам вла сти у кан це ла ри ја ма, ства ра кон тра власт 
у ход ни ци ма“ (Кла ман, 2004:7). По ла зе ћи од основ ног ци ља, Зи тер 
(Zet ter) сма тра да је „ло би ра ње оства ри ва ње ути ца ја у фа зи до но-
ше ња од лу ка и ти че се од но са пре ма за ко но дав ним и из вр шним ор-
га ни ма“, (Zet ter, 2008:3) док Ко бер-Смит (Ko ber-Smith) ука зу је да 
је су шти на ло би ра ња у пру жа њу за ко но дав ци ма озбиљ них ана ли за 
од ре ђе не про бле ма ти ке, укљу чу ју ћи и мо гу ће по сле ди це и ефек-
те од ре ђе них пред ло же них про пи са.Та ко ђе, он из во ди за кљу чак да 
ло би стич ку про фе си ју тре ба раз у ме ти са мо као јед ну ка ри ку у јав-
ном од лу чи ва њу ко ја је спо на из ме ђу до но си о ца од лу ка и би ра ча 
(Ko ber-Smith,2000). Ен ци кло пе ди ја Bri tan ni ca де фи ни ше ло би ра ње 
као сва ки по ку шај гру пе или по је дин ца да ути че на од лу ке вла де, 
а пре ма „Web sters Dis ti on nary“ ло би ра ње је обра ћа ње чла но ви ма 
пар ла мен та у на ме ри да се ути че на за ко но дав ство. Пре ма на шој 
Прав ној ен ци кло пе ди ји ло би пред ста вља „Ор га ни за ци ју или дру-
штве ну гру пу ко ју обра зу ју ли ца ко ја ни су чла но ви за ко но дав ног 
те ла, с ци љем да ути чу на рад за ко но дав ства.“ 

Ипак, мо жда најпрецизнијe еле мен те за де фи ни ци ју ло би ра-
ња да је је дан за кон ски акт. Ра ди се о Фе де рал ном за ко ну о ло би-
ра њу САД ко ји је, из ме ђу оста лог, де фи ни сао два зна чај на ко му-
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ни ка циј ска пој ма  ко ја об ја шња ва ју су шти ну про це са ло би ра ња: 
ло би стич ка ак тив ност и ло би стич ки кон такт. Ло би стич ка ак тив-
ност, пре ма том за ко ну, „под ра зу ме ва ло би стич ке кон так те и на по-
ре да се кон так ти оства ре, укљу чу ју ћи и при пре му и пла ни ра ње, 
ис тра жи ва ње и дру ге ак тив но сти пред у зе те са на ме ром, у тре нут ку 
кад су пред у зе те, да се ис ко ри сте за те кон так те, као и ко ор ди на-
ци ју са ло би стич ким ак тив но сти ма дру гих.“ (Lobbying Di sclo su-
re Act 1995.g.) Дру ги, за ко ном на вед ни по јам, ло би стич ки кон такт 
под ра зу ме ва „сва ку орал ну или пи са ну ко му ни ка ци ју (укљу чу ју ћи 
и елек трон ску ко му ни ка ци ју) са над ле жним зва нич ни ком из из-
вр шне вла сти или над ле жним зва нич ни ком из за ко о дав не вла сти 
учи ње ну у име кли јен та, а у ве зи са фор му ла ци јом, про ме на ма или 
усва ја њем фе де рал ног за ко на (укљу чу ју ћи и пред лог); фор му ла-
ци јом, про ме на ма или усва ја њем фе де рал них пра ви ла, ре гу ла ти ва, 
из вр шних де кре та или би ло ког дру гог про гра ма, по ли ти ке или по-
зи ци је Вла де САД, ад ми ни стра ци јом или из вр ша ва њем Фе де рал-
ног про гра ма или по ли ти ке (укљу чу ју ћи и пре го во ре, до де ле или 
ад ми ни стра ци ју Фе де рал ног уго во ра, суб вен ци је, зај ма, до зво ле 
или ли цен це) или но ми на ци јом и кон фир ма ци јом осо бе за по зи-
ци ју ко ју по твр ђу је Се нат“. (Lobbying Di sclo su re Act 1995.g.) Мо же 
се ви де ти да се у оба еле мен та ак це нат ста вља на ло би стич ки ко-
му ни ка циј ски кон такт ко ји ло би ста оства ру је у име свог кли јен та 
са пред став ни ци ма из вр шне и за ко но дав не вла сти с ци љем да ути-
че или у од но су на: из ра ду аманд ма на, усва ја ње или од ба ци ва ње 
пред ло га за ко на; из ме не већ усво је ног за ко на; од лу ке вла де ка да 
је реч о рас по де ли бу џет ских сред ста ва од ре ђе ним ко ри сни ци ма, 
ко ри шће ње дру гих из вр шних овла шће ња или име но ва ње но си ла ца 
из вр шне вла сти и уго ва ра ње са ста на ка из ме ђу пред став ни ка из вр-
шне и за ко но дав не вла сти и кли је на та. 

2. КОМУНИКАЦИЈСКИ НОСИОЦИ 
ПРОЦЕСА ЛОБИРАЊА

Из оно га што је до са да пре зен то ва но мо же се кон ста то ва-
ти да се ра ди о ло би ра њу као ко му ни ка циј ском про це су и то као 
су бјек тив ном (ко му ни ка ци ја са ци љем да се ути че на...) или објек-
тив ном (ко му ни ка ци ја у од но су на ...), од но сно, умет но сти убе ђи-
ва ња, а пред ста вља низ ак ци ја ко ји ма је циљ оства ри ва ње ути ца ја 
на до но си о це од лу ка. Да би се оства ри ла раз ме на иде ја ко му ни ка-
ци јом се ус по ста вља ју мо сто ви и пре ва зи ла зе смет ње и ба ри је ре, 
уства ри, ко му ни ка ци ја пред ста вља на чин ор га ни зо ва ња, из бо ра и 
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кре та ња од ре ђе не ма те ри је. (То до ро вић, 2010.) Не спор но је да у 
про це су ко му ни ка ци је, а и у ло би ра њу ко је је за сно ва но на том 
про це су, по сто је две стра не. Ло бист, ода ши љач ин фор ма ци ја, ко ји 
би тре бао да про сле ди по у зда ну, про ве ре ну, кон тро ли са ну и ди на-
мич ну ин фор ма ци ју . Он мо же би ти сва ка осо ба ко ја мо же да до ђе 
до цен тра од лу чи ва ња и на ње га ути че у скла ду са сво јим ци ље ви-
ма, од но сно ин те ре са свог кли јен та. Ло би ра ни, при ма лац ин фор-
ма ци ја, ко ји би тре бао пра вил но да де ко ди ра од ре ђе ну по ру ку и да 
про сле ди по врат ну ре ак ци ју на њу. То мо гу би ти би ло ко ји цен три 
од лу чи ва ња у др жа ви, ме ђу на род ној за јед ни ци или пред у зе ћу ко ји 
ди рект но ути чу на до но ше ње од лу ка. Они ко ји има ју по тре бу да 
ан га жу ју ло би сте то чи не из од ре ђе ног ин те ре са или ка ко то ка-
же У. Шу ва ко вић „ка да је реч о оства ри ва њу ин те ре са оних ко ји 
те ло би сте ан га жу ју, то за њих че сто пред ста вља `добар бизнис`“. 
(Шу ва ко вић, 2004:105)

Пре не го што се кре не у про цес ло би ра ња мо ра ју да се раз-
мо тре од ре ђе на пи та ња, као што су: ко до но си од лу ке; ко све ути че 
на до но ше ње од лу ка; да ли већ по сто ји фор ми ра но ми шље ње по-
во дом тог слу ча ја; ко је су све пре пре ке ко је се мо ра ју пре ћи: по ли-
тич ке, за кон ске, ад ми ни стра тив не, вре мен ске; ко ре а гу је по во дом 
тог слу ча ја; ка ко ће се ре ша ва ти тај слу чај; ко га тре ба ан га жо ва ти 
као са вет ни ка по во дом тог слу ча ја; ко су са ве зни ци и ка кав им је 
реј тинг; ко су про тив ни ци и ко ји су њи хо ви ар гу мен ти и, оно што 
је нај ва жни је, ко мо же ло би ра ти про тив тог слу ча ја.

Не по сто ји је дин стве но об ја шње ње по ја ма ло би ста. У оним 
зе мља ма где је ова де лат ност раз ви је на и где има од ре ђе ну тра ди-
ци ју (САД, Ка на да) под ло би стом се под ра зу ме ва по је ди нац или 
ор га ни за ци ја ко је је кли јент ан га жо вао да, уз на кна ду, оства ри 
ути цај на пред став ни ка за ко но дав не или из вр шне вла сти у ко рист 
кли јен та, у гра ни ца ма про пи са ним за ко ном. (OECD, 2007:19.) Ово 
од ре ђе ње од но си се на при ро ду де лат но сти ко је ор га ни за ци ја или 
по је ди нац оба вља за свог кли јен та и по та квом од ре ђе њу ло би ста 
мо же би ти ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва (удру же ње, фон да ци ја, 
не про фит на ор га ни за ци ја), адво кат ска кан це ла ри ја, тр го вач ко дру-
штво, аген ци ја за по ли тич ки мар ке тинг или дру ги об лик по слов-
ног ор га ни зо ва ња, пред у зет ник и сл. Бит но је да се ра ди о ли цу ко-
је про фе си о нал но, уз на кна ду, оба вља ту де лат ност. 
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У Европ ској уни ји (ЕУ) је на не што  дру га чи ји на чин де-
фи ни са на ова област с тим што Европ ски пар ла мент пар ла мент и 
Европ ска ко ми си ја то пи та ње на дру га чи ји на чин тре ти ра ју. Европ-
ски пар ла мент под ло би стом под ра зу ме ва сва ко га ко мо же да ути че 
на фор му ли са ње јав них по ли ти ка и до но ше ње про пи са у ЕУ, не-
за ви сно од то га да ли се ло би ра ње ра ди уз за ра ду или не. Европ-
ска ко ми си ја раз ли ку је три ка те го ри је ло би ста: про фе си о нал не ло-
би стич ке и адво кат ске кан це ла ри је; ло би сте ко ји су за по сле ни у 
фир ми за ко ју ло би ра ју и удру же ња тр го ва ца и ин ду стри ја ла ца и 
ор га ни за ци је ци вил ног дру штва. За сва ку од на ве де них ка те го ри ја 
ло би ста про пи са ни су по себ ни зах те ви у ве зи са ин фор ма ци ја ма 
ко је мо ра ју учи ни ти до ступ ним јав но сти.

Је дан од ква ли те та ко ју тре ба да по се ду је до бар ло би ста је 
зна ње про це са ко му ни ка ци је, од но сно, спо соб ност да се ус по ста-
ви кон такт са свим уче сни ци ма у про це су до но ше ња од лу ке и да 
се одр жа ва тај кон такт у ду гом и сло же ном про це су од лу чи ва ња. 
За то ло би ста мо ра да бу де мо ти ви сан, упо ран, ве ро до сто јан, да има 
до бро др жа ње и по де сан тем пе ра мент. По себ но је зна чај но да ло-
би ста по се ду је зна ња из обла сти из ко је за сту па ин те ре са свог кли-
јен та, а бит но је и по зна ва ње про це са до но ше ња од лу ка, ор га ни за-
ци о не струк ту ре тог про це са, као  и ни воа кроз ко је од лу ка про ла зи 
да би би ла до не та. По Кле ма ну (Cla men), при ли ком при пре ме за 
ло би ра ње, по треб но је на пра ви ти ли сту мо гу ћих нео п ход них кон-
та ка та ко ји, нај че шће, са др же и до че тр де сет име на раз ли чи тих 

Укупно потрошено за лобирање                              

1998 $1.44 Billion 
1999 $1.44 Billion 
2000 $1.56 Billion 
2001 $1.65 Billion 
2002 $1.82 Billion 
2003 $2.04 Billion 
2004 $2.18 Billion 
2005 $2.42 Billion 
2006 $2.62 Billion 
2007 $2.85 Billion 
2008 $3.30 Billion 
2009 $3.50 Billion 
2010 $3.51 Billion 
2011 $3.30 Billion 

Број лобиста 

1998 10,407
1999 12,938
2000 12,538
2001 11,840
2002 12,125
2003 12,920
2004 13,168
2005 14,071
2006 14,526
2007 14,847
2008 14,168
2009 13,677
2010 12,929
2011 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 
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осо ба. (Cla man, 2004.) Сва ка ко, да та гру па осо ба ни је за тво ре на 
гру па са истим ми шље њем и ста во ви ма, она је са ста вље на од раз-
ли чи тих осо ба ко је има ју раз ли ча та раз ми шља ња и ин те ре се. До-
бар ло би ста мо ра да зна да у гру пи по сто је нај ма ње три (под)гру пе: 
они ко ји по др жа ва ју ин те ре сну гру пу; они ко ји су про тив и они ко-
ји не ма ју оформ ље но ми шље ње, и да има спо соб ност да пре по зна 
и свр ста уче ни ке у про це су од лу чи ва ња у  те (под)гру пе.  За сва ку 
(под)гру пу тре ба при пре ми по себ не и од го ва ра ју ће стра те ги је, а за 
ло би сту је нај ва жни ја (под)гру па чла но ва ко ји не ма ју оформ ље но 
ми шље ње о од ре ђе ној од лу ци, јер на њих се мо же и мо ра ути ца ти 
ка ко би сво је ста во ве ускла ди ли са ста во ви ма ин те ре сне гру пе ко ја 
је ан га жо ва ла ло би сту. Кон так ти са осо ба ма ко ји има ју оформ ље-
но ми шље ње и став у скла ду са ста во ви ма ин те ре сне гру пе ва жни 
су због то га што мо гу до при не ти ин те ре сној гру пи у про мо ци ји 
њи хо вих ста во ва или дру гим ак ти во сти ма од ко јих мо гу има ти ко-
ри сти. На рав но, да и кон так ти са чла но ви ма ко ји има ју не га ти ван 
став у од но су на ин те ре сну гру пу, има ју зна чај јер од тих чла но ва 
се мо гу до би ти ја сне ин фор ма ци је и ар гу мен ти због ко јих су они 
до не ли та кав став.

И лич не ка рак те ри сти ке ло би ста има ју зна чај на сам про цес 
ло би ра ња. Ма ле тај не успе шног ло би ра ња су ре ле вант ност, кон-
крет ност, ком пе тент ност, тач ност, стр пљи вост. Ло би сти, по слу на 
ко јем су ан га жо ва ни, тре ба да при сту па ју лич но, да оста вља ју јак 
ути сак, да се фо ку си ра ју на чи ње ни це а не на емо ци је, да одво је 
бит но од не бит ног, да се осло не на ре фе рен це и кре ди би ли тет, да 
у обра ћа њи ма бу ду крат ки, отво ре ни, ја сни и ис кре ни. При ли ком 
пре го во ра тре ба да ко ри сте што ма ње па пи ра, али је вр ло бит но да 
по да ци бу ду увек при ру ци ка ко би се по по тре би мо гли и пре зен-
то ва ти. 

Спо соб ност ко ри ште ња раз ли чи тих ко му ни ка ци о них ин-
стру ме на та и тех ни ка за до брог ло би сту су нео п ход ност. У од ре-
ђе ним си ту а ци ја ма нео п ход на је по др шка окру же ња, а на њих се 
мо же де ло ва ти пе ти ци ја ма, бро шу ра ма, по сте ри ма, пла ће ним ре-
кла ма ма, по ли тич ким пер фор ман са ма, де мо стра ци ја ма. За ло би-
сту је зна чај но да зна да на пра ви и ко ри стан на чин ко ри сти ме ди је 
пу тем са оп ште ња за јав ност, пи сми ма уред ни ци ма и да на аде ква-
тан на чин бу ду из вор ин фор ма ци ја за но ви на ре. Но во вре ме ло-
би сти ма је на рас по ла га ње ста ви ло још је дан, из у зет но зна ча јан 
ме диј, ин тер нет. Он је по го дан за елек трон ску по шту, бло го ве, обе-
ло да њи ва ње ста во ва или про бле ма пу тем ин тер нет пре зен та ци је, 
као и по кре та ње јав не рас пра ве пу тем дру штве них мре жа.
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Ка ко ло би сти пра те раз вој јав не по ли ти ке, ин ден ти фи ку ју 
кре а то ре по ли ти ке и до но си о це од лу ка под руч ја у ко ји ма је њи хо-
ва по моћ не про це њи ва за од ре ђе не ин те ре сне гру пе и ор га ни за ци је 
су: ус по ста вља ње ко а ли ци је; вр ше ње ис тра жи ва ња и при пре ма ње 
из ве шта ја; оства ри ва ње кон та ка та са ути цај ним љу ди ма; ин ден-
ти фи ка ци ја аде кват них уче сни ка у јав ној ди ску си ји; при пре ма ње 
све до ка и го вор ни ка и фо ку си ра ње де ба те.

У да ва о це услу га ло би ра ња спа да ју и аген ци је за од но се с 
јав но шћу, са мо стал ни кон сул тан ти за ло би ра ње, кон сул тан ти за 
пред у зе ћа и адво кат ске кан це ла ри је. У ра ни јем пе ри о ду ак тив на у 
ло би ра њу су би ла, ис кљу чи во, при вред на удру же ња, а у ме ђу вре-
ме ну су ско ро сва ве ли ка пред у зе ћа и ком па ни је ан га жо ва ле сво-
је ло би сте по ра зним ути цај ним пре сто ни ца ма. Пред у зе ћа сред ње 
ве ли чи не, на ро чи то, ко ри сте та кву по моћ по што би по се до ва ње 
пред став ни штва у глав ном гра ду или пре ва зи ла зи ло фи нан сиј ске 
мо гућ но сти пред у зе ћа, или не би омо гу ћа ва ло оства ре ње од го ва ра-
ју ће до би ти. Да нас, не ра де сви ло би сти за про фит но ор јен ти са не 
ор га ни за ци је,  у тој вр сти ак тив но сти зна ча јан про стор за у зи ма ју 
и не про фит не ор га ни за ци је. Те ор га ни за ци је ан га жу ју се на ре а ли-
за ци ји спе ци фич них вред но сти у по ли тич ком си сте му.. Ди рек тан 
под сти цај и по др шку не про фит ним ор га ни за ци ја ма, углав ном, да-
ју гра ђа ни. Та ко, у по ли тич ком про це су не про фит не ор га ни за ци је 
до би ја ју на зна ча ју јер се че сто ба ве за по ста вље ним те ма ма, ста-
вља ју ћи их на по ли тич ки днев ни ред и на тај на чин им обез бе ђу-
ју по чет ни де мо крат ски ле ги ти ми тет (Ben der/Re u lec ke 2003: 26 f). 
Не про фит не ор га ни за ци је на док на ђу ју не до ста так ре сур са и ди-
рект них при сту па у по ли ти ци сво јим по тен ци ја лом за мо би ли са ње 
по др шке и ути ца њем на по тен ци јал не би ра че. 

Два су основ на си сте ма при сту па ло би ра њу: си стем крат ко-
роч ног и си стем ду го роч ног ло би ра ња. При ста ли це пр вог на чи на, 
оче ку ју да ни је по треб но кон ти ну и ра но ан га жо ва ње ло би ста, већ 
да се по треб ни ре зул та ти мо гу до би ти крат ко трај ним ан га жо ва-
њем. Ло би стич ке аген ци је у ова квим слу ча је ви ма ма ло па жње по-
све ћу ју оства ри ва њу ути ца ја на ор га не од лу чи ва ња, осим у си ту а-
ци ја ма кад оне про це не да је то ствар но нео п ход но. Код ду го роч ног 
ло би ра ња ко му ни ка ци ја из ме ђу ло би сте и ло би ра ног је кон ти ну-
и ра на јер се сма тра да је ко ри сно одр жа ва ти и има ти кон так те са 
до но си о ци ма од лу ка, чак и ако тре нут но не по сто ји циљ ло би ра ња.
Ин те ре сна гру па или ор га ни за ци ја ко ја на овај на чин унајм љу је 
ло би стич ку ор га ни за ци ју же ли, пре све га, да по бољ ша, а за тим и 
одр жи свој углед у сфе ри јав ног од лу чи ва ња.
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Поређење типова лобирања  

ка рак те
ри сти ке

ло би ра ње 
пред у зе ћа

ло би ра ње 
удру же ња 

ло би ра ње 
не про фит них 
ор га ни за ци ја

ло би ра ње 
аген ци ја

за сту па ње ве за но за 
фир му

ве за но за 
бран шу

дру штве них 
вред но сти

од стра не 
на ло го дав ца 
и аген ци је

вр ста 
ин те ре са

по је ди нач ни 
ин те ре си

ин те рес 
бран ше

ори јен ти са на на 
оп ште при хва ће
не вред но сти

ин те ре си на ло
го дав ца; соп
стве ни ин те рес 
за до би ја ње бу
ду ћих по сло ва

обим 
ин те ре са

за ви сно од 
про јек та

за ви сно 
од те ме

за ви сно од те ме за ви сно од 
про јек та

вре мен ско 
тра ја ње

трај но трај но до за до во ље
ња или гу бит ка 
ин те ре са

вре мен ски 
огра ни че но

јав ност углав ном 
без оп ште 
јав но сти

јав ност је 
тра же на; 
укљу чи ва ње 
ПР кам па ња

јав ност је тра же
на у ве ли кој ме
ри; ПР кам па ње 

у за ви сно сти од 
на ло го дав ца

тран спа
рент ност

не по сре
дан на ступ

у име бран ше у име не ке 
иде о ло ги је

на ло го да вац 
по не кад ни је 
од мах пре по
зна тљив

ор га ни
за ци ја

нај че шће има 
ор га ни за ци
о ну је ди ни цу 
у се ди шту 
вла де

ду бо ко раш чла
ње на ор га ни
за ци ја на др
жав ном ни воу 
и на ни воу ЕУ

углав ном без 
вер ти кал не хи је
рар хи је; ло би ра 
од ре ги о нал ног 
до свет ског ни
воа; по не кад са 
кан це ла ри јом у 
се ди шту вла де 

углав ном део 
ве ли ких ПР 
аген ци ја / аген
ци ја за ко му ни
ка ци ју; углав ном 
са кан це ла ри јом 
у се ди шту вла де

са рад ња те мат ско 
удру жи ва
ње с дру гим 
пред у зе ћи
ма; по др шка 
од стра не 
ло би стич ких 
удру же ња

по вре ме
но с дру гим 
удру же њи ма; 
че сто по сто је 
кон ку рент не 
фир ме у окви ру 
удру же ња 

те мат ска 
удру жи ва ња с 
дру гим не про
фит ним ор га
ни за ци ја ма или 
удру же њи ма 

по се до ва ње 
кон та ка та; те
мат ска са рад ња 
са удру же њи ма 
или оста лим 
пру жа о ци
ма услу га

Извор:Zerfaß/Bentele/von Oehsen 2009: 21
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3. КОМУНИКАЦИОНЕ СТРАТЕГИЈЕ 

И ТЕХНИКЕ ЛОБИРАЊА

О пи та њу стра те ги је во ђе не су мно ге струч не и на уч не рас-
пра ве али ни кад се ни је до шло до је дин стве ног од го во ра шта она 
ствар но пред ста вља. Че сто се по ла зи од прет по став ке да стра те-
ги је мо гу би ти озна че не као „кон струк ци је ко је, ор јен ти са не на 
успех, по чи ва ју на про ра чу на ва њу ци ље ва, сред ста ва, окру же ња, 
не за ви сно од си ту а ци о них окол но сти“, с тим што се стра те шким 
де ло ва њем сма тра чи ње ње ко је пре ва зи ла зи „вре мен ске, објек тив-
не и со ци јал не окви ре и ко је је ори јен ти са но на ду го роч не кал ку-
ла ци је“ (Raschke/Tils 2010: 11f).  На и ме, „пи та ња стра те ги је је су 
пи та ња мо ћи“ (Mac hnig 2008: 39), а пи та ња мо ћи у де мо кра ти ји 
увек су пи та ња ко му ни ка ци је, што је слу чај и у про це су ло би ра ња.

Са раз во јем ло би ра ња до ла зи до раз во ја ве ли ког бро ја раз-
ли чи тих стра те ги ја и раз ли чи тих тех ни ка. С об зи ром на чи ње ни цу 
да су сва ка ком па ни ја и сва ка ин те ре сна гру па по себ не и да сва ка 
по се ду је по себ не ка рак те ри сти ке, као и да су од лу ке на ко је се же-
ли ути ца ти, та ко ђе, раз ли чи те, не мо гу ће је по ста ви ти је дин стве ну 
стра те ги ју ко ја би би ла при ме њи ва на све слу ча је ве. Она је про из-
вод од ре ђе них окол но сти и вре ме на и мо ра се па жљи во гра ди ти, 
а ко ри сти се она ко ја се у да том тре нут ку чи ни нај по вољ ни јом и 
нај и спла ти ви јом. У из ра ди стра те ги је тре ба се  во ди ти од ре ђе ним 
шу стин ским ква ли те ти ма, а они се мо гу ис ка за ти кроз: 

–– –озбиљ ност – до при но си се за сни ва ју на чи ње ни ца ма, а 
по ку ша ји пре ва ре са го вор ни ка су ри скант ни; 
–– –ме ђу соб ну по ве за ност – ко му ни ка ци ја тре ба да се при ла-

го ђа ва са го вор ни ци ма, али ни ка ко не сме би ти про ти ву-
реч на; 
–– –ра зно ли кост – ко му ни ка ци ју тре ба раз ви ја ти на ви ше из-

во ра и у тој ко му ни ка ци ји ко ри сти ти ви ше раз ли чи тих 
сред ста ва и 
–– –флек си бил ност – ра ди се о ме ђу соб ном про це су ко му ни-

ци ра ња у ко ме се од са го вор ни ка мо гу до би ти не по зна-
те ин фор ма ци је због ко јих је нео п ход но пре и спи та ти или 
ме ња ти од ре ђе не ста во ве. 

Стра те ги ја би, у ве ћи ни слу ча је ва, тре ба ла да од го во ри на 
од ре ђе на пи та ња  и да се кре ће у окви ри ма ко ји су пред ста вље ни 
на гра фи ко ну.
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Кључ успеха лежи у добро осмишљеној стратегији

Због успе шно сти спро во ђе ња стра те ги је ло би ра ња у њој је 
нео п ход но де фи ни са ти: 

–– –ути цај ну јав ност – ин те ре сне гру пе и/или по је дин це ко-
ји су при сут ни у жи во ту ор га ни за ци је и сво јим ути ца јем 
мо гу да по бољ ша ју по слов не ре зул та те од ре ђе не гру пе 
(вла де, ор га ни за ци је, ком па ни ја, не вла ди них ор га ни за ци-
ја, по је дин ца и сл.), 
–– –про блем – те ма о ко јој и за ко ји се же ли ло би ра ти, а оне 

мо гу има ти ма њи или ве ћи зна чај, али тре ба да бу ду 
основ но опре де ље ње у ра ду ло би ста,
–– –ци ље ви – тре ба да бу ду ре ал ни, ја сно де фи ни са ни и да 

бу ду по ве за ни са про бле мом ло би ра ња и да за ви се од ути-
цај не јав но сти ко јој се обра ћа,
–– –ин стру мен те – ди рект ног или ин ди рект ног ути ца ја и
–– –тех ни ке – раз не и про мењ љи ве. 

 3.1. Ета пе у из ра ди стра те ги је

До бро осми шље но и при пре мље но ло би ра ње по чи ње мно-
го пре не го што се две стра не на ђу ли цем у ли це. Та ко, ло би ра ње 
из и ску је при пре ме ко је об у хва та ју иден ти фи ка ци ју те ме и при о-
ри те та; раз у ме ва ње окол но сти и ле ги сла тив ног окви ра у ко јем се 
же ли де ло ва ти; раз у ме ва ње зва нич ног про це са до но ше ња од лу ка и 
утвр ђи ва ње у ка квом се по ли тич ком окру же њу мо же од ви ја ти сам 
про цес. Од ре ђи ва ње те ме и при о ри те та од ви ја се у скла ду са од-
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ре ђе ним па ра ме три ма, а не ки од њих мо гу да бу ду: по зна ва ње те-
ма ти ке од циљ не јав но сти; ко ли ко ће де фи ни са на те ма би ти до бро 
при мље на у од но су на по зи ци је ре ле вант не циљ не јав но сти; по-
сто ја ње су прот них ста во ва код са го вор ни ка или у јав но сти; ја чи на 
ар гу ме на та са обе стра не; ва жност те ме из по зи ци је са го вор ни ка; 
хит ност те ме; мо гућ ност ути ца ја на про цес до но ше ња од лу ка и ве-
ро ват но ћа успе ха. 

Да би се мо гло ути ца ти на из ме не или на до не ше ња не ке од-
лу ке или за кон ског ре ша ња ло би ста мо ра да про це ни окол но сти у 
ко ји ма се тај по сту пак ра ди. Ако се у вре ме из ра де стра те ги је не 
рас по ла же са пра вим и ве ро до стој ним ин фор ма ци ја, на ње му сто ји 
оба ве за да до ђе до њих. На рас по ла га њу му је не ко ли ко тех ни ка: 
раз го вор са по зна ва о ци ма те ме; чи та ње зва нич них до ку ме на та и 
ана ли за као и струч них пу бли ка ци ја; са мо стал но или за јед нич ко 
ис тра жи ва ње; ства ра ње ши рих ко а ли ци ја са по зна ва о ци ма те ме и 
не фор мал ни раз го во ри са др жав ним зва нич ни ци ма. При ку пље ни 
по да ци ће ути ца ти и на раз у ме ва ње са ме те ме, а са мим тим мо гу се 
утвр ди ти и при о ри те ти. 

Про цес од лу чи ва ња је ком плек сан, у од ре ђе ним си ту а ци ја-
ма, и ду го тра јан про цес у ко јем има до ста пи са них до ку ме на та, 
зва нич них про пи са и про це ду ра, као и не фор мал них про це са ко ји 
има ју ути цај на ре ше ња као део ле ги сла ти ве. Стра те ги ја о  ло би-
ра њу по треб но је да зна: ко мо же би ти пред ла гач и ко ја је про це-
ду ра до но ше ња/из ме не ре ше ња; да ли се од лу ка до но си гла са њем 
ви шеч ла ног ор га на или по је дин ца; да ли по сто ји уче шће јав но сти 
у том про це су; ка ко за ин те ре со ва на стра на мо же из ме ни ти од ре ђе-
ну од лу ку или за кон ски акт; у ко јим фа за ма по ступ ка је то мо гу ће 
из ве сти и да ли се и ка ко мо гу под не ти жал бе на усво је на ре ше ња. 
Раз у ме ва ње кључ них јав но сти за до но ше ње од лу ка мо же от кри ти 
не ке, ма ње очи глед не, ка на ле ути ца ја на од лу ку и по мо ћи раз у ме-
ва њу окол но сти, мо ти ва и раз ло га за за сту па ње од ре ђе ног ста ва.

По ли ти ка је отво рен, ве ли ким де лом не струк ту ри сан со ци-
јал ни про цес ко ји се од ви ја у спе ци фич ном фор мал ном окви ру, 
под усло ви ма по сто је ћег по рет ка (Jar ren/Don ges 2006: 197). Отво-
ре ност про це са во ди, с јед не стра не, ка са мо услов ној мо гућ но-
сти пла ни ра ња и пред ви ђа ња по ли тич ке ко му ни ка ци је, а са дру ге 
– ка ње ној струк тур ној под ло жно сти ути ца ји ма. За то ефи ка сност у 
кан ди до ва њу те ма и по сти за ња ци ље ва у по ли тич кој аре ни зах те-
ва раз у ме ва ње и по зна ва ње по ли тич ке сре ди не у ко јој до но си о ци 
од лу ка де лу ју. Тре ба раз у ме ти раз ло ге за ста во ве ко је за сту па ју и 
ри гид ност или флек си бил ност у за сту па њу истих. Раз у ме ва ње и 
ана ли за уну тра шњих и спољ них фак то ра ути ца ја мо гу се оства ри-
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ти и при ме ном јед ног од нај че шће при ме њи ва них ала та -  SWOT 
ана ли зе. На зив ове ана ли зе је акро ним ен гле ских ре чи за сна гу  
(strengths), сла бост (we ak nes ses), при ли ку (op por tu ni ti es) и прет-
њу (thre ats). Ана ли зом се де фи ни шу спољ ни фак то ри – при ли ке и 
прет ње, као и уну тра шњи – сна ге и сла бо сти. 

Стра те ги јом са свим ре ал но тре ба да се де фи ни шу и не до-
стат ци ка ко би на ефи ка сан на чин мо гли да се пре ва зи ђу. Уко ли ко 
нај бо љи по зна ва лац те ме у ор га ни за ци ји ни је нај бо љи ко му ни ка-
тор, или по сто је не ки дру ги раз ло зи због ко јих ни је по го дан за пре-
но ше ње по ру ке, бо ље је при пре ми ти про фе си о нал ног ко му ни ка то-
ра ко ји ће то ефи ка сни је од ра ди ти. У слу ча је ви ма кад су ро ко ви за 
из но ше ње ста во ва о од ре ђе ним од лу ка ма у при пре ми крат ки  или 
кад не ма до во љан број аде кват них ин фор ма ци ја тре ба се при сту-
пи ти фор ми ра њу са ве зни штва са ор га ни за ци ја ма и/или по је дин-
ци ма ко ји има ју исти циљ. Уко ли ко је до но си о цу од лу ка ва жно да 
обез бе ди по др шку од ре ђе них циљ них јав но сти или струк ту ра, тре-
ба ана ли зи ра ти мо гућ ност њи хо вог ин фор ми са ња и мо ти ви са ња 
на ак ци ју не фор мал ним пу тем. Стра те ги ја за ло би ра ње тре ба да 
бу де ин те гри сан до ку мент у ко ме је на кон ци зан, ар гу мен то ван и 
уме рен на чин али зи ра на те ма као и по жељ не ак тив но сти у од но су 
на њу. Стра те ги ја слу жи за раз ви ја ње ко му ни ка циј ског пла на и да 
на кра ју про це са бу де по зи ци о ни до ку мент ко ји тре ба да слу жи као 
осно ва за раз го во ре.

3.2. Инструменти и технике лобирања

Ин стру мен ти и тех ни ке ко је се ко ри сте при пи су ју се ди рект-
ном или ин ди рект ном ути ца ју. Под ди рект ним ло би ра њем под ра-
зу ме ва се ди рек тан не по сре дан ути цај на до но си о це по ли ти чих 
од лу ка. Укљу чу је по зив на ак ци ју у по гле ду од ре ђе ног за ко на или 
про пи са. Нај че шће, укљу чу је и пла ће не по је дин це ко ји ула зе у 
ди рект ни, фор мал ни, ко му ни ка циј ски про цес са кључ ним ду жно-
сни ци ма и за ко но дав ци ма. Мо гу се пре по зна ти не ко ли ко об ли ка 
као што су: лич ни раз го во ри са до но си о ци ма од лу ка, њи хо вим са-
рад ни ци ма и са вет ни ци ма; ди ску си ја о од ре ђе ним те ма ма то ком 
при ват них раз го во ра; при ку пља ње ин фор ма ци ја; пла ни ра ње и са-
ста вља ње пар ла мен тар них ин стру ме на та (из ра да пред ло га); из ра-
да ма те ри ја ла ко ји се ко ри сте као осно ва за до но ше ње по ли тич-
ких од лу ка; ис тра жи ва ње; до ста вља ње до ку мен та ци је (ела бо ра та, 
прав них ту ма че ња) до но си о ци ма од лу ка; уче ство ва ње у по ли тич-
кој аген ди и сл. Тех ни ке ди рект ног ло би ра ња мо гу би ти: лич ни 
са стан ци са до но си о ци ма од лу ка, те ле фон ски раз го вор, пи сме но 
обра ћа ње и слич ни на чи ни ко му ни ка ци је. (Ка шће лан, 2010) Са ста-
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нак, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, пред ста вља нај е фи ка сни ји на чин 
пред ста вља ња гле ди шта о од ре ђе ном про бле му, али по сто је по те-
шко ће да се оне ор га ни зу ју. У та квим окол но сти ма тре ба се при-
др жа ва ти пра ви ла „кре та ти се уз, а не низ хи је рар хи ју“ (Cla man, 
2004:123). У не до у ми ци пр во се обра ти ти ни жој ин стан ци у хи је-
рар хи ји, а он да ве ћој. У овој вр сти ко му ни ка ци је ло би ста мо ра на 
са го вор ни ка да ути че и сво јом сми сле но шћу, ја сно ћом и јед но став-
но шћу, од но сно, сво је по дат ке тре ба да пре то чи у ја сну и убе дљи ву 
син те зу. И не тре ба за бо ра ви ти да су пр ви са ста нак и пр ви ути сак 
нај ва жни ји јер це ло куп на да ља ко му ни ка ци ја се за сни ва на њи ма. 
До бро осми шљен те ле фон ски по зив, за ко ји се мо же ре ћи да ве ћи-
на по сло ва по чи ње са њим, је по чет ни уда рац за по сти за ње ци ља и 
за то „те ле фон ско би ће“ по зи ва о ца мо ра да бу де у пу ној фор ми. За 
ње га тре ба би ти при пре мљен и тре ба има ти по ве ре ње у оно што се 
го во ри и има ти си гур ност у из ра жа ва њу, да не би би ло „ис па да и 
иска ка ња“. Ло би сти овај на чин ко му ни ка ци је че сто ко ри сте, а по-
се бан до при но се оства ру је уко ли ко по зи ви до ла зе са ви ше стра на 
о истом пи та њу. Те ле фон ским по зи ви ма је ла ко мо би ли са ти не вла-
ди не ор га ни за ци је у ци љу ини ци ра ња по ли тич ких ак ци ја. Пи сме-
но обра ћа ње чла но ви ма ра зних ути цај них ор га на, слу жбе ни ци ма, 
зва нич ни ци ма и ад ми ни стра ци ји пред ста вља так ти ку ве ли ког бро-
ја ло би стич ких стра те ги ја. Пред ност пи са ног ма те ри ја ла је што се 
мо же исто вре ме но по сла ти на ви ше адре са ути цај них лич но сти ко-
је уче ству ју у про це су од лу чи ва ња, а са мим тим се по ве ћа ва ути цај 
на њих. По себ ну тех ни ку пред ста вља ју пи сме не пе ти ци је ко ји ма 
ло би сти на сто је да под стак ну што ве ћи број по је ди на ца да пи шу 
од ре ђе ним по ли ти ча ри ма, оку пља ју ћи их око не ког про бле ма за 
ко ји они сма тра ју да пред ста вља оп шти ин те рес. 

Ин ди рект но ло би ра ње, у сми слу ко ри шће ња ме диј ске кам па-
ње или ини ци ра ња про тест них ак ци ја, „је ста лан про цес пра ће ња 
и ана ли зе ме диј ских са др жа ја и њи хо вог ути ца ја на за нас ва жне 
гру пе љу ди и јав но мње ње уоп ште“ (Су бо тић,2010:119) и ко ри сти 
се ка ко би се ути ца њем на јав но мње ње по ве ћао при ти сак на до но-
си о це по ли тич ких од лу ка. Део за ступ ни ка ин те ре са, по себ но не-
про фит не ор га ни за ци је, ко ри сте стра те ги ју Gras sroo -ло би ра ња, у 
окви ру ко је се гра ђа ни и би ра чи при до би ја ју за ди рект но обра ћа ње 
до но си о ци ма по ли тич ких од лу ка и та ко се ко ри сте као „сред ство 
по ли тич ког при ти ска“. Уко ли ко јед на те ма на и ла зи на одо бра ва ње 
код мно штва гра ђа на, она ће бр зо до ћи на по ли тич ки днев ни ред. 
Та ко ове ор га ни за ци је ци ља но по ку ша ва ју да ин те ре се гра ђа на 
ис ко ри сте и усме ре их у сво ју ко рист. (Zer faß/Ben te le/von Oeh sen 
2009: 23ff). Ва жан еле мент ин ди рект ног ло би ра ња је по сре до ва-
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ње ко је се од ви ја кроз дво сте пе ну ко му ни ка ци ју (ло бист – оп шта 
јав ност – до но си лац од лу ке) са глав ним ци љем ути ца ња, пр во, на 
оп шту јав ност ко ја ће сво јим по ступ ци ма на ве сти до но си о це од-
лу ка да од лу че у ко рист ло би ста. Нај че шће тех ни ке ин ди рект ног 
ло би ра ња су по сред ством ма сов них ме ди ја, ме диј ску по др шку екс-
пе ра та и ор га ни зо ва ње ма ни фе ста ци ја. Ком плек сност со ци јал ног 
окру же ња, као и сна жни трен до ви ин ди ви ду а ли за ци је и мо бил но-
сти, уз све сло же ни је и све број ни је те ме, до ве ли су до по ве ћа не 
по тре бе мо дер ног дру штва за ин фор ми са но шћу и ко му ни ци ра њем. 
Та ко је ко му ни ка ци ја по сред ством мас-ме ди ја по ста ла цен трал ни 
еле мент но во на ста лог „ме диј ског дру штва“. На ро чи то је спо соб-
ност „да из ве шта ва ју о дру штве но ре ле вант ним до га ђа ји ма ко ји 
ни су сви ма до ступ ни, од но сно њи хо ва ин фор ма тив на функ ци ја, 
учи ни ла ма сов не ме ди је у дру штве ном и со ци јал но-ин те гра тив-
ном сми слу не за о би ла зним. Ово се по себ но од но си на по ли тич ку 
сфе ру у ко јој су се ма сов ни ме ди ји то ком про те клих де це ни ја раз-
ви ли у цен трал не ин стан це за пре зен то ва ње и пер цеп ци ју по ли-
ти ке“ (Ten scher, 2011: 201). Ло би сти по вре ме но ан га жу ју екс пер те 
да да ју струч но ми шље ње из обла сти ко јом се они струч но или 
на уч но ба ве. Ми шље ња екс пе ра та мо гу зна чај но до при не ти ја ча њу 
ста во ва ко ју ло би сти за сту па ју. Струч на ми шље ња ко ја од го ва ра ју 
ар гу мен ти ма ко је за сту па ју ло би сти, узи ма ју се и при са је ди њу ју 
це ло куп ној до ку мен та ци ји ко ју ло би сти до ста вља ју до но си о ци-
ма од лу ка. Ма ни фе ста ци је, као об лик ло би ра ња, се пре по ру чу ју 
у од ре ђе ним окол но сти ма и слу ча је ви ма. Нај че шће се при ме њу је 
у слу ча је ви ма ка да је ин те ре сна гру па ка сно по че ла да де лу је, од-
но сно, кад је про цес до но ше ња од лу ка у за вр шној фа зи. Ма ни фе-
ста ци ја оста вља ути сак на јав ност због ве ли ког бро ја уче сни ка, а 
јав но мне ње се опре де љу је на осно ву сим па ти ја пре ма уче сни ци-
ма. Кроз ма ни фе ста ци је се мо гу тра жи ти и јав на обе ћа ња, а на ма-
ни фе ста ци ји се мо же тра жи ти од до но си о ца од лу ка да се из ја сни 
да ли по др жа ва став јав ног мне ња или не.

4. НЕГАТИВНЕ КОНОТАЦИЈЕ 
ЛОБИСТИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

За реч ло би ра ње мо же мо ре ћи да спа да у гру пу ап стракт них 
пој мо ва о ко ји ма се, нај че шће, ма ло зна. Та квим пој мо ви ма се да ју 
ра зна зна че ња, од по зи тив них до не га тив них. По зи тив на од ред ни-
ца пој ма ло би ра ње окре ну та је оп штем до бру, док се не га тив ни 
аспект ове ак тив но сти, ис по љен у мо дер ном до бу ка да ло би ра ње 
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вр ше про фе си о нал ци, мо же ис ка за ти кроз не здрав од нос из ме ђу 
ло би ста и ло би ра них и би ти за сно ван на ко руп ци ји. У вре ме по чет-
ка раз во ја, ло би ра ње је по сма тра но као тај ни дил вла сти и ло би ста, 
као по сту пак ко ји се од ви ја да ле ко од очи ју јав но сти и о ко ме се 
не ра до го во ри. Основ за ко руп тив но по на ша ње у ло би ра њу мо гао 
се про на ћи  у, нај ма ње, два раз ло га, а по вод су би ли но вац и при-
ви ле ги је ко ји су се ну ди ли ло би сти ма Пр ви, се од но си на не јед нак 
при ступ гра ђа на ор га ни ма вла сти и ин фор ма ци ја ма од јав ног зна-
ча ја, ис кљу чи ва ња гра ђа на из про це са од лу чи ва ња и ис кљу че ња 
из „кор по ра тив не де мо кра ти је“. Дру ги, стар ко ли ко и са мо вр ше-
ње вла сти, је по ве зан за фе но мен кон флик та ин те ре са, ко ји се у 
ужем сми слу де фи ни ше као (зло)упо тре ба јав них овла шће ња ра ди 
при ба вља ња фи нан сиј ске или дру ге ма те ри јал не ко ри сти. (Lan ke-
ster,2007) Не спор но је да у по је ди ним фа за ма, у то ку ло би ра ња, 
има слу ча је ва под ми ћи ва ња и ко руп ци је, али бит но је зна ти да та-
мо где на ста је ко руп ци ја, пре ста је ло би ра ње. Ад ми ни стра ци је у 
раз ви је ним дру штви ма по сљед њих го ди на по ку ша ва ју да за ко ни ма 
и дру гим про пи си ма уве ду стро жа пра ви ла у од но се вла сти и ло би-
ста, као и дру гих пред став ни ка ин те ре са ко ји се ба ве ло би ра њем, 
на сто је ћи да их уре де пре ма пра вич ни јим кри те ри ју ми ма.

На ме ра овог тек ста је да ука же на ко му ни ка циј ске раз ли ке 
из ме ђу ло би ра ња и ко руп ци је. Да би ову на ме ру што бо ље об ја сни-
ли мо ра мо по ћи од прав них од ред ни ца ака та ко јим се ба ве др жав ни 
ор га ни ко ји до но се од лу ке. Оп шти ак ти су део ле ги сла ти ве ко ји-
ма се ре гу ли шу оп шти ин те ре си од ре ђе не за јед ни це, док су по је-
ди нач ни ак ти део нор ма тив не ре гу ла ти ве ко ја се ба ви ин те ре си ма 
ужих гру па или по је ди на ца. По оно ме што смо до са да из не ли, и 
што је за сту пље но у на уч ним и струч ним те о ри ја ма, ло би ра ње је 
про цес ко јим се за сту па ју оп шти дру штве ни ин те ре си, што зна чи 
да су ло би сти ис кљу чи во ан га жо ва ни на до но ше њу, из ме ни и до-
пу ни оп штих ака та. У прин ци пу, ло би сти се и не ан га жу ју у фа за ма 
до но ше ња по је ди нач них ака та, тај про стор ко ри сте они ко ји ма је 
на уму сти ца ње од ре ђе не, нај че шће, ма те ри јал не ко ри сти, од но-
сно, они ко ји су скло ни ко руп тив ним ак тив но сти ма. 

Ло би сти де лу ју на осно ву од ре ђе них за кон ских пра ви ла ко ја 
им омо гу ћа ва ју ве ћу тран спа рент ност, што је ва жно ка ко за дру-
штве ну пер цеп ци ју ло би ра ња, та ко и за ло би стич ке ор га ни за ци је 
ко ји не же ле да се њи хов рад иден ти фи ку је са ко руп тив ном прак-
сом. Ло би сти има ју ста лан при ступ те ли ма за ко но дав не вла сти и 
то им да је мо гућ ност да сва ки дан де лу ју и оства ру ју кон так те у 
пар ла мен ту. То укљу чу је и лич не кон так те са до но си о ци ма од лу ка, 
са ко ји ма се ди ску ту је о од ре ђе ним те ма ма, а исто ве ме но се вр ши и 
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раз ме на ин фор ма ци ја. Ло би сти у тим ак тив но сти ма не ну де ни ка-
кве по год но сти за до но си о це од лу ка ни ти  по ку ша ва ју да их пот-
ку пе, они им ну де не што но во што је са др жа но у од ре ђе ним ин фор-
ма ци ја ма и по да ци ма на осно ву ко јих они лак ше мо гу да се од лу че 
за од ре ђе на пред ло же на ре ше ња. Кроз ова кав на чин ко му ни ка ци је 
до но си о ци од лу ка чу ју и оно што њи хо ви би ра чи за сту па ју, а би ра-
чи су увек бри га оних ко ји су иза бра ни њи хо вим гла со ви ма. У крај-
њем, ло би сти оба вља ју по сред нич ку уло гу из ме ђу на ро да и вла сти. 
Ова кав ре гу ли сан и тран спа рен тан рад пре ста вља до бру осно ву за 
бор бу про тив ко руп ци је, а за ин те ре со ва не ин те ре сне гру пе мо гу 
пре ко ло би ста, на за ко нит на чин, да за сту па ју и оства ру ју сво је ин-
те ре се код др жав них ор га на.

Основ на на ме ра ло би ра ња, из оно га што је де фи ни ци ја ма 
од ре ђе но, је да се ме ња ју пра ви ла и стра те ги је, а на ме ра ко руп-
ци је да се из бег ну већ утвр ђе на пра ви ла и про це ду ре. Осим то га, 
а то смо већ и ис та кли, ло би ра ње је за ко ни та и прав но ре гу ли са на 
ак тив ност у зна чај ном бро ју зе ма ља, а ко руп ци ја због сво јих на-
чи на де ло ва ња не мо же ниг де би ти део прав ног си сте ма. Раз ли ке 
се од но се и на ефек те ове две раз ли чи те ак тив но сти, про ме не ко је 
на ста ју на кон ло би ра ња мо гу да по го ду ју свим, или ве ћи ни, чла но-
ва дру штва, док ко руп ци ја до но си са мо про ме не и ко рист за по је-
дин це. Сва ка ко, тре ба ре ћи да на ове про це се, у су прот ном сме ру, 
де лу је и по ли тич ка ста бил ност од ре ђе не зе мље. Ви со ка по ли тич ка 
не ста бил ност, нај че шће, до во ди до сма ње ња успе шно сти ло би ра-
ња, док ко руп ци ја у тим усло ви ма има тренд по ра ста.

На ме ће се за кљу чак да је за пра вил но функ ци о ни са ње про-
це са ло би ра ња нео п ход но обез бе ди ти што ве ћу јав ност у ра ду. Она 
ле ги ти ми ше де ло ва ње ло би ста и ло би стич ких гру па и су жа ва про-
стор за кри ти ку да ло би ра ње до при но си не тран спа рент ном до но-
ше њу од лу ка. Осим то га, јав ност ра да омо гу ћа ва ло би сти ма да се 
упо зна ју са ак тив но сти ма ло би стич ких ор га ни за ци ја ко је за сту па-
ју кон ку рент ске или су прот не ин те ре се. Јав ност ра да по ма же чла-
но ви ма ин те ре сних гру па да се бо ље ин фор ми шу о ак тив но сти ма 
сво јих ор га ни за ци ја. И на кра ју, јав ност ра да омо гу ћа ва гра ђа ни ма 
да са зна ју ко је од при ват них ак те ра уче ство вао у про це су до но ше-
ња од лу ка, ка кве је ста во ве за сту пао и ко јим се ар гу мен ти ма власт 
ру ко во ди ла при ли ком до но ше ња од ре ђе них од лу ка. Јав ност ра да 
оства ру је се на два на чи на: упи сом у по се бан ре ги стар ло би стич-
ких ор га ни за ци ја и под но ше њем од го ва ра ју ћих из ве шта ја о ра ду. 
Ло би ра ње је мо гу ће уре ди ти на три на чи на: по себ ним за ко ном о 
ло би ра њу; ко дек сом по на ша ња за ло би стич ке ор га ни за ци је и ко-
дек сом по на ша ња за јав не слу жбе ни ке. Ови на чи ни ре гу ли са ња ло-
би ра ња ме ђу соб но се не ис кљу чу ју, већ се до пу њу ју.
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* 
*  *

По ли тич ко де ло ва ње је по се бан вид чо ве ко вог дру штве ног 
де ло ва ња ко је се оства ру је кроз по ли тич ку ко му ни ка ци ју и  по-
ли тич ке од лу ке ко је су тра јан и ста лан еле мент струк ту ре по ли-
тич ког жи во та дру штва. На чин до но ше ња од лу ка у сва кој др жа-
ви је кљу чан за функ ци о ни са ње ин сти ту ци ја и оне су ин стру мент 
усме ра ва ња дру штве ног раз вит ка, та ко што се све сно при хва та ју 
или из ну ђу ју по на ша ња љу ди. По ли ти ка не мо же и не тре ба да се 
кре и ра ми мо оних на ко је се од но си. Иако власт до би ја ле ги ти-
ма ци ју, на пр вом ме сту пу тем из бо ра, ипак су жив кон такт и раз-
ме на ин фор ма ци ја из ме ђу др жа ве, с јед не стра не, и по је ди на ца, 
удру же ња и син ди ка та као ло би ста, с дру ге, не из о став ни и то ком 
тра ја ња ње ног по ли тич ког ман да та. Ло би ра ње, као зна ча јан чи ни-
лац по ли тич ке ко му ни ка ци је, су штин ски пред ста вља не фор мал ну 
ин сти ту ци о нал ну мре жу под ко јом се кри је нај ши ри спек тар свих 
ак тив но сти чи ји је ко на чан циљ да се вр ши ути цај на јав не ор га не 
у про це си ма по ли тич ког од лу чи ва ња. 

Todorovic V. Luka

LOBBYING – COMMUNICATION DIRECTION 
WITH INFLUENCE OF PUBLIC

Summary
This paper represents the review of the influence of communica-

tion on the influential public and the role of the process of lobbying on 
that activity. After the conceptual definition of communication and lob-
bying, the process of decision-making is set as a referent framework, 
within which the author analyzed how political actors outside the gov-
ernment 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 dif-
ferences 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 rep-
resents 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 un-
der the widest range of activities, whose final aim is to exert influence 
on public bodies in the process of political decision-making. The rea-
son 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 com-
panies, nonprofit organizations, associations and other stakeholders are 
deliberately taking part in this process. This new political process is ex-
pressed 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.

* Овај рад је примљен 10. маја 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. јуна 2012. године.
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МаркоМ.Ђорђевић
Уни вер зи тет у Кра гу јев цу, Пе да го шки фа кул тет у Ја го ди ни

КА ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈИ ПО ЛИ ТИЧ КОГ  
БЕ СЕД НИ ШТВА – АУТОРИТАРНО 
И ДЕ МО КРАТ СКО ПОЛИТИЧКО 

КО МУ НИ ЦИ РА ЊЕ

Са же так
У овом ра ду истражујe се по ли тич ко (де ли бе ра тив но) бе сед-

ни штво, ста вља њем ак цен та на оп шта ре то рич ка и стил ска обе-
леж ја но ви јег по ли тич ког бе сед ни штва у Ср би ји од 1988. до 2003. 

По сма тра ју ћи га као јед но од нај зна чај ни јих ко му ни ка циј-
ских сред ста ва по ли тич ке бор бе, сред ство за пла си ра ње по ли тич-
ких иде ја, али и по ли тич ке ма ни пу ла ци је, при сту пи ли смо од ре ђи-
ва њу пој ма и функ ци је по ли тич ког бе сед ни штва и рас пра вља ли о 
ње го вим жан ров ским спе ци фич но сти ма и мо да ли те ти ма.

На осно ву те о риј ског мо де ла о по сто ја њу до ми нант них ко-
му ни ка циј ских па ра диг ми, ауто ри тар не, де мо крат ске и ли бе рал но-
де мо крат ске, по ку ша ли смо да при ме ном ком па ра тив ног и ана ли-
тич ко-син те тич ког ме то да ис тра жи мо оп шта ре то рич ка и стил ска 
обе леж ја но ви јег по ли тич ког бе сед ни штва у кон тек сту исто риј ско 
– по ли тич ких окол но сти и при ли ка у ко ји ма је на ста ја ло. 

У ра ду су раз ма тра ни и ви до ви ути ца ја из го во ре не ре чи на 
ауди то ри јум и на чин об ли ко ва ња јав ног мње ња, не по сред но, као и 
по сред ством ме ди ја ма сов ног ко му ни ци ра ња. На гла сак је ста вљен 
на по ли тич ко бе сед ни штво као „ве шти ну уве ра ва ња“.
Кључ не ре чи: по ли тич ка бе се да, по ли тич ки го вор, по ли тич ко ко му ни-

ци ра ње, по ли тич ки бе сед ни ци, ре то ри ка, бе сед ни штво, 
по ли тич ке иде је, ве шти на уве ра ва ња, слу ша о ци, ма сов на 
пу бли ка.
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Јед на од пр вих те о риј ских де фи ни ци ја по ли тич ког (грч. сим-
бу ле у тич ко – са ве то дав но, лат. де ли бе ра тив но – оно ко је до во ди до 
од лу ка) бе сед ни штва, у  ве зи је са Ари сто те лом: „У по ли тич ком 
се го вор ни штву или на не што под сти че или од не че га од вра ћа, јер 
увек јед но или дру го чи не они што при ват на ли ца са ве ту ју на њи-
хо во лич но до бро, као и они што на род са ве ту ју на оп ште до бро.“ 
(Ари сто тел, 2000: 46) 

Осим очи глед ног ин си сти ра ња на иде ји оп штег до бра на-
ро да (ко је не ис кљу чу је лич но до бро по је ди на ца) и вред но сти ма 
ко је би по ли тич ка бе се да тре ба ло да за сту па, у овој де фи ни ци ји 
је оства ри ва ње та кве ми си је по да ре но и они ма ко ји би упо тре бом 
сна ге ре чи и ис прав них по ли тич ких ар гу ме на та мо гли успе шно 
дру ге да са ве ту ју на оп ште до бро. А ко би  (и ка кви) за пра во тре-
ба ло би ти ти ис так ну ти по је дин ци, на род ни три бу ни, по ли ти ча ри, 
др жав ни ци или сло бод ни ми сли о ци? Очи глед но је да то не мо гу 
би ти „обич не“ већ „по себ не“ лич но сти ко је би би ле у мо гућ но сти 
да осим мно гих вр ли на, зна ња и спо соб но сти,  сна гом, исти ни то-
шћу и ле по том сво јих ре чи, ко је су у са гла сно сти са по ли тич ким 
де ла њем, при во ле соп стве ни на род за од ре ђе не иде је и при до би ју 
ње го ву по др шку за оства ри ва ње оп штих по ли тич ких ци ље ва. Ари-
сто тел је сма трао да би пред мет по ли тич ких бе се да и ре то рич ко 
уме ће го вор ни ка тре ба ло да бу ду усме ре ни ка ре ша ва њу сле де ћих 
пи та ња од ва жно сти за устрој ство и функ ци о ни са ње др жа ве: при-
хо ди и рас хо ди, рат и мир, од бра на зе мље, увоз и из воз и за ко но-
дав ство (Ари сто тел, 2000: 46). 

У слич ном ду ху, Бра ни слав Ну шић у сво јој Ре то ри ци сма тра 
да је „по ли тич ким бе се да ма увек пред мет ин те рес и до бро др жа-
ве и на ро да“, и да „има ју ћи та ко ви сок смер, ова вр ста бе се де, сем 
оста лих го вор нич ких усло ва, (под ву као М. Ђ.), сем јед ног ши ро ког 
и по у зда ног обра зо ва ња, зах те ва још и до бро по зна ва ње на ро да, 
ње го вих пра вих по тре ба као и ве ли ких др жав них ин те ре са.“ (Ну-
шић, 2009: 46)

Мо гла би се, ме ђу тим, до не кле ре ла ти ви зо ва ти ова ква пој-
мов на од ре ђе ња и за пи та ти се, ко ли ко су, на ве де на, у из ве сној ме-
ри, иде а ли стич ки за сно ва на ви ђе ња по ли тич ког бе сед ни штва и 
ње го вих функ ци ја у са гла сно сти са са вре ме ним по ли тич ким го-
вор ни штвом, бу ду ћи да у ње му на че ло де ло твор но сти (ефи ка сно-
сти), уна пре ђе њем фор мал но–естет ских ква ли те та из го во ре ног 
у про це су при до би ја ња ауди то ри ју ма, че сто од но си пре ва гу над 
идеј ним и етич ким ква ли те ти ма? На ова ква за па жа ња нас упу ћу је 
и Фи лип Бре тон, го во ре ћи да у ко му ни ка ци ји „естет ски део по ру ке 
те жи да се на мет не уме сто са др жа ја“ и на по ми њу ћи, „да ма ни пу-
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ла ци ја по чи ње он да ка да та ″бла го гла го љи вост″ за у зме ме сто ар гу-
ме на та, ко је ина че пра ти, да би са ма по ста ла сре ди шња тач ка да те 
си ту а ци је“. (Бре тон, 2000: 77-80)    

У де фи ни ци ја ма ко је су има ле за циљ да ра све тле по јам по-
ли тич ког бе сед ни штва, од ан тич ких вре ме на до да нас, при ме њи-
ва ни су раз ли чи ти кри те ри ју ми ње го вог од ре ђе ња. У но ви је вре-
ме, та кве те о риј ске по ку ша је на ла зи мо код нас у ра до ви ма Си ме 
Авра мо ви ћа, Об ра да Ста но је ви ћа, Јо ви це Тр ку ље, Де ја на Ми ли ћа 
и оста лих, ко ји су ства ра лач ким про ми шља њем те о риј ских по ку-
ша ја сво јих прет ход ни ка из на ше да ље про шло сти (Аврам Мра зо-
вић, Бра ни слав Ну шић, Јо ван Сте ри ја По по вић и др.), и оних ко-
ји су на ста ја ли у бли ској про шло сти (Сре тен Пе тро вић, Љу бо мир 
Та дић и др.) по ку ша ли да из не дре уте ме ље не де фи ни ци је пој ма и 
уста но ве те о риј ски одр жи ве по де ле по ли тич ког бе сед ни штва.   

Не рет ко из ових де фи ни ци ја не би ва у пот пу но сти ја сно да 
ли су по ли тич ки го во ри и по ли тич ке бе се де иден тич ни пој мо ви, 
или се из ме ђу њих мо гу ус по ста ви ти зна чај не раз ли ке? Мо гу ће не-
ја сно ће, та ко ђе, на ста ју и ка да се при сту пи утвр ђи ва њу вр ста по-
ли тич ког бе сед ни штва. По не кад се из јед на ча ва њем ова два пој ма 
и при ме ном раз ли чи тих кри те ри ју ма по де ле (ме сто го во ре ња, тип 
го вор ни ка, вр ста ауди то ри ју ма, ва жност из го во ре ног, циљ ко ји се 
же ли по сти ћи) си ту а ци ја до дат но усло жња ва. 

Су ми ра ју ћи те о риј ске за кључ ке сво јих прет ход ни ка, али и 
сво јих са вре ме ни ка, Си ма Авра мо вић, по пут Гор ги је ко ји је сли-
ко ви то по ре дио бе сед ни штво са ле ко ви ма1), за сни ва сво ју те о риј-
ску по де лу по ли тич ког бе сед ни штва узи ма ју ћи као кључ ни кри те-
ри јум по де ле не по сред ни циљ (учи нак из го во ре ног), тј. да ли оно 
„има за не по сред ни циљ оства ри ва ње по ли тич ке вла сти у ужем 
сми слу, или пак оства ри ва ње не ког дру гог ин те ре са, ко ји се мо же 
у нај ши рем зна че њу под во ди ти под по ли тич ки, ка ко по са др жи ни, 
та ко и пре ма ме то ду по мо ћу ко га се он же ли по сти ћи“. (Авра мо-
вић, 2008: 343) 

Сма тра ју ћи си но ни ми ма из ра зе по ли тич ко бе сед ни штво и 
по ли тич ко го вор ни штво, он на осно ву по де ле на по ли тич ки го вор 
у ужем сми слу и по ли тич ки го вор у ши рем сми слу, не при сту па 
пре ци зном пој мов ном раз гра ни че њу из ме ђу по ли тич ке бе се де и 
по ли тич ког го во ра: 

1) „Као што јед ни ле ко ви су зби ја ју бо лест, а дру ги, не сра змер ни, пре ки да ју жи вот, та ко 
и не ки го во ри рас ту же, дру ги раз ве се ле, тре ћи упла ше, че твр ти слу ша о цу уса де од ва-
жност, а пе ти не ким злим за во ђе њем за тру ју и за ча ра ју ду шу“. (цит.пре ма: Љ. Та дић, 
Ре то ри ка – увод у ве шти ну бе сед ни штва, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1995, стр. 305)
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„По ли тич ки го вор у ужем сми слу мо же об у хва ти ти мно штво 
раз ли чи тих по во да и са др жа ја, ко ји су ма ње или ви ше не по сред но 
ве за ни за осва ја ње или вр ше ње вла сти. Он се по ја вљу је као скуп
штин ски, пар тиј ски (кон гре сни), аги та ци о нипред из бор ни, ди
пло мат ски, го вор на ми тин гу, по ле мич ки, а ту би се мо гло до да ти 
и мно штво дру гих спе ци фич них си ту а ци ја ка да се др жи по ле мич
ки го вор ad hoc при су сре ту са гра ђа ни ма, пред ста вља по ли тич ки 
про грам, обра ћа на ци ји, про сла вља не ки до га ђај, пре го ва ра са дру-
гим по ли тич ким су бјек ти ма, обра ћа ме ди ји ма, итд.“ (Авра мо вић, 
2008: 343) 

Од су ство пре ци зног пој мов ног раз гра ни че ња из ме ђу по ли
тич ког го во ра и по ли тич ке бе се де, при мет но је, до не кле, и код Јо-
ви це Тр ку ље ко ји је по ли тич ко бе сед ни штво де фи ни сао као „вр сту 
бе сед ни штва ко је се од но си на пи та ња за ко је је за ин те ре со ван ве-
ли ки број љу ди, од ко јих по не кад за ви си суд би на чи та вог на ро да“ 
(Тр ку ља, 2005: 10) Он го во ре ћи о раз ли чи тим вр ста ма по ли тич ког 
исту па ња раз ли ку је три вр сте по ли тич ког бе сед ни штва. „Нај че-
шћи и нај по зна ти ји вид је по ли тич ка бе се да или по ли тич ки го вор 
ко ји мо же би ти упу ћен ма си на тр гу, на по ли тич ким кон гре си ма, 
кон вен ци ја ма и сл. ве ли ким ску по ви ма и, с дру ге стра не, ди фу зном 
ме ди ју ко јем се го вор ник обра ћа по сред ством ра ди ја, те ле ви зи је, 
фил ма и ин тер не та. Дру го, то су пар ла мен тар не де ба те ко је се 
од но се на исту па ња у пред став нич ким те ли ма (пар ла мен ту, град-
ској или оп штин ској скуп шти ни, скуп шти ни ак ци о на ра и сл.) Ове 
де ба те има ју по себ не ка рак те ри сти ке и пра ви ла; исту па ње је ре то-
рич ко, не гу је се и це ни до се тљи вост, спо соб ност бр зог ре а го ва ња, 
из бе га ва ју се лич ни об ра чу ни, ауди то ри јум је про бран и та ко да ље. 
И тре ће, ди пло мат ско пре го ва ра ње, као вид ре то рич ког убе ђи ва ња 
чи ји је циљ да се до би је што ви ше, а по пу сти што ма ње.“ (Тр ку ља, 
2005: 10-11)

За Де ја на Ми ли ћа, чи ни се, не по сто ји ни не до у ми ца, јер он у 
сво јој књи зи Срп ски по ли ти ки го вор мо дер ног до ба (Ми лић, 2006) 
већ на сло вом и идеј ним опре де ље њем за син таг му по ли тич ки го
вор, по ли тич ке бе се де и по ли тич ке го во ре по ста вља у иден тич ну 
пој мов ну и ква ли та тив ну ра ван. 

Очи глед но је да су те о риј ска раз ма тра ња ових ауто ра до не-
кле у су прот но сти са иде ја ма кла сич них те о ре ти ча ра по ли тич ког 
бе сед ни штва, али и са оним ко је је сво је вре ме но за сту пао Ну шић, 
вр ше ћи по де лу ове вр сте бе сед ни штва на све га три под вр сте: др
жав нич ко, пар ла мен тар но и пар тиј ско тј. збор ско. (Ну шић, 2009: 
46) 
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У ње го вој, али и у Ари сто те ло вој де фи ни ци ји, са др жа но је, 
ме ђу тим, још не ко ли ко ва жних по је ди но сти ко је се не сме ју за-
о би ћи. Оне нам мо гу би ти од ва жно сти у по ку ша ју пој мов ног и 
жан ров ског де фи ни са ња по ли тич ког бе сед ни штва. На и ме, Ну шић 
сма тра да „по ли тич ке бе се де има ју све осо би не пра вих бе се да“, ис-
ти чу ћи на да ље ва жност уло ге бе сед ни ка и „од ме ре но сти ње го вог 
из ра жа ва ња“ (ре то рич ко-стил ске осо бе но сти го во ра), што су по-
ред про стра ног зна ња, по зна ва ња по ли тич ких од но са и ду бо ке уве-
ре но сти „да су по гле ди ко је за сту па истин ски ин те ре си ње го во га 
на ро да и ње го ве зе мље“ (Ну шић, 2009: 47), те мељ ни пред у сло ви 
ње го вог устрој ства. 

До ве де мо ли ова кво те о риј ско од ре ђе ње у бли ску ве зу са 
Ари сто те ло вим те о риј ским од ред ни ца ма ко је су штин ски од ре ђу ју 
по јам по ли тич ког бе сед ни штва, а то су, пред мет по ли тич ких бе
се да и ре то рич ко  уме ће го вор ни ка, би ће мо, чи ни се, на пра вом 
тра гу. На то ука зу је још јед на за ни мљи ва по је ди ност из Ну ши ће ве 
Ре то ри ке (2009). Иако је из вр шио тро дел ну по де лу по ли тич ког бе-
сед ни штва, он из вор ни јим сма тра др жав нич ке и пар ла мен тар не 
бе се де од пар тиј ских тј. збор ских  ко је „вр ло че сто из ла зе из окви-
ра пра вог бе сед ни штва“ (Ну шић, 2009: 48), због те шко ћа у про пи-
си ва њу сти ла и на чи на из ра жа ва ња и окре ну то сти ка уну тар стра-
нач ким пи та њи ма (аги та ци је, оба ве ште ња, кан ди да ту ре, по ла га ње 
ра чу на и др). 

При род но је за кљу чи ти да за по то њу вр сту ре то рич ког де ла-
ња (по ли тич ке го во ре), пи та ње из бру ше но сти сти ла (кра сно реч ја), 
ми ло звуч но сти је зи ка, ком по зи ци о не ускла ђе но сти, по себ них вер-
бал них и не вер бал них спо соб но сти ко је од ли ку ју на да ре не по ли-
тич ке го вор ни ке и оста ли ре то рич ко - стил ски (пред)усло ви, ни су 
од пре суд не ва жно сти. Ло гич но је раз гра ни чи ти по ли тич ке бе се де, 
ну ши ћев ски ре че но, као „пра ве бе се де“ ко је не мо же из го во ри ти 
би ло ко, ре ћи би ло шта, учи ни ти то, би ло где, би ло ка да и би ло 
ка ко, од по ли тич ких го во ра ко је не мо ра да из го во ри по ли тич ки бе-
сед ник per se, већ то мо же и онај ко ме је сва ко днев ни за нат или по-
зив ба вље ње по ли ти ком, а из го во ре на реч, пре сва ко днев но сред-
ство, не го циљ.

ПО ЛИ ТИЧ КА БЕ СЕ ДА И ПО ЛИ ТИЧ КИ ГО ВОР

По ли тич ко бе сед ни штво, по ред пред мет не усме ре но сти ка 
ре ша ва њу оп штих ци ље ва од ва жно сти за суд би ну др жа ве и на ро-
да, по себ не ре то рич ке ком пе тент но сти го вор ни ка, спе ци фич но сти 



СПМ број 2/2012, година XIX, свеска 36 стр. 377-400.

382

у по гле ду ме ста, вре ме на (тре нут ка) и по себ ног по ли тич ког мо-
ти ва за ње го во одр жа ва ње, од ре ђу је, упра во ње го ва ква ли та тив на 
(фор мал но-естет ска) ди мен зи ја по ли тич ког ко му ни ци ра ња. На ве-
де ним ка те го ри ја ма мо гла би се при до да ти и она ко ја прет хо ди чи-
ну из го ва ра ња, а то је ње го ва по себ на при пре мље ност, иако има и 
по ли тич ких бе се да ко је су из го во ре не (ex tem po re), без прет ход не 
при пре ме  и је зич ко–стил ског ци зе ли ра ња.  

Љу бо мир Та дић, рас пра вља ју ћи о ве шти ни бе сед ни штва, 
сма тра да је „одав но по зна та фа сци на ци ја есте тич ким ква ли те ти ма 
је зич ког из ра за“, и да је ре то ри ка, ко ју он, до ду ше, пој мов но тре-
ти ра, пре као прак тич ну, не го те о риј ску ди сци пли ну, „од по че та ка 
не го ва ла ко му ни ка ци ју, као пре све га, емо ци о нал но – афек ти ван, а 
тек за тим ра ци о нал но – ин те лек ту а лан од нос.“ (Та дић, 1995: 324) 

Овај аутор, осла ња ју ћи се на иде је Ро ла на Бар та (Ro land Bart-
hes),  та ко ђе ис ти че : „За бе сед нич ку ве шти ну нео бич но је ва жна 
чул на стра на је зи ка, ри там и звук, бит но је не са мо шта се ка же 
не го и ка ко се не што ка же, ко јим из ра жај ним сред стви ма. Ово ка ко 
је та ко ђе обе леж је спе ци фич но умет нич ког из ра за. Бе сед ник ко ји 
не во ди ра чу на о ути ску ко ји ће ње гов го вор има ти на слу ша о це 
– рђав је бе сед ник. На ро чи то сли ко вит го вор при бли жа ва бе сед ни-
штво умет но сти. Ро лан Барт  ука зу је на по ста нак тзв. епи де ик тич-
ког го во ра као укра сне, спек та ку лар не про зе. У пре ла зу од сти ха 
на про зу гу бе се ме три ка и му зи ка. Гор ги ја, твр ди Барт, хо ће да их 
за ме ни ко дек сом ко ји је има нен тан по е зи ји: ре чи ма истог скла да, 
си ме три јом ре че ни ца, ја ча њем ан ти те за звуч ном слич но шћу, ме та-
фо ра ма, али те ра ци ја ма.“ (Та дић, 1995: 307)

Да ли би смо би ли на по гре шном тра гу ако би смо твр ди ли 
да се на ве де ни кри те ри ју ми мо гу у ве ли кој ме ри при ме ни ти и ка да 
је реч о по ли тич ком бе сед ни штву као спе ци фич ном ви ду по ли тич-
ког јав ног ко му ни ци ра ња? Мо же ли се не ги ра ти те за да у по ли тич
ким го во ри ма за раз ли ку од по ли тич ких бе се да, углав ном из о ста ју, 
или их има у не знат ној ме ри, прет ход но на ве де ни чи ни о ци? Ако би 
се од го вор по тра жио са гле да ва њем на ве де ног те о риј ског про бле ма 
из ко му ни ко ло шког, по ред фи ло ло шког аспек та, и раз ви ја ла гле ди-
шта у прав цу идеј них те ко ви на по ли тич ког мар ке тин га и со ци јал не 
пси хо ло ги је, он да би се, до не кле, та спо ља шња, фор мал но-естет-
ска ди мен зи ја об ли ко ва ња  по ли тич ких бе се да, мо гла по сма тра ти 
као функ ци о нал но сред ство ко је омо гу ћу је лак ше до се за ње до по-
ли тич ких иде ја као ин фор ма тив ног је згра по ру ке.

Фор мал но–естет ским об ли ко ва њем по ли тич ке по ру ке успе-
шно се мо би ли ше и усме ра ва јав но мње ње у од ре ђе ном прав цу. У 
скла ду са тим ути че се на од ре ђе ни тип по ли тич ког де ла ња по је-
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ди на ца. С тим у ве зи, Ум бер то Еко, сма тра, „да би смо слу ша о ца 
на те ра ли да по кло ни па жњу пре ми са ма и ар гу мен ти ма, тре ба да 
под стак не мо ње го ву па жњу; у ово ме за јед нич ки уче ству ју пре но-
сни сми сао и ре тор ске фи гу ре, ко је пред ста вља ју укра се по мо ћу 
ко јих го вор по ста је нео би чан и ори ги на лан, што има свој удео у 
ин фор ма ци ји“. (Еко, 1973: 95) 

Го во ре ћи о „ди зајн-тех ни ка ма“ ко ји ма се пер су а зив но и де-
тер ми ни стич ки опло ђу ју иде је ка ко би мо гле де лат но да мо ти ви шу 
од ре ђе ни тип по ли тич ког по на ша ња, То ма Ђор ђе вић сма тра, „да 
јед на те иста иде ја као мен тал на ор га ни за ци ја sui ge ne ris, чак и 
кад се сим бо лич ки по сре до ва на ко му ни ка тив но раз ме њу је, пре не-
го што се ди зајн-есте ти ком есте ти зу је, не до се же ни во соп стве не 
функ ци о на ли за ци је: оста је не де лат на. Тек уко ли ко се у ту прет ход-
но об ли ко ва ну сим бо лич ку струк ту ру угра де и сим бо лич ки анек си 
са естет ским им пли ка ци ја ма, она се пре о бра жа ва у праг ма тич ки 
функ ци о на лан са др жај све сти.“ (Ђор ђе вић, Т., 1990: 26) 

На осно ву из не тих те о риј ских ста во ва, оправ да но је раз гра-
ни чи ти пој мо ве по ли тич ке бе се де и по ли тич ког го во ра, и уста но-
ви ти раз вр ста ва ње по ли тич ког бе сед ни штва (го вор ни штва) пре ма 
сле де ћим кри те ри ју ми ма. Пре ма го вор ни ку на: 1) бе сед ни штво ли-
де ра и др жав ни ка, 2) скуп штин ско (пар ла мен тар но) бе сед ни штво 
и 3) бе сед ни штво ин те лек ту а ла ца и дру гих ван стра нач ких лич но-
сти. Пре ма ауди то ри ју му на: 1) по ли тич ко бе сед ни штво на ме ње-
но кла сич ном ауди то ри ју му (је дин ство „ме ста, вре ме на и рад ње“) 
и 2) по ли тич ко бе сед ни штво на ме ње но ди фу зном ауди то ри ју му 
(по сре до ва но ме ди ји ма ма сов ног ко му ни ци ра ња – штам па, ра дио, 
те ле ви зи ја, ин тер нет). Пре ма ме сту де ша ва ња на: 1) ин сти ту ци о-
нал но и 2) бе сед ни штво на јав ним ме сти ма (тр го ви, аре не, ам фи-
те а три, оста ли јав ни про сто ри). 

Под пој мом по ли тич ки го во ри, раз у ме ли би смо све оста ле 
ви до ве ре то рич ког (го вор ног) исту па ња ко је сре ће мо у сва ко днев-
ном (днев но-по ли тич ком) жи во ту и ко ји ма нај че шће, ма да не и 
увек, не прет хо ди по себ на при пре ма. Ту би смо свр ста ли: 1) скуп-
штин ске го во ре и де ба те, 2) пред из бор не го во ре на ми тин зи ма, 3) 
стра нач ке говорe и 4) ди пло мат ске го во ре. По ред услов ног од су-
ства ка те го ри је оп што сти (окре ну то сти ка ве ли ким др жав ним ин-
те ре си ма), по ли тич ке го во ре (ве ћи ну пар ла мен тар них по ли тич ких 
го во ра и де ба та, па и стра нач ких и ди пло мат ских го во ра) од ре ђу је 
и ка те го ри ја ко ју је Мо рис Угар ди (Mo ris Ho u gardy) до во дио у ве зу 
са ак ту ел но шћу и тре нут но шћу до га ђа ја на ко је го вор ник ре а гу је. 
(Угар ди: 1966: 170) Сто га он, слич но Бра ни сла ву Ну ши ћу, сма тра 
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да се ова кво по ли тич ко го вор но исту па ње углав ном за сни ва на ка-
рак те ру на ци је и оп штем сте пе ну кул ту ре јед ног на ро да.

НО ВА ПО ЛИ ТИЧ КА БЕ СЕ ДА

Го во ри ти о стил ско - ре то рич ким ди мен зи ја ма но ви јег по ли-
тич ког го вор ни штва у Ср би ји у пе ри о ду од 1988 – 2003, под ра зу ме-
ва утвр ђи ва ње ре ла тив но по сто ја них, ди фе рен ци ра ју ћих свој ста ва 
и спе ци фич но сти ко је се мо гу уочи ти у вер бал ној и не вер бал ној 
ко му ни ка циј ској прак си, сфе ри функ ци о нал не упо тре бе је зи ка и 
јав ном бе сед нич ком исту па њу нај зна чај ни јих ак те ра он да шњег по-
ли тич ког жи во та. 

По ла зе ћи од кла си фи ка ци ја функ ци о нал них сти ло ва у ру-
ској функ ци о нал ној сти ли сти ци ко ја раз ли ку је пет функ ци о нал них 
сти ло ва: на уч ни, пу бли ци стич ки, књи жев но у мет нич ки, ад ми ни-
стра тив ни и раз го вор ни, пре ко че шке и пољ ске ко је ту кла си фи-
ка ци ју про ши ру ју, све до но ви јих ко је су пред ло жи ли Бран ко То-
шо вић (2002) и Ма ри на Кат нић – Ба кар шић (1999), уоча ва се да 
је ора тор ски (бе сед нич ки) тј. ре то рич ки стил у окви ру ових кла-
си фи ка ци ја по себ но по зи ци о ни ран и из дво јен. На и ме, То шо вић 
ора тор ски стил сма тра ме ђу сти лом (на чи ном из ра жа ва ња) ко ји 
у се би са др жи еле мен те два ју или ви ше функ ци о нал них сти ло ва 
и свр ста ва га у исту гру пу са сце на ри стич ким, есе ји стич ким, ре
клам ним, ме мо ар ским, и епи сто лар ним (То шо вић, 2002: 97), док је 
у кла си фи ка ци ји Кат нић – Ба кар ши ће ве, ко ја раз ли ку је при мар не 
и се кун дар не функ ци о нал не сти ло ве и њи хо ве под сти ло ве, ре то-
рич ки стил свр стан у се кун дар не функ ци о нал не сти ло ве за јед но 
са есе ји стич ким, сце на ри стич ким, ре клам ним и стри пов ним, уз 
на гла ша ва ње ње го ве уже спе ци ја ли зо ва не сфе ре функ ци о ни са ња 
и раз у ђе но сти на два под сти ла: ора тор ски и де бат ни. (Кат нић – 
Ба кар шић, 1999: 23)

За раз ли ку од на ве де них, у кла си фи ка ци ји функ ци о нал них 
сти ло ва пре ма на че лу да „спе ци фич ност сва ког сти ла про ис ти-
че из осо бе но сти функ ци ја је зи ка у да тој сфе ри оп ште ња“, ко ју 
је пред ло жи ла Ири на Вла ди ми ров на Ар нолд (I.V.Ar nold, 2002:56), 
ора тор ски функ ци о нал ни стил је по ста вљен у над ре ђен по ло жај 
у од но су на оста ле сти ло ве (раз го вор ни, по ет ски, пу бли ци стич ки 
и но ви нар ски, по слов ни и на уч ни), бу ду ћи да је у пот пу но сти у 
са гла сно сти са ин те лек ту ал но – ко му ни ка тив ном, во лун та тив ном, 
емо тив ном, кон такт ном и естет ском функ ци јом ко му ни ка ци је. 



Мар ко М. Ђор ђе вић Ка дефиницији политичког беседништва ...

385

Про ми шља њем на ве де них кла си фи ка ци ја функ ци о нал них 
сти ло ва и по себ не по зи ци о ни ра но сти ора тор ског (бе сед нич ког) 
сти ла чи ја је ко му ни ка тив на функ ци ја, пре те жно пер су а зив на, ма-
да не ис кљу чу је по ет ско-естет ску функ ци о нал ност, мо гли би смо 
да у окви ру да ље жан ров ске ди фе рен ци ја ци је, по ли тич ко го вор ни-
штво са гле да мо као пре те жно усме ну ре а ли за ци ју ора тор ског сти-
ла. У њој до ла зи до из ра жа ја на че ло „ефи ци јент но сти као ску па 
вред но сних обе леж ја зна ка и стил ски ре ле вант ног уоб ли че ња ис-
ка за ко ји до при но се по себ ном ко му ни ка тив ном учин ку“ (Си мић, 
1991: 228). Ова кво те о риј ско ста но ви ште у ко ме је фи гу ра тив ност 
по ли тич ког дис кур са у са гла сно сти са ар гу мен та тив ном (ра ци о-
нал но – ло гич ком и афек тив ном) и убе ђи вач ком функ ци јом, мо гло 
би се, до не кле, до ве сти у ве зу и са праг ма тич ким од но сом зна ко ва 
пре ма ин тер пе та то ри ма, о ко јем је у окви ру оп ште те о ри је зна ка, 
го во ре ћи о три ти па од но са, се ман тич ким, праг ма тич ким и син так-
тич ким, пи сао Чарлс Мо рис. (1975: 22)

Прет по ста вља ју ћи да је опо зи ци ја фи гу ра тив но сти/не фи-
гу ра тив но сти дис кур са је дан од зна чај них кри те ри ју ма ко јим се 
ус по ста вља ју раз ли ке из ме ђу функ ци о нал них сти ло ва и функ ци-
о нал но стил ског ра сло ја ва ња је зи ка, Ма ри на Кат нић – Ба кар шић 
сма тра, да је, иако, књи жев но у мет нич ки стил нај бли жи по лу фи-
гу ра тив но сти и ди стри бу ци ји свих ти по ва фи гу ра и њи хо вих ва-
ри је те та, за сту пље ност раз ли чи тих ти по ва фи гу ра (фи гу ра тив ност 
дис кур са) не за о би ла зан сег мент ре клам ног и ре то рич ког сти ла и 
њи хо ве ар гу мен та тив не и убе ђи вач ке функ ци о нал не усме ре но сти. 
(Кат нић – Ба кар шић, 1999: 119) Као ар гу мент ви ше, ова аутор ка 
на во ди да је „на ора тор ском сти лу ан тич ка ре то ри ка за пра во мо-
де ли ра ла сво је ти по ло ги је и кла си фи ка ци је фи гу ра, што свје до чи 
о ње го вој при јем чи во сти за све фи гу ре (осим, на рав но, за ме та-
гра фе, бу ду ћи да је ора тор ски стил до ми нант но ве зан за усме ну 
ре а ли за ци ју), и то у функ ци ји дје ло ва ња на адре са те, да кле, у убје-
ђи вач кој функ ци ји“. (Ibid., 121) 

Ако би смо у ана ли зи оп штих ре то рич ких и стил ских обе леж-
ја но ви јег по ли тич ког бе сед ни штва, по ку ша ли да от кри је мо не ке 
од за јед нич ких са др жај них и фор мал них спе ци фич но сти, без об зи-
ра на то о ко јим го вор ни ци ма и ко му ни ка циј ским па ра диг ма ма да 
је реч, он да би, сва ка ко, јед на од до ми ни нант них би ла скра ћи ва ње, 
тј. гу бље ње оп шир но сти ве ћи не го во ра из овог пе ри о да. На и ме, у 
од но су на кла сич но го вор ни штво, али и ре то рич ку прак су со ци ја-
ли стич ког и са мо у прав ног дис кур са, но ви ја по ли тич ка бе се да је 
знат но кра ћа и отво ре ни ја, на лик об ли ку ex tem po re или на мер ној 
им про ви за ци ји, а ка рак те ри ше је и је згро ви тост ми сли и гу бље-
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ње ме ста нео д ре ђе но сти ко ја би мо гла да по ли тич ку ко му ни ка ци ју 
учи не не де ло твор ном и не функ ци о нал ном.

Зна чењ ска згу сну тост, јед но став ност и ра зу мљи вост, осо би-
не су но ви јег по ли тич ког бе сед ни штва, ко је се мо гу до ве сти у ве-
зу са ути ли тар ним, а не рет ко и ма ни пу ла тив ним, те жња ма ко ји ма 
се ру ко во де го вор ни ци и њи хо ви по ли тич ки са вет ни ци, са ци љем 
при ла го ђа ва ња и де ло твор ног ути ца ја на раз ли чи те ни вое по ли-
тич ког ауди то ри ју ма. Го во ре ћи о об ли ци ма и тех ни ка ма ма ни пу-
ла тив ног де ло ва ња Фи лип Бре тон свој ства гу бље ња оп шир но сти 
и јед но став но сти, до во ди у ве зу са по ступ ком ма ни пу ла ци је, сма-
тра ју ћи да у да на шње вре ме го вор мо ра би ти ја сан и отво рен и да 
не ја сно ће ни су до зво ље не, јер је ја сно ћа већ са ма по се би до вољ но 
за во дљи ва. (Бре тон, 2000: 79)

Мо гло би се ус твр ди ти да су на ве де на те о риј ска за па жа ња, 
до не кле у ве зи и са оним про ти ву реч но сти ма са вре ме не ре то ри ке 
ко је је Ум бер то Еко, го во ре ћи о осци ла ци ји из ме ђу ре дун тант но-
сти и ин фор ма ци је, до во дио у ве зу са ње ним раз ли чи тим зна че-
њи ма („ре то ри ка као про у ча ва ње оп штих усло ва из ла га ња чи ји је 
циљ да убе ди, ре то ри ка као ге не ра тив на тех ни ка, тј. као овла да-
ва ње ар гу мен та тив ним ме ха ни зми ма ко ји омо гу ћа ва ју ства ра ње 
убе дљи вих ар гу мен та ци ја, и ре то ри ка као де по зит већ до ка за них 
ар гу мен та тив них тех ни ка ко је је дру штве но те ло већ при хва ти ло)  
и ме ха ни зми ма ен ко ди ра ња и де ко ди ра ња по ру ка. (Еко, 1973: 96) 
Ов де пр вен стве но ми сли мо на од нос из ме ђу ја сно ће (отво ре но сти) 
и скри ве них (ма ни пу ла тив них) сло је ва по ли тич ке ко му ни ка ци је, 
ко ји се, ка да је реч о но ви јем по ли тич ком бе сед ни штву, огле да у 
из ра же ном ком би но ва њу   по зна тих (ин фор ма тив них) и нео че ки ва-
них фор ми и ис ка за, и на тај на чин де ло твор ни је об ли ку је и при до-
би ја по ли тич ки ауди то ри јум за пла си ра ње од ре ђе них иде ја. 

Го во ре ћи на ко ји на чин го вор ни штво за сно ва но на функ ци о-
нал ној упо тре би ре тор ских фи гу ра ен ко ди ра фор ме нео че ки ва ног, 
Еко сма тра да да на шња „ре то ри ка не ен ко ди ра оне од но се нео че ки-
ва ног ко ји би се су прот ста ви ли свим си сте ми ма оче ки ва ног у ко ду 
или пси хо ло ги ји слу ша ла ца: она ен ко ди ра са мо оне од но се ко ји 
се, иако уоби ча је ни, мо гу укло пи ти у слу ша о чев си стем оче ки ва-
ног“. Она, да кле, ен ко ди ра „јед ну ре гу ли са ну нео че ки ва ност, та ко 
да нео че ки ва но и ин фор ма тив но не иза зи ва ју и не до во де у пи та ње 
све оно што се зна, већ уве ра ва ју, од но сно де ли мич но струк ту ри-
шу, оно што се већ зна“. (Еко, 1973: 98)

По сту пак са жи ма ња у бе сед нич ком пре и на че њу ствар них 
чи ње ни ца до при но си, не са мо гу бље њу оп шир но сти, зна чењ ској 
згу сну то сти, је згро ви то сти, јед но став но сти и отво ре но сти као до-
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ми нант ним ко му ни ка циј ским свој стви ма мо дер ног по ли тич ког го-
вор ни штва, већ у се би као има нент на обе леж ја са др жи и ма ни пу-
ла тив ност и за во дљи вост. Мо гли би смо на овом ме сту, ру ко во ђе ни 
ла тин ском из ре ком Con tra hit ora tor va ri ant in car mi ne va tes2), да по-
ста ви мо пи та ње, у ко јој ме ри је по ли тич ко бе сед ни штво, по себ но 
ка да је реч о естет ској функ ци ји је зи ка и ка рак те ри сти ка ма го вор-
нич ког сти ла,  за пра во слич но по е зи ји и умет но сти? 

Је дан од мо гу ћих од го во ра мо же мо по тра жи ти осла ња ју-
ћи се на већ на во ђе не те о риј ске ста во ве Ум бер та Ека. Он сма тра 
да „за раз ли ку од по ет ског го во ра ко ји се осла ња на ми ни мал ну 
ре дун дант ност (ми ни мал но по шту је оче ки ва ња при ма о ца) и на-
ме ће кон су мен ту из ве сно на пре за ње при ли ком ин тер пре та ци је, 
пре и спи ти ва ње ко до ва, ко је (у са вре ме ној умет но сти) мо же да до-
стиг не крај њу тач ку под но шљи во сти, ре то ри ка ен ко ди ра ра зум ни 
тип ин фор ма ци је.“ (Еко, 1973: 98) Ре ци пи јен ти при ли ком при је ма 
по ет ских по ру ка има ју, да кле, мно штво мо гућ но сти њи хо вог де-
ши фро ва ња, док од нос бе сед ни ка и ауди то ри ју ма ка да је реч о ре-
цеп ци ји по ли тич ких по ру ка, ра чу на на од ре ђе ну уни форм ност и 
јед но о бра зност у њи хо вом ту ма че њу и де ко ди ра њу, при че му стил-
ска ци зе ли ра ност до при но си убе ђи ва њу ауди то ри ју ма и уни фи ка-
ци ји дру штве не све сти. 

Са же тост и згу сну тост из ра за је, из гле да, за јед нич ко обе леж-
је по ет ског и по ли тич ког дис кур са, са бит ном раз ли ком што са вре-
ме ни бе сед ник са жи ма (пре и на ча ва) ствар но сне чи ње ни це да би 
по ну дио јед но зна чан, не у пи тан мо дел ин тер пре та ци је по ли тич ких 
иде ја, ко ји је, уз то, у ве ли кој ме ри ко му ни ка циј ски ли шен се ман-
тич ких шу мо ва, док де ко ди ра ње по ет ских иде ја, под ра зу ме ва нео-
гра ни че но мно штво но вих зна че ња ко је ре ци пи јен ти у за ви сно сти 
од соп стве ног ис ку ства раз ли чи то де ши фру ју, осла ња ју ћи се и на 
лич не ко до ве не за ви сно од ко до ва еми те на та.

У ком по зи ци о ном по гле ду ве ћи на по ли тич ких бе се да и го-
во ра из овог пе ри о да, гра ђе но је у скла ду са ре ла ти ви зо ва њем тра-
ди ци о нал них схва та ња о по сто ја њу по себ них це ли на ко је би по 
од ре ђе ном ре до сле ду они тре ба ло да са др же. Уоп ште но го во ре ћи, 
прин ци пи са вре ме не ре то ри ке и pu bling spe a king-a (јав ног го во ра) 
су ге ри шу, ка ко то на во де Си ма Авра мо вић и Об рад Ста но је вић 
(2002), да се за при пре му кра ћих го во ра при ме њу је схе ма при мер 
– по ен та – ар гу мен ти, ко ју је Дејл Кар не ги (Car ne gie), ина че, сма-
трао нај де ло твор ни јом фор му лом успе шне по ли тич ке ко му ни ка ци-
је. У ком по зи ци о ном уре ђи ва њу ду жих по ли тич ких бе се да, ва жно 

2)  Бе сед ник са жи ма, пе сни ци у пе сми ме ња ју.
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је да се ар гу мен та ци ја из ла же у скла ду са раз ви је ном ло ги ком и 
оквир ном по де лом го во ра на увод (pre mi um, in tro duc tion), глав ни 
део (nar ra tion, body of the spe ech) и за кљу чак (con clu sio, con clu sion) 
тј. за вр ше так го во ра. (Авра мо вић, С.; Об ра до вић, С, 2002: 212 – 
226)

Чи ни се да су он да шњи по ли тич ки го вор ни ци у Ср би ји, 
углав ном сво је бе се де и по ли тич ке го во ре гра ди ли у скла ду са на-
ве де ним прин ци пи ма, док је ре ла ти ви зо ва ње на че ла тра ди ци о нал-
не ре то ри ке, ма ње ви дљи во ка да је реч о оп штим ка рак те ри сти-
ка ма го вор нич ког сти ла. Он се, иако опу ште ни ји и не по сред ни ји 
у од но су на кла си чан, у ве ли кој ме ри мо же укло пи ти у тро дел ну 
по де лу го вор нич ког сти ла на јед но ста ван, уме рен и уз ви шен, ко ја 
да ти ра још из рим ског пе ри о да.

По ред на ве де них оп штих осо би на но ви јег по ли тич ког бе сед-
ни штва, мо гло би се ре ћи да се прин ци пи но ве ре то ри ке, тј. основ-
не раз ли ке из ме ђу кла сич не и мо дер не ре то ри ке о ко ји ма го во ре 
Об рад Ста но је вић и Си ма Авра мо вић (2002), мо гу пре по зна ти у 
по ли тич ком го вор ни штву на ста ја лом у Ср би ји од 1988. до 2003. 
Чи ње ни ца је да су по ли тич ке бе се де и го во ри у овом пе ри о ду кра-
ћи и са же ти ји, да се њи ма у ма њој ме ри ути че на емо ци је, а ви ше 
на ра зум. Они су ма ње дра ма тич ни у са оп шта ва њу основ них иде-
ја, а њи хов стил је опу ште ни ји и не по сред ни ји. Нео спор но је да 
кла сич на пра ви ла о ком по зи ци ји го во ра би ва ју ре ла ти ви зо ва на и 
оста ју да ва же са мо у оп штим на зна ка ма, као и то да су им пе ра ти-
ви са вре ме ног по ли тич ког бе сед ни штва са др жа ни у за ни мљи во-
сти,  анег дот ском ка рак те ру, ства ра њу ути ска о им про ви зо ва но сти 
из го во ре ног и при ме ни но вих са зна ња о по ли тич ком ауди то ри ју му. 

МО ДЕР НА ПО ЛИ ТИЧ КА БЕ СЕ ДА  
У СР БИ ЈИ У СВЕ ТЛУ АК ТУ ЕЛ НИХ  

ДРУ ШТВЕ НО-ПО ЛИ ТИЧ КИХ ПРО МЕ НА

Мо дер на по ли тич ка бе се да пред ста вља јед но од ва жни јих 
(те мељ но ино ви ра них) пер су а зив них сред ста ва у по ли тич ком ко-
му ни ци ра њу, ко јим се пла си ра ју по ли тич ке иде је, у из ве сној ме ри 
(по кре та њем – лат. mo ve re) ути че на ста во ве гра ђа на и фор ми ра ње 
јав ног ми шље ња, у те жњи по ли тич ких су бје ка та да осво је власт, 
уче ству ју у вла сти, до при не су про мо ци ји од ре ђе них иде ја и ус по-
ста вља њу дру га чи јег или очу ва њу по сто је ћег др жав ног по рет ка. У 
од но су на ра ни је по ли тич ко бе сед ни штво, но ва по ли тич ка бе се да 
пред ста вља ра зно ли ко ино ви ра ни жа нр. 
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Кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих го ди на XX ве-
ка, Ср би ја се, као и оста ле ре пу бли ке та да шње СФРЈ, су о ча ва са 
еко ном ским и по ли тич ким иза зо ви ма и нео п ход но шћу спро во ђе-
ња круп них дру штве них про ме на ко је су у ши рем ге о по ли тич ком 
кон тек сту, по ред оста лог, би ле мо ти ви са не сме ном вла сти ко му ни-
стич ких пар ти ја и рас па дом со ци ја ли стич ки уре ђе них др жа ва на 
про сто ру Ис точ не и Цен трал не Евро пе. 

Ако би смо по ку ша ли да опи ше мо по за ди ну на стан ка, ра спон 
те ма, са др жи ну и фор му по ли тич ког бе сед ни штва у пр вим го ди на-
ма об но ве ви ше пар ти зма у Ср би ји, у од но су на го вор ни штво из пе-
ри о да са мо у прав ног со ци ја ли зма, он да би уз уви ђа ње мо гућ но сти 
пре ли ва ња гло бал них по ли тич ких про ме на на наш ре ги он, сва ка ко 
тре ба ло са гле да ти по ли тич ке при ли ке по сле ви ше стра нач ких из-
бо ра у Ср би ји 1990.

Упр кос то ме што су по је ди не по ли тич ке стран ке оку пља-
ле ин те лек ту ал це и ис так ну те лич но сти из све та на у ке, кул ту ре и 
умет но сти ко ји су до но си ли но ве иде је и дру га чи ји по ли тич ки го-
вор, на пр вим ви ше стра нач ким из бо ри ма за пред сед ни ка и пар ла-
мент у де цем бру 1990, по бе ди ли су Сло бо дан Ми ло ше вић и Со ци-
ја ли стич ка пар ти ја Ср би је.  

Ка ко су ови до га ђа ји ути ца ли на по ли тич ко ко му ни ци ра-
ње, на ста ја ње до ми нант них ре то рич ких ко му ни ка циј ских мо де ла 
и раз вој мо дер ног по ли тич ког бе сед ни штва? Но во и за бра на по ли-
тич ка ели та и њен нај и стак ну ти ји пред став ник и го вор ник Сло-
бо дан Ми ло ше вић, са чи ња ва ли су пр во сте пе ни (над ре ђе ни) мо дел 
по ли тич ког ко му ни ци ра ња, на су прот ко ме су се, у за ви сно сти од 
рас по де ле ре ал не по ли тич ке мо ћи, фор ми ра ли дру го сте пе ни (под
ре ђе ни) ко му ни ка циј ски мо де ли и по ли тич ко бе сед ни штво и по ли-
тич ки го во ри ко ји су на ста ја ли под окри љем по је ди них опо зи ци о-
них по ли тич ких стра на ка и њи хо вих ли де ра и иде о ло га (Дра го љуб 
Ми ћу но вић, Вук Дра шко вић, Зо ран Ђин ђић, Ко ста Ча во шки, Во-
ји слав Ко шту ни ца, Во ји слав Ше шељ, Сло бо дан Га ври ло вић и др.). 

Тре ће сте пе ну (ал тер на тив ну) па ра диг му по ли тич ког ко му
ни ци ра ња са чи ња ва ле су по ли тич ке бе се де и го во ри ин те лек ту а ла-
ца, кул тур них рад ни ка и оста лих ис так ну тих по је ди на ца (Бо ри слав 
Ми хај ло вић – Ми хиз, До бри ца Ћо сић, Дра го слав Ми ха и ло вић, 
Ма ти ја Бећ ко вић, Алек сан дар Де спић, Љу бо мир Си мо вић и др.), 
ко ји су сво јим јав ним де ло ва њем и пла си ра њем од ре ђе них по ли-
тич ких иде ја и ста во ва, углав ном по др жа ва ли те жње опо зи ци о них 
стра на ка или су за у зи ма ли не у трал ну уло гу, за ла жу ћи се за ра све-
тља ва ње сло же них др жав них и на ци о нал них пи та ња и ту ма че ње 
„ду ха вре ме на“. (Мо рен, 1979)  
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Ова кво раз вр ста ва ње мо де ла по ли тич ког ко му ни ци ра ња до-
не кле је мо ти ви са но те о риј ским прет по став ка ма ко је је Фран це 
Врег из нео у сво јој књи зи Де мо кра тич но ко му ни ци ра ње (1990). 
Го во ре ћи о па ра диг ма ма де мо крат ског ко му ни ци ра ња, он у исто-
риј ској прак си дру штве них си сте ма пре по зна је две ко му ни ка циј-
ске па ра диг ме ко је се ме ђу соб но пре пли ћу: па ра диг му ауто ри
тар ног и па ра диг му де мо крат ског ко му ни ци ра ња. „Ди стри бу ци ја 
по ли тич ке мо ћи у сва ком дру штву за ви си од сра зме ре сна га ме ђу 
кла са ма или гру па ма. Очи то је да је моћ у свим дру штве ним си сте-
ми ма по де ље на не јед на ко мер но и да је кон цен три са на у вла да ју ћој 
со ци о е ко ном ској и по ли тич кој ели ти или др жав но – пар тиј ској по-
ли то кра ти ји. За то го то во у сва ко ме дру штву по сто ји до ми нант ни 
ко му ни ка циј ски си стем по ли тич ке стран ке на вла сти или ко а ли ци-
је, од но сно хе ге мо ни стич ке пар ти је са „са ве знич ким“ пар ти ја ма. 
Ујед но по сто ји (ма ни фест ни или ла тент ни) ал тер на тив ни ко му
ни ка циј ски си стем „не вла да ју ћих“ кла са или гру па, по ли тич ких 
опо зи ци ја, ет нич ких ма њи на и суб кул ту ра.“ (Врег, 1990: 266-275)

Ако би смо пр во сте пе ни (над ре ђе ни) мо дел по ли тич ког ко-
му ни ци ра ња из јед на чи ли са па ра диг мом ауто ри тар ног ко му ни-
ци ра ња, тј. ауто ри тар ног по ли тич ког бе сед ни штва, а оста ла два 
ко му ни ка циј ска мо де ла, услов но (у сми слу де мо крат ске ле ги ти-
ми са но сти по ли ти ке), свр ста ли под па ра диг мом де мо крат ског по-
ли тич ког го вор ни штва, он да би смо ком па ра тив ним са гле да ва њем 
ових те о риј ских мо де ла, до би ли ја сни ју сли ку о при ро ди по ли тич-
ког бе сед ни штва у Ср би ји у вре ме ви ше пар тиј ског си сте ма. На-
рав но, све вре ме тре ба би ти све стан чи ње ни це да у окви ри ма ових 
до ми нант них па ра диг ми по ли тич ког бе сед ни штва, мо же до ћи до 
из ра жа ја на че ло ам би ва лент но сти, тј. да је мо гућ уплив по је ди них 
иде ја из јед не ко му ни ка циј ске па ра диг ме у дру гу и обрат но. 

Та ко ђе се не сме за не ма ри ти ни чи ње ни ца на ко ју ука зу ју по-
је ди ни те о ре ти ча ри, да ус по ста вља ње стра нач ког плу ра ли зма то-
ком де ве де се тих го ди на у бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма и 
оста лим пост ко му ни стич ким др жа ва ма, и по ку шај тран сфор ма ци-
је и пре ла ска из ауто ри тар ног у де мо крат ски дру штве ни по ре дак, 
ни је би ло до вољ но со ци јал но уте ме ље но, већ је реч о при вид ном, 
си му ли ра ном про це су ко ји је од стра не вла да ју ћих по ли тич ких 
ели та до шао „као јед на вр ста по ли тич ке од лу ке да се про ми је ни 
на чин на ко ји се игра по ли тич ка игра, да се уве де оно што је, ко-
ли ко је по ли тич ки мо гу ће, раз ли чи то од ста рог мо де ла ко ји је, на-
чел но гле да но, био мо дел у ко је му је мо но лит ност би ла за шти ће на 
ври јед ност.“ (Пу хов ски, 2005: 16)
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Сто га ка да го во ри мо о ауто ри тар ној и де мо крат ској (де мо-
крат ски ле ги ти ми са ној) па ра диг ми по ли тич ког ко му ни ци ра ња, а 
са мим тим и по ли тич ког бе сед ни штва на ста ја лог у Ср би ји од 1988. 
до 2000. го ди не, као пе ри о ду у ком се ја сно уоча ва ди хо то ми ја из-
ме ђу ових ко му ни ка циј ских па ра диг ми, на су прот го вор ни штву 
на ста ја лом по сле 2000. го ди не у ком је та ди хо то ми ја при вид но 
уки ну та, а ауто ри тар ни кон цепт за ма ски ран екс пан зи јом ли бе рал-
но–де мо крат ске ре то ри ке (Бо рис Та дић, Че до мир Јо ва но вић), мо-
ра мо би ти све сни свих на ве де них дру штве них про ти ву реч но сти.

АУТО РИ ТАР НА И ДЕ МО КРАТ СКА  
ПА РА ДИГ МА ПО ЛИ ТИЧ КОГ КО МУ НИ ЦИ РА ЊА

Па ра диг ма ауто ри тар ног по ли тич ког бе сед ни штва, у са гла-
сно сти је са го во ром вла да ју ће по ли тич ке пар ти је и ње них на иј-
стак ну ти јих го вор ни ка ко ји су у пе ри о ду од 1988. до 2000. го ди не, 
не по сред но, или по сред ством кон тро ли са них ме ди ја, из ра жа ва ли 
сво ја по ли тич ка уве ре ња и ста во ве о нај ва жнијм др жав ним и на ци-
о нал ним пи та њи ма. Бу ду ћи да је Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је 
од 1990. би ла вла да ју ћа по ли тич ка пар ти ја, уз по вре ме не ко а ли ци је 
са по је ди ним по ли тич ким пар ти ја ма (Срп ска ра ди кал на стран ка), 
по ли тич ко го вор ни штво ње них на ис так ну ти јих чла но ва и нај ви-
ших др жав них функ ци о не ра, би ло је у фор мал ном, али и у са др-
жин ском по гле ду, иако ино ви ра но и осве же но на ци о нал ном те ма-
ти ком и упо тре бом исто риј ских ре ми ни сцен ци ја из да ле ке срп ске 
про шло сти,  у ве ли кој ме ри за сно ва но на го вор ни штву из пе ри о да 
са мо у прав ног со ци ја ли зма. 

Очу ва ње др жав не за јед ни це, тзв. „кр ње Ју го сла ви је“, по сле 
от це пље ња и про гла ша ва ња не за ви сно сти свих оста лих ре пу бли-
ка, сем, у то вре ме, Цр не Го ре, би ла је основ на иде ја ко јом су се 
ру ко во ди ли го вор ни ци ауто ри тар не па ра диг ме по ли тич ког бе сед-
ни штва. Око ове сто жер не иде је, ко ја је по сле 2000. го ди не по че ла 
да сла би и ре зул то ва ла, нај пре, про ме ном на зи ва др жа ве Са ве зна 
Ре пу бли ка Ју го сла ви ја у Ср би ја и Цр на Го ра, а по том и на ста ја њу 
две не за ви сне др жа ве, оку пља ле су се све оста ле ва жни је иде је та-
да шњег по ли тич ког бе сед ни штва. 

На сле ђе со ци ја ли стич ког, мо но лит ног, го во ра, уоча ва се у 
за тво ре но сти ова квог по ли тич ког го вор ни штва у дог му и то та ли-
тар не обра сце по ли тич ког про ми шља ња, и не спрем но сти ње них 
го вор ни ка да до сег ну иде је ком про ми са и кон сен зу са. За ова кво 
го вор ни штво, мо гло би се ре ћи, да по чи ва на крај но сти ма и ис кљу-
чи во сти ма, као и на де фи ци тар но сти по ли тич ке кул ту ре го во ра. У 
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фор мал ном по гле ду оно је пот по мог ну то би ро крат ским је зи ком и 
мо но лит ним је зич ким обра сци ма, а јед ним де лом и реч ни ком со-
ци ја ли стич ког, са мо у прав ног, го во ра. 

Ауто ри тар на па ра диг ма по ли тич ког бе сед ни штва, у пр вим 
го ди на ма об но ве ви ше пар ти зма, све до свр га ва ња са вла сти Сло бо-
да на Ми ло ше ви ћа и Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је 2000. го ди не, 
из ра ста у свом идеј но– по ли тич ком и ре то рич ком ста но ви шту на 
дво стру кој су прот но сти. У су прот но сти је са де мо крат ском па ра-
диг мом по ли тич ког бе сед ни штва и ње ним го вор ни ци ма у Ср би ји, 
али и са гло бал ним иде ја ма европ ске и свет ске де мо кра ти је. Ру ко-
во ђе на је на уну тар др жав ном по ли тич ком пла ну иде јом за ва ди и 
вла дај (di vi de et im pe ra), што мно ги ме ђу соб ни су ко би та да шњих 
опо зи ци о них пар ти ја и ли де ра до ка зу ју, а на спољ но по ли тич ком 
пла ну мо но ло ги змом и не спрем но шћу за ре ал ни по ли тич ки ди ја-
лог и по сти за ње кон сен зу са. 

У нај оп шти јем сми слу го вор ни ке ауто ри тар не па ра диг ме 
по ли тич ког бе сед ни штва, из у зи ма њем го вор ни ка из ре до ва Срп-
ске ра ди кал не стран ке ко ји су уну тар овог ко му ни ка циј ског мо де-
ла раз ви ли по се бан об лик де ма го шко-ми ли тант ног бе сед ни штва 
(Во ји слав Ше шељ, То ми слав Ни ко лић, Алек сан дар Ву чић), ка рак-
те ри ше окре ну тост ка про шло сти и ус по ста вље ним вред но сти ма 
са мо у прав ног со ци ја ли зма, при вид но за о гр ну тог облан дом де мо-
кра ти зма, и не спрем ност за успе шно су о ча ва ње са про бле ми ма са-
да шњи це и ис прав но пред ви ђа ње бу дућ но сти (по ли тич ка ви зи ја). 

Ње на до ми на ци ја у Ср би ји, нај и зра же ни ја је у пе ри о ду од 
1988-2000, по сле че га до жи вља ва про ме не и за о крет на иде о ло-
шко- по ли тич ком пла ну. Сме на др жав не вла сти по сле 5. ок то бра 
2000. го ди не и ус по ста вља ње вла сти но во и за бра них по ли тич ких 
ели та, пре у зи ма ње нај ви ших функ ци ја у Со ци ја ли стич кој пар ти-
ји Ср би је од стра не но во и за бра ног ру ко вод ства и пре гру пи са ва ње 
по ли тич ких сна га, до ве ли су, до не кле, до по сте пе ног сла бље ња на-
пе то сти из ме ђу до ми нант них ко му ни ка циј ских мо де ла по ли тич ког 
бе сед ни штва, и уки да ња „оштрих гра ни ца“ из ме ђу њих. Про це си 
де мо кра ти за ци је по ли тич ког ко му ни ци ра ња, и усло вље ност ло кал-
них по ли тич ких де ша ва ња, гло бал ним иде ја ма и по ли тич ким про-
це си ма, ство ри ли су дру га чи ји дру штве ну и ге о по ли тич ку осно ву 
за на ста нак но вог по ли тич ког бе сед ни штва.   

Го вор ни ци демократс кe па ра диг ме по ли тич ког бе сед ни штва, 
сво је го вор ни штво углав ном гра де на не га ци ји ауто ри тар ног ре то-
рич ког на сле ђа и го вор ни штва вла да ју ће по ли тич ке ели те, за ла жу-
ћи се за про це се де мо кра ти за ци је и европ ске мо дер ни за ци је, али и 
уме ре но, на ци о на ли стич ко при сту па ње ре ша ва њу срп ског др жав-
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ног пи та ња. По ред ре то рич ког за ла га ња за от кла ња њем рас ко ла 
из ме ђу иде ја на ци о нал ног и гра ђан ског, тра ди ци о нал ног и мо дер-
ног, ци ви ли за циј ског и на зад ног,  у овом по ли тич ком бе сед ни штву, 
иако раз ли чи то схва ће не, из ра же не су те жње за ре де фи ни са њем 
ко лек тив ног иден ти те та дру штва и ус по ста вља ње де мо крат ских 
вред но сти. Иако по ли морф на и у од ре ђе ној ме ри за сно ва на на 
про ти ву реч но сти ма, ова ко му ни ка циј ска па ра диг ма, из не дри ла је 
не ке од те мељ них вред но сти ви ше пар ти зма – спрем ност на јав но 
из ра жа ва ње раз ли чи тих по ли тич ких  гле ди шта, сло бо ду ми сли и 
го во ра, пра во на дру га чи је ми шље ње и по ли тич ко опре де ље ње и 
де ла ње.

Из ме ђу двeју до ми нант них па ра диг ми по ли тич ког бе сед-
ни штва, ауто ри тар не и де мо крат ске, по ја вљу је се још од по чет ка 
де ве де се тих го ди на оштра по де ље ност и ус по ста вља ју раз ли чи ти 
идеј ни и ре то рич ки кри те ри ју ми у од но су на на чи не осва ја ња и 
очу ва ња вла сти, во ђе ња др жав не по ли ти ке и про мо ви са ња глав них 
на ци о нал них ин те ре са и ци ље ва. Бу ду ћи да је при пад ни ци ма ауто-
ри тар не па ра диг ме по ли тич ког бе сед ни штва, при мар ни циљ био 
очу ва ње осво је не вла сти у не ста бил ним по ли тич ким при ли ка ма, 
еко ном ској кри зи, ра то ви ма и го ди на ма су ко бља ва ња са по ли ти-
ком во де ћих свет ских си ла, ње ни го вор ни ци су при лич но ни по да-
шта ва лач ки, а не рет ко и ко ри шће њем „го во ра мр жње“, из ра жа ва ли 
сво је ста во ве пре ма по ли тич ком де ло ва њу про тив ни ка и опо зи ци о-
них по ли тич ких ли де ра у Ср би ји. 

Нај че шће су по ли тич ке бе се де у окви ру ауто ри тар не па ра-
диг ме по ли тич ког бе сед ни штва, идеј но - ре то рич ки би ле кон ци-
пи ра не та ко, да су по ред основ них по ли тич ких по ру ка и екс пли-
цит них иде ја ко је су се мо гле уочи ти у спо ља шњој, ком по зи ци о ној 
рав ни бе се да, са др жа ле и оне, ма ње оп ште, дог мат ске и де ма го шке 
сло је ве, ко ји су, за пра во, има ли за циљ „на го вор“ ауди то ри ју ма за 
оства ри ва ње кон крет них по ли тич ких ци ље ва по је ди на ца или гру-
па ко је су се бо ри ле за власт. 

По ли тич ки је зик, иако ра зу мљи ви ји и јед но став ни ји, у рав ни 
сво је прак тич не упо тре бе, ипак по вре ме но по при ма осо би не би-
ро крат ског је зи ка, као што су оп штост, нео д ре ђе ност, ви шак ре чи, 
упо тре ба ре чи стра ног по ре кла, фра зи ра ње. Ти ме је оста вље но до-
вољ но про сто ра за по ље де ло ва ња тра ди ци о нал них обра за ца, ауто-
ри тар ног, со ци ја ли стич ког го во ра и вер бал но за ма гље не исти не. 

По ли тич ки ли де ри опо зи ци о них стра на ка, ин те лек ту ал ци 
и оста ле лич но сти из ван по ли тич ког жи во та, у по ку ша ју од бра не 
ло ше ре пу та ци је ра ни је прак се по ли тич ког го во ре ња, као го вор-
ни ци у окви ру де мо крат ске па ра диг ме по ли тич ког бе сед ни штва, 
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по не кад ин ту и тив но, „по слу ху“, усва ја ју но ве ре то рич ке иде је под 
ути ца јем за пад них ре тор ских шко ла и по сред ством сво јих го во ра 
по ку ша ва ју да ус по ста ве нов од нос пре ма јед ном де лу по ли тич ког 
ауди то ри ју ма ко ји пре ста је да бу де мо но ли тан, по ста ју ћи све ви-
ше ак ти ван и кри тич ки на стро јен. У исто вре ме, у окви ру, вла да-
ју ће, ауто ри тар не па ра диг ме по ли тич ког бе сед ни штва, у од но су на 
ве ћин ски ауди то ри јум, не по сред но и по сред ством кон тро ли са них 
др жав них ме ди ја, де лу је зна ча јан број по ли ти ча ра и го вор ни ка ко-
ји су још увек у во да ма дог мат ског со ци ја ли стич ког го вор ни штва 
осло ње ног на би ро крат ски је зик.

По ли тич ко бе се ди штво на ста ја ло на су прот до ми нант не ко-
му ни ка циј ске па ра диг ме и ре то рич ки ле ги ти ми са но и за сно ва но 
на иде ја ма прав де, де мо крат ског ком про ми са, сло бо де и пра ва по-
је ди на ца на по ли тич ко опре де ље ње, као и на вред но сти ма  пар ла-
мен тар не и устав не де мо кра ти је, из не дри ли су у пр вим го ди на ма 
ви ше пар ти зма го вор ни ци, во ђе и ли де ри, углав ном из не ко ли ко во-
де ћих опо зи ци о них пар ти ја Дра го љуб Ми ћу но вић, Ни ко ла Ми ло-
ше вић, Вук Дра шко вић, Зо ран Ђин ђић, а по том и Во ји слав Ко шту-
ни ца, Ве сна Пе шић, Сло бо дан Га ври ло вић и др.

БЕ СЕД НИК – БЕ СЕ ДА – МЕ ДИ ЈИ – ПУ БЛИ КА

Од ан тич ког вре ме на до са вре ме ног по ли тич ког го вор ни-
штва, у од но су пре ма ауди то ри ју му, про ме нио се на чин али не и 
сми сао по ли тич ког ко му ни ци ра ња. При до би ја ње, уве ра ва ње и убе-
ђи ва ње слу ша ла ца (гра ђа на- би ра ча) „у функ ци ји осва ја ња, одр жа-
ња или про ме не вла сти“ (Сла ву је вић, 2007: 9) и да ље су при мар ни 
ци ље ви ове де лат но сти. 

Кла сич ни ауди то ри јум, ње го ву про стор ну и вре мен ску ло-
ци ра ност, за ме нио је ди фу зни (ра су ти), а ко му ни ци ра ње у гру па ма 
„ве ћим од при мар них, а из ве сно ма њим од оно га што се на зи ва ма-
сов ном пу бли ком“ (Ми ле тић, М., Ра дој ко вић, М., 2005:80), у ко ји ма 
се ко му ни ка ци ја од ви ја из ме ђу го вор ни ка и пу бли ке са ста вље не од 
по је ди на ца ко је по ве зу је за јед нич ки ин те рес и ко ја „има за ду бљу 
прет по став ку за јед нич ку скло ност ве ћег бро ја љу ди, исто вет ност 
њи хо вих уку са и до жи вља ја“ (Ђор ђе вић, Т., 1989:90), за ме ње но је 
ма сов ним ко му ни ци ра њем и, сход но то ме, ма сов ном пу бли ком. 

У скла ду са овим про ме на ма и раз во јем раз ли чи тих об ли-
ка ко му ни ка ци о не прак се, про ме ни ли су се и на чи ни ути ца ња на 
ауди то ри јум и фор ми ра ња јав ног мње ња. Све ве ћу уло гу ко ју у 
про це су по ли тич ке ко му ни ка ци је у Ср би ји пре у зи ма ју ме ди ји, а 
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по себ но убр за ни раз вој Ин тер не та од сре ди не де ве де стих, ре ла ти-
ви зу ју тра ди ци о нал на схва та ња уло ге бе сед ни ка и пу бли ке. Из ме-
ђу бе сед ни ка, бе се де и пу бли ке, као не из о став на ка ри ка, по ја вљу ју 
се ме ди ји ма сов ног ко му ни ци ра ња. Мо гло би се ре ћи, да без ме диј-
ског по сре до ва ња не би би ло ни бе сед ни ка чи ји би се глас мо гао 
чу ти. По себ но не оног ко ји у про це су уве ра ва ња и убе ђи ва ња слу-
ша ла ца не по зна је гра ни це.

Ме ди ји по ста ју бе сед ни ков ла ви ринт огле да ла, умно жа ва-
ју ћи сли ку и ре чи до не са гле ди вог мно штва оних ко ји се у том 
ла ви рин ту за ти чу као пу бли ка. Пи та ње ко је за о ку пља са вре ме не 
по ли тич ке бе сед ни ке за то ви ше ни је, и не мо же би ти, „ко ме се 
обра ћа ју“, јер они те же да се обра те „сви ма“, чи не ћи то без пре-
стан ка, све сни чи ње ни це да у „вир ту ел ној аго ри“ увек по сто ји не-
ко ко ће их ви де ти и чу ти. 

Овај про цес, ме ђу тим, ако се из у зме мул ти ме ди јал ност, це-
ло ви тост и све о бу хват ност ко му ни ка ци је по сред ством Ин тер не та, 
са др жи и из ве сна огра ни че ња. На и ме, па ра лел но са све на гла ше-
ни јом уло гом те ле ви зи је као нај моћ ни јег сред ства у по ли тич кој 
ко му ни ка ци ји, ди рект ни пре но си и сним ци јав них на сту па по ли-
тич ких бе сед ни ка, оста ју у сен ци мно штва по ли тич ких го во ра и 
де ло ва го во ра про сеч ног и ис под про сеч ног ква ли те та. Они чи не 
са став ни део те ле ви зиј ских ду е ла, из ја ва, ин тер вјуа, ре клам них 
спо то ва и оста лих те ле ви зиј ских жан ро ва ко ји раз би ја ју це ло ви-
тост и пер фор ма тив ност по ли тич ког бе сед ни штва, пред ста вља ју ћи 
га у ме диј ским фраг мен ти ма.

Ути цај мас-ме ди ја од ра зи ће се и на ква ли тет по ли тич ког бе-
сед ни штва, узи ма ју ћи у об зир свест бе сед ни ка и са зна ње да ће њи-
хов го вор би ти „про сле ђен“ ма сов ној пу бли ци. Не из о став но, они 
ће са др жај и фор му по ли тич ких бе се да, као и оста ле по је ди но сти 
јав ног на сту па, при ла го ђа ва ти зах те ви ма но вог вре ме на и „но вог 
ауди то ри ју ма“. Исто вре ме но, мас-ме ди ји би раз ви је ним тех ни ка ма 
ма ни пу ла тив ног за во ђе ња мо гли до при не ти вред но сном из о кре та-
њу, ре ин тер пре та ци ји и „оче ки ва но-јед но знач ном“ ен ко ди ра њу из-
го во ре них ре чи у за ви сно сти од вла да ју ће иде о ло ги је, уре ђи вач ке 
по ли ти ке и ин те ре са вла сни ка ме диј ских кор по ра ци ја.

Ов де тре ба ука за ти да су цен три по ли тич ке мо ћи упра во то-
ком де ве де се тих по сред ством бе сед ни штва раз ма тра ног у окви ру 
ауто ри тар не па ра диг ме по ли тич ког ко му ни ци ра ња, ор га ни зо ва-
њем ма сов них ми тин га („до га ђа ња на ро да“) и њи хо вим ду пли ци-
ра њем у фор ми те ле ви зиј ских спек та кла (Ми ло ше ви ће ва бе се да 
на Га зи ме ста ну 1989), те жи ли ка ус по ста вља њу мо де ла јав но сти 
ко ји не у пит но ре пре зен ту је власт. У та квом мо де лу слу ша о ци се 
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из јед на ча ва ју са ма сом, ума њу је се зна чај ин ди ви ду ал них раз ли ка 
и не ги ра кри тич ки по тен ци јал пу бли ке. Они су у функ ци ји вла сти, 
уко ли ко не по дра жа ва ју ње не те жње, про гла ша ва ју се „ша чи цом 
оку пље них“ чи је се ми шље ње не ува жа ва и не чу је. Го вор ник се 
обра ћа ма си ко ја је „он сам“, а сви оста ли еле мен ти (ико но гра фи ја 
јав ног на сту па, тран спа рен ти, пе сме), при ла го ђе ни су та квој ко му-
ни ка ци ји и том „ри ту а лу“. 

На су прот то ме, го вор ни штво у окви ру де мо крат ске па ра диг-
ме по ли тич ког бесд ни штва, одр жа ва но на про тест ним оку пља њи-
ма и ми тин зи ма, стра нач ким скуп шти на ма и три би на ма, бу ду ћи да 
је ве ћи на ме ди ја то ком де ве де се тих би ла под кон тро лом вла сти, у 
ве ћој ме ри је окре ну то „ми сле ћим пер со на ма“ и „при сут ној“ пу-
бли ци. 

Чи ни се, ипак, да бу дућ ност по ли тич ког бе сед ни штва, ако 
се узму у об зир по је ди но сти о ауди то ри ју му и до ми на ци ји по је ди-
них те ле ви зиј ских жан ро ва у од но су на дру ге, ни је не из ве сна, али 
ни све тла. Оно ће на ста ви ти да по сто ји и у свом кла сич ном, али и 
ме диј ски по сре до ва ном об ли ку, док год ње гов при мар ни циљ бу де 
би ло „осва ја ње ауди то ри ју ма“, од но сно, док год по сто ји те жња по-
ли тич ких су бје ка та да осво је власт и ути чу на фор ми ра ње ста во ва 
гра ђа на-би ра ча и јав ног мње ња. 

Ве ро до стој ност из го во ре них ре чи, њи хо ва исти ни тост и це-
ло ви тост, ве ро ват но ће по сред ством ме диј ске ма ни пу ла ци је са знај-
ним са др жа јем по ру ка и њи хо вом есте ти за ци јом, у че му, сва ка ко, 
пред ња чи те ле ви зи ја, до при не ти раз во ју не кри тич но сти и све ве-
ћем осла ња њу ауди то ри ју ма на ви зу ел ну ди мен зи ју ин тер пре та ци-
је по ли тич ких бе се да и го во ра. 

На рав но, док год је по ли тич ке бор бе, по сто ја ће по тре ба и 
за оста лим пер су а зив ним сред стви ма по ли тич ке ко му ни ка ци је и 
об ли ци ма про мо ци је. Док ће по ли тич ко бе сед ни штво по сре до ва но 
штам пом, ра ди јом и те ле ви зи јом, за раз ли ку од оног ко је се из во-
ди на јав ним про сто ри ма и у ин сти ту ци ја ма пред оку пље ним слу-
ша о ци ма, до ме диј ске пу бли ке до ла зи ти, нај че шће у фраг мен ти ма, 
мо гло би се оче ки ва ти да ће Ин тер нет и „вир ту ел не аго ре“, про мо-
ви шу ћи га пред мно штвом умре же них слу ша ла ца, до при не ти ње-
го вој ре а фир ма ци ји и по нов ном про цва ту.

* 
*    *

Де фи ни шу ћи по ли тич ко бе сед ни штво и ис тра жу ју ћи оп шта 
ре то рич ка и стил ска обе леж ја но ви јег по ли тич ког го вор ни штва у 
Ср би ји од 1988. до 2003, по ку ша ли смо да до ка же мо да је мо дер на 
по ли тич ка бе се да пред ста вља ла јед но од нај зна чај ни јих ко му ни ка-
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циј ских сред ста ва по ли тич ке бор бе, сред ство за пла си ра ње по ли-
тич ких иде ја, али и ма ни пу ла ци је, као и фор ми ра ња  јав ног мње ња 
и осва ја ња вла сти. 

У увод ном де лу ра да, при сту пи ли смо де фи ни ци ји пој ма и 
функ ци је по ли тич ког бе сед ни штва, ба ве ћи се ње го вим жан ров-
ским спе ци фич но сти ма, при че му смо ука за ли на нео п ход ност ус-
по ста вља ња пре ци зне пој мов не ди стинк ци је из ме ђу по ли тич ких 
бе се да и по ли тич ких го во ра. 

Уоча ва њем нај зна чај ни јих по ли тич ких иде ја и са гле да ва њем 
ши рег ге о по ли тич ког зна че ња по ли тич ких про ме на, исто риј ских, 
кул тур них и со ци јал них окол но сти, у цен трал ном де лу ра да ис тра-
жи ва ли смо ви до ве њи хо вог ре то рич ког пред ста вља ња. На осно-
ву те о риј ског мо де ла о по сто ја њу до ми нант них ко му ни ка циј ских 
па ра диг ми, ауто ри тар не, де мо крат ске и ли бе рал но– де мо крат ске, 
по ку ша ли смо да при ме ном ком па ра тив ног и ана ли тич ко-син те-
тич ког ме то да, ис тра жи мо оп шта ре то рич ка и стил ска обе леж ја 
но ви јег по ли тич ког бе сед ни штва.

По сма тра ју ћи по ли тич ко бе сед ни штво као пре те жно усме ну 
ре а ли за ци ју ора тор ског (бе сед нич ког) сти ла, ис ти ца њем ње го вих 
праг ма тич ких, ре ла ци о них, об ли ко твор них и пер фор ма тив них ди-
мен зи ја, ана ли зи ра ли смо са др жај не и фор мал но-естет ске ино ва-
ци је и мо де ле функ ци о нал не упо тре бе је зи ка у син хро ниј ској пер-
спек ти ви у окви ру до ми нант них ко му ни ка циј ских па ра диг ми од 
1988. до 2003. 

У за вр шном де лу ра да ука за ли смо на спе ци фич но сти груп-
ног и ма сов ног ко ми ни ци ра ња и раз ли ке из ме ђу пу бли ке као су-
бјек та ко му ни ци ра ња у ве ћим дру штве ним гру па ма и ма сов не 
пу бли ке, са на ме ром да до ка же мо да су раз вој ме ди ја ма сов ног ко-
му ни ци ра ња и раз ли чи тих об ли ка ко му ни ка ци о не прак се, ути ца ли 
и на по ли тич ко бе сед ни штво.

Ис тра жи ва ње стил ско - ре то рич ких осо бе но сти по ли тич ког 
бе сед ни штва од 1988. до 2003, уз не за о би ла зно са гле да ва ње со цио-
исто риј ског кон тек ста, уна пре ди ло је раз у ме ва ње зна чај них ре то-
рич ких и по ли тич ких ди ле ма, али до при не ло и отва ра њу но вих пи-
та ња из гра нич них на уч них обла сти. 

Ства ра ње ја сни је сли ке о жан ров ском и ре то рич ко-стил ском 
про фи лу но ве по ли тич ке бе се де, мо гло би би ти под сти цај дру гим 
про у ча ва о ци ма да се на до ве жу на ис тра жи ва ну област и на ста ве 
про у ча ва ња по ли тич ког бе сед ни штва, али и дру гих го вор них и 
мул ти ме ди јал них сред ста ва по ли тич ке ко му ни ка ци је (скуп штин-
ских го во ра и де ба та, пред из бор них го во ра на ми тин зи ма, стра-
нач ких го во ра, ди пло мат ских го во ра, из ја ва и ин тер вјуа, пред из-
бор них сло га на и па ро ла, ре клам них спо то ва),  ко ја су на ста ја ла у 
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овом, али и у вре мен ском пе ри о ду по сле 2003, ко ји ни је об у хва ћен 
овим ра дом.

Mar ko M. Djor dje vic

TO WARD A DE FI NI TION OF PO LI TI CAL  
ORA TORY – AUT HO RI TA RIAN AND  

DE MOC RA TIC PO LI TI CAL COM MU NI CA TION

 Sum mary
This pa per ex plo res the po li ti cal (de li be ra ti ve) ora tory, pla cing 

an emp ha sis on ge ne ral rhe to ri cal and styli stic fe a tu res of re cent po li ti-
cal rhe to ric in Ser bia sin ce 1988. to 2003. 

Lo o king at it as one of the most sig ni fi cant com mu ni ca tion in-
stru ments of po li ti cal strug gle, an in stru ment for the la un ching of po li-
ti cal ide as, but al so an in stru ment of po li ti cal ma ni pu la tion, we star ted 
de fi ning the con cept and fun cti ons of po li ti cal rhe to ric and di scuss the 
spe ci fics of its gen re and mo da lity.

On the ba sis of a the o re tic mo del on the exi sten ce of do mi nant 
com mu ni ca tion pa ra digms, the aut ho ri ta rian, the de moc ra tic and the li-
be ral one, ge ne ral and spe ci fic rhe to ri cal and styli stic tra its in the spe ec-
hes of most pro mi nent  par ti ci pants  of the then po li ti cal li fe.

The man ners in which spo ken word, via mas sme dia, both di-
rectly and in di rectly, in flu en ced the audi to ri um and sha ped the pu blic 
opi nion we re par ti cu larly ob ser ved. The stress was on po li ti cal ora tory 
as „a skill of per su a sion“, as well as on the re la ti on ship spe a ker –spe-
ech – the me dia- li ste ners.
Key words: po li ti cal ora tory, po li ti cal spe ech, po li ti cal com mu ni ca tion, po li ti-

cal spe a kers, rhe to ric, ora tory, po li ti cal ide as, skill of per su a sion, 
li ste ners, mass audi en ce.
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Re su me

De fi ning the po li ti cal ora tory and ex plo ring ge ne ral rhe to ri cal 
and styli stic fe a tu res of re cent po li ti cal ora tory in Ser bia, from 1988 to 
2003, we tried to pro ve that mo dern po li ti cal spe ec hes re pre sen ted one 
of the most im por tant com mu ni ca tion to ols of po li ti cal strug gle, a me-
ans for pla cing po li ti cal ide as, and ma ni pu la tion, as well as the for ma-
tion of pu blic opi nion and ascen ding to po wer. 
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In the in tro duc tion, we ha ve ap pro ac hed the de fi ni tion of the fun-
cti ons of po li ti cal ora tory, de a ling with the spe ci fics of its gen re, in 
which we po in ted out the ne ces sity of esta blis hing a pre ci se con cep tual 
dis tin cti ons bet we en po li ti cal ora tion and po li ti cal spe ech.

Apart from de fi ning the most im por tant po li ti cal ide as and di-
scus sing the wi der me a ning of po li ti cal chan ge wit hin cur rent ge o po li-
ti cal, hi sto ri cal, cul tu ral and so cial cir cum stan ces, in the cen tral part of 
the pa per we ha ve in ve sti ga ted the rhe to ri cal aspects of the ir pre sen ta-
tion. Ba sed on the the o re ti cal mo del of the exi sten ce of the do mi nant 
pa ra digms of com mu ni ca tion, aut ho ri ta rian, de moc ra tic and Li be ral-
De moc rat one, we tried using a com pa ra ti ve synthe tic and analyti cal 
met hods, to exa mi ne ge ne ral rhe to ri cal and styli stic fe a tu res of re cent 
po li ti cal ora tory.

Lo o king at the po li ti cal ora tory as pri ma rily a ver bal re a li za tion 
of rhe to ric style, emp ha si zing its prag ma tic, re la ti o nal, and per for ma-
ti ve di men sion, we ha ve analyzed the con tent and for mal aest he tic in-
no va tion as well as fun cti o nal mo dels of lan gu a ge use in a synchro nic 
per spec ti ve wit hin the do mi nant pa ra digm of com mu ni ca tion bet we en 
1988 and 2003.

In the fi nal part, we ha ve po in ted out the spe ci fi ci ti es of gro up 
and mass com mu ni ca tion and the dif fe ren ces bet we en the audi en ce, as 
the su bject of com mu ni ca tion in lar ge so cial gro ups, and the mass audi-
en ce, in or der to pro ve that the de ve lop ment of mass me dia and va ri o us 
forms of com mu ni ca tion prac ti ces has in flu en ced the po li ti cal ora tory.

The study of style - the rhe to ri cal fe a tu res of the po li ti cal ora tory 
from 1988 to 2003, with the ine vi ta ble per cep tion of so cio-hi sto ri cal 
con text, has im pro ved the un der stan ding of im por tant rhe to ri cal and 
po li ti cal di lem mas, but al so con tri bu ted to the cre a tion of new is su es in 
the bor der are as of sci en ce.

Cre a ting a cle a rer pic tu re of the gen re and rhe to ri cal-style pro fi le 
of a new po li ti cal ora ti ons, might be the in cen ti ve for ot her scho lars to 
bu ild on re se ar ched area of   study and te ac hing of po li ti cal ora tory, and 
ot her vo i ce and mul ti me dia me ans of po li ti cal com mu ni ca tion (spe ech 
and par li a men tary de ba tes, elec tion spe ec hes on ral li es, party spe ec hes, 
di plo ma tic spe ec hes, sta te ments and in ter vi ews, elec tion slo gans and 
slo gans, com mer ci als), which we re cre a ted in the ma ne ti o ned pe riod 
and in the pe riod af ter 2003, which is not co ve red in this pa per.

* Овај рад је примљен 11. маја 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. јуна 2012. године.
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Сажетак
Пот пи си нај ви ших пред став ни ка три кон сти ту тив на на ро да 

ни су се би ли ни осу ши ли на Деј тон ском спо ра зу му, а по че ло је 
ње го во оспо ра ва ње и из ну тра и спо ља и до дан-да нас пред ста вља 
из вор пер ма нент не не ста бил но сти. Не ста бил ност ге не ри ра не из-
вје сност ко ја опет ин спи ри ше ка ко сва ко днев на ка фан ска на га ђа-
ња тзв. обич них љу ди, та ко и ме диј ске ана ли зе и на уч не прог но зе 
о то ме ка ква ће Бо сна би ти у до глед ној пер спек ти ви и да ли ће је 
уоп ште би ти. Аутор је из ло жио пет на ест ал тер на тив них сце на ри ја 
о бу дућ но сти БиХ до кра ја на ред не де це ни је. 
Кључ не ре чи: бу дућ ност БиХ, Бо шња ци, Ср би, Хр ва ти, Ре пу бли ка Срп-

ска, Хер цег-Бо сна, ин те гра ци ја, пу зе ћи рас пад, цен тра-
ли за ци ја, САД, Ру си ја, Тур ска, ЕУ, НА ТО, КиМ, ак те ри, 

* Текст је реализован у оквиру пројекта „Конституционализам и владавина права у 
изградњи националне државе – Случај Србије“ који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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ли де ри, прог но зе, ис хо ди, су ко би, кон со ци ја ци ја, де мо-
кра ти ја 

Бо сна и Хер це го ви на и 17 го ди на на кон ра та жи ви под ме-
ђу на род ним про тек то ра том, а ви со ки пред став ник УН/ЕУ са дик-
та тор ским “бон ским овла ште њи ма” све до да нас ни је дао шан су 
ло кал ној де мо кра ти ји. А пи та ње је и да ли би до ма ће на ци о нал не 
сна ге без ино стра ног ту тор ства би ле спрем не да из гра де кон сен зус 
о бу дућ но сти зе мље. На су прот оцје на ма о БиХ као “про па лој др-
жа ви”, “не до вр ше ној др жа ви”, “нео др жи вој др жа ви” ”деј тон ској 
кон струк ци ји”, “про ма ше ној кон струк ци ји”, по сто је и оне ко је у 
њој ви де “оли че ње европ ских ври јед но сти”, “вјер ске и ет нич ке то-
ле ран ци је”, “тра ди ци је мул ти кул ту ра ли зма и су жи во та”, “ко ег зи-
стен ци је и про жи ма ња раз ли чи тих на ро да, ре ли ги ја и кул ту ра.”1) И 
јед не и дру ге оцје не по зи ва ју се на до ка зе из да ле ке про шло сти и 
са вре ме не исто ри је и на то ме гра де про јек ци је за бу дућ ност.  По-
ли тич ка ат мос фе ра ду го го ди шње хро нич не не из вје сно сти пред ста 
вља ел до ра до за прог но зе о то ме шта ће се са Бо сном и ње на три 
не сло жна др жа во твор на на ро да де си ти у на ред ној де це ни ји. Мно-
ге од њих су пу ка про јек ци ја ли је пих же ља или мрач них слут њи, 
стра хо ва и на да, али ако по ђе мо од ак ту ел них по ли тич ких чи ње-
ни ца и до ми нант них по ли тич ких трен до ва, мо же мо пре по зна ти и 
не ко ли ко ре ла тив но ре ал них сце на ри ја. На на ред ним стра ни ца ма 
из ло жи ће мо са др жај  три на ест сце на ри ја рас пле та бо сан ске дра-
ме, са критчким ко мен та ри ма на ма не и пред но сти сва ког од њих, 
те уло гом уну тра шњих (Ре пуб ли ка Срп ска, “Хр ват ска Ре пу бли ка 
Хер цег-Бо сна”, “Бо шњач ка БиХ”) и спољ них ак те ра - ка ко ре ги о-
нал них (Ср би ја и Хр ват ска), та ко и гло бал них (САД, ЕУ, Ру си ја и 
Тур ска).    

1.НОВИГРАЂАНСКИРАТ

По че ће мо са нај го рим али ма ње вје ро ват ним сце на ри јем, 
а то су но ви ме ђу на ци о нал ни су ко би. Као ни пр ви пут, не ће их 
иза зва ти Ср би, не го опет Бо шња ци, са по но во истом на мје ром да 
ком ши ја ма на мет ну сво је про јек ци ју бу ду ће Бо сне као “гра ђан ске 
др жа ве” у ко јој ће они као ве ћи на би ти по ли тич ки до ми нант ни. 
Док су 92. то учи ни ли, из ва на ле га ли зо ва ном, ма јо ри за ци јом у за-

1) Френ сис Фу ку ја ма пи ше о БиХ као “сла бој и про па лој др жа ви” и по ре ди је са Со ма ли-
јом, Ру ан дом, Си е ра Ле о не ом, Ис точ ним Ти мо ром и сл. Слич не оцје не да ју и При дам, 
Га ла гер, Крамп тон, Мек Ма хон и др. Ви дје ти: Френ сис Фу ку ја ма, Из град ња др жа ве, 
Заг реб 2005.  Од го ва ра ју ће оцје не да ју и При дам, Га ла гер, Крамп тон, Мек Ма хон и др.
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јед нич ким ор га ни ма у Са ра је ву2) и та ко на тје ра ли Ср бе да оруж јем 
бра не устав ну рав но прав ност, на ред них го ди на би то мо гли из ве-
сти као “ле ги тим ни ору жа ни от пор се це си ји РС”. Али ово га пу та 
Ср би га не ће ни за по че ти, не го ће то би ти Бо шња ци. Про па ганд-
на при пре ма су ко ба оба вља се по ли тич ким и ме диј ским рас пи ри-
ва њем мр жња пре ма Ср би ма и Срп ској, пре у ве ли ча ва њем рат них 
зло чи на над Му сли ма ни ма, под сти ца њем ре ван ши стич ких емо-
ци ја, ети ке ти ра њем Деј тон ског спо ра зум као “ле га ли за ци је ге но-
ци да”, стиг ма ти зо ва њем срп ских ли де ра и сл. При то ме се и да ље 
ра чу на на аме рич ку вој ну по др шку, ко ја би ово га пу та би ла бр-
жа и ро буст ни ја, а на ре ак ци ју Ср би је се и не ра чу на јер је вој но 
ослаб ље на и бло ки ра на европ ским ам би ци ја ма. Би ла је до вољ на 
јед на под сти цај на из ја ва Сти пе Ме си ћа да ће “хр ват ске тру пе ако 
ус тре ба пре сје ћи ко ри дор код Брч ког”, па да не ки бо шња чки пр-
ва ци шо ки ра ју Јо си по ви ћа по ну дом да ин сце ни ра ју по вод за та кву 
ак ци ју. Рат не ди мо ве из Са ра је ва не пу шта са мо ре и су-ул-уле ма 
Це рић ка да при је ти по ја вом “не ких но вих му сли ма на” ко ји ни су 
до бро ћуд ни и на год ни као “ста ри”, не го, ваљ да, ис кљу чи ви и ми-
ли тант ни исла ми сти. Чи ни то и Ла гум џи ја, ко ји је у по сти збор-
ном ин тер вјуу “Гар ди ја ну” на ја вио да ће, уко ли ко За пад не по др жи 
му сли ман ске со ци јал де мо кра те, власт у БиХ пре у зе ти “не ки лу-
ди ра ди ка ли”3), а то су, ваљ да, Му сли ман ска бра ћа или Ал Ка и да.  
Озло је ђен до ла ском Ешто но ве код До ди ка и кра хом Ин цко ве ини-
ци ја ти ве про тив РС у СБ УН, Да ни јел Сер вер, аме рич ки екс перт 
за Бал кан бли зак Стејт де парт мен ту, из ја вио је: “Ако до ђе до ра та 
у БиХ, ни ко не ће мо ћи да ка же да ни је би ло упо зо ре ња.” По што 
зна мо да је Ци мер ман ку мо вао ра ту у БиХ 92., ова из ја ва мо же да 
дје лу је као са мо и спу ња ва ју ћа прог но за. 

2.ПУЗЕЋИРАСПАДБиХ

Дру ги и мно го ре ал ни ји сце на рио по ла зи од то га да БиХ уна-
зад по ла ми ле ни ју ма ни ка да ни је би ла др жа ва. Со ци ја ли стич ка ре-
пу бли ка БиХ, са не ким др жав ним атри бу ти ма и ме ђу на ци о нал ном 
иди лом не мо же се узе ти као кон тра ар гу мент. Пр во, за то што ни је 
би ла са мо стал на, не го са мо фе де рал ни дио ју го сло вен ске др жа ве 

2) У ли тер ту ри о БиХ по чет ком 90-их, обич но се по ми ње са мо за сје да ње пар ла мен та на ко-
ме је од лу че но о ре фе рен ду му о др жав ном оса мо ста ље њу про тив во ље срп ских по сла-
ни ка. Кри за је за по че ла још ра ни је, си сте мат ском на ци о нал ном ма јо ри за ци јом у дру гим 
ре пу блич ким ор га ни ма због че га су се срп ски пред став ни ци по ву кли из пред сјед ни штва 
и вла де БиХ.

3) Ли дер СДП је овај ин тер вју бри тан ском днев ни ку дао у но вем бру 2010.
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и, дру го, за то што ни је би ла де мок рат ска па на ро ди и гра ђа ни ни су 
мо гли да сло бод но из ра зе сво ја ин ди ви ду а ла на и ко лек тив на опре-
дје ље ња. БиХ под про тек то ра том ни је др жа ва ни да нас, ни ти има 
вид них из гле да да то уско ро по ста не, па за па ра во не ма бог зна шта 
ни да се рас пад не. Ту кон ста та ци ју, ма да са раз ли чи тим емо ци ја ма, 
ди је ле не са мо Ср би и Хр ва ти и мно ги Евро пља ни, не го и Бо шња-
ци и Аме ри кан ци. У про ље ће 92. рас па ла се за то што је Ср би ни су 
хтје ли, а са да не мо же да се са ста ви за то што ова кву ка ква је не ће, 
из раз ли чи тих раз ло га, ни Бо шња ци ни Хр ва ти. Пр ви је да нас не ће 
за то што по њи хо вом уку су ни је до вољ но цен тра ли зо ва на, дру ги 
за то што у њој не ма ју ен ти тет са сво јом на ци о нал ном ве ћи ном, 
та ко је, па ра док сал но, ова кву ка ква је бра не је ди но Ср би. БиХ је 
да нас нео др жи ва др жа ва јер ни ко из ну тра до ње не др жи, а одр жа 
ва се јер ни ко спо ља не зна шта са њом да ура ди. Бо шња ци би хтје-
ли да је стран ци си лом ин те гри шу, а по што у ино стран ству ни ком 
не па да на па мет да то учи ни, са ра јев ски ана ли ти ча ри на га ђа ју да 
се сви јет за пра во већ по ми рио са рас па дом, са мо што и САД и ЕУ 
же ле да рас пад бу де кон тро ли сан, од но сно ми ран и по сте пен. Ако 
то 1992. због “ша ре ле о пар до ве ко же” ни је би ло  оства ри во без 
ра та, рат на и по рат на ет нич ка чи шће ња на све три за ра ће не стра-
не ство ри ла су на ци о нал но хо мо ге не те ри то ри је.4) У том сми слу 
БиХ би у на ред них де се так го ди на на про сто сли је ди ла пут свих 
пост ко му ни стич ких фе де ра ци ја ко је су се рас па ле по те ри то ри јал-
но-ет нич ким гра ни ца ма, као што су СССР, ЧССР и СФРЈ. И са-
мо је пи та ње вре ме на ка да ће не ко мо ра ти да по зо ве ме ђу на род ни 
кон зи ли јум да кон ста ту је ње ну кли нич ку смрт. А по зив чак и не би 
мо рао да бу де упу ћен са те ле фон ског бро ја 0038751 јер и Бо шња ци 
по тај но при жељ ку ју свој ен ти тет са мо не сми ју то да ка жу. При-
сут не су и оцје не да је по сто ја ње ка кве-та кве БиХ ге о по ли тич ка 
ну жност, ка ко би се бо сан ски му сли ма ни за др жа ли у мје ша ви ни 
са хри шћа ни ма. Аме ри кан ци то бра не на че лом мул ти кул ту ра ли зма 
и ин тер кул ту ра ли зма (иде а ли стич ки ар гу мент) и стра хом да би за-
себ на му сли ман ска др жа ва мо гла по ста ти мо сто бран за џи хад ски 
те ро ри зам (ре а ли стич ки ар гу мент),5) а Евро пља ни да би др жав но 
из два ја ње му сли ма на у БиХ би ло обес хра бру ју ће за ин те гра ци ју 

4) Ет нич ки хо мо ге не или ет нич ки чи сте те ри то ри је у до слов ном сми слу да нас ни гдје не 
по сто је. Арент Лај пхарт узи ма као кон вен ци ју да у јед но на ци о нал ним др жа ва ма жи ви 
нај ма ње 80 од сто при пад ни ка ма тич ног на ро да. Упо ре ди ти: Аренд Лај пхарт, Мо де ли 
де мо кра ти је, ЦИД, Под го ри ца 2003.

5) Да ни јел Сер вер: “БиХ – но ви круг па кла или шан са за функ ци о нал ну др жа ву”, Да ни, 
18.02.2011.



Ненад Кецмановић Босна у трећој деценији овог вијека: ...

405

број них му сли ман ских ма њи на у ње мач ко, фран цу ско, бри тан ско 
или хо ланд ско дру штво.6)

3.ФЕДЕРАЦИЈАУКОНФЕДЕРАЦИЈИ

Ва шинг тон ским спо ра зу мом Му сли ма на и Хр ва та, под па-
тро на том САД и Ње мач ке, ни је са мо пре ки нут ме ђу соб ни рат ко ји 
је из био у је сен 1993. и фор ми ран за јед нич ки ен ти тет на зван Бо-
шњач ко-хр ват ска фе де ра ци ја не го је про јек то ва на и на кнад на кон-
фе де ра ци ја Фе де ра ци је са Хр ват ском. Упра во пер спек ти ва по сли-
је рат ног др жав ног по ве зи ва ња са ма ти цом би ла је за хер це го вач ке 
Хр ва те ком пен за ци ја за од у ста ја ње  од већ фор ми ра ног за себ ног 
ен ти те та (“Хер цег-Бо сна”). Иако је ин те грал ни дио јед ног ме ђу-
на род ног спо ра зу ма “фе де ра ци ја у кон фе де ра ци ји” ка сни је “за бо-
ра вље на”, ни ка да ни је фор мал но оспо ре на. Ни је те шко прет по ста-
ви ти да ни туђ ма нов ска ни пост туђ ма нов ска  Хр ват ска ни ка да ни је 
би ла искре но рас по ло же на да чак у кон фе де рал но окри ље при ми 
Бо шња ке-му сли ма не и то не том по што се ри је ши ла хр ват ских Ср-
ба. Као што ни Бо шња ци, као број ча но до ми нант ни у Фе де ра ци ји 
ни су би ли вољ ни да по ста ну број ча но сла би ји парт нер у кон фе де-
ра ци ји са др жа вом Хр ватс ком. По го то во не да од у ста ну од сно-
ва о сво јој на ци о нал ној др жа ви Му сли ма ни ји или Бош ња ки ста ну 
јер ће све до тле се бе до жи вља ва ти као “бал кан ске Па ле стин це”. 
Пре ћут ни спо ра зум Са ра је ва и За гре ба да се тај дио Ва шинг тон-
ског спо ра зу ма “гур не под те пих” ство рен је на ра чун хер це го вач-
ких Хр ва та, али је фор мал но остао на сна зи, те би у да љим игра-
ма и раз и гра ва њи ма око суд би не Бо сне мо гао би ти ак ти ви ран као 
фор ма њи хо ве за шти те од све из ра же ни је бо шњач ке до ми на ци је у 
ве ћем ен ти те ту. Ре ак ти ви ра ње цје ло ви те вер зи је Ва шинг тон ског 
спо ра зу ма по др жа ла би Ба ња лу ка јер је истим ме ђу на род ним до-
ку мен том би ло пред ви ђе но да се РС сло бод но опре ди је ли да ли 
ће да се при дру жи ком ши ја ма, да бу де са мо стал на или да уђе у 
од го ва ра ју ћи кон/фе де рал ни аран жман са Ср би јом. Спе ци јал не и 
ре ци проч не ве зе из ме ђу Срп ске и Ср би је, де фи ни са не у Деј то ну 
1995, пред ста вља ју ва ри ја ци ју ових ком би на ци ја из 1993. и тре ба-
ло би да ре ла ти ви зу ју др жав ну гра ни цу на Дри ни, са ко јом се Ср би 
у БиХ те шко ми ре.  

6) Лео Тин ден мас и др., Не до вр ше ни мир – из вје штај Ме ђу на род не ко ми си је за Бал кан, 
Б92, Бе о град 1998.
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4.СРПСКАСАСРБИЈОМ

Фак тич ка се це си ја Ко со ва од Ср би је, без об зи ра на спор но 
ме ђу на род но при зна ње, од мах је и не из бје жно ста ви ла на днев ни 
ред без ма ло иден тич ну по зи ци ју Ре пу бли ке Срп ске у БиХ. Не са-
мо по ана ло ги ји не го и као ком пен за ци ју те ри то ри јал но оште ће ној 
Ср би ји. Исти на, Ср би ја се фо ку си ра ла на то да до не ких бо љих 
вре ме на у сво јим др жав ним гра ни ца ма бар фор мал но-прав но за-
др жи ко ли јев ку срп ске др жав но сти и пра во слав не ду хов но сти, а 
по ли тич ка ели та Срп ске пре фе ри ра др жав но оса мо ста ље ње. Али, 
исто вре ме но, код срп ског на ро да на обје оба ле Дри не  по сто ји сна-
жна и при род на тра ди ци о нал на те жња за ује ди ње њем. Би ла би то, 
у крај њој ли ни ји, са мо ло гич на фа за у по до ма клом про це су пре-
ком по зи ци је др жав них гра ни ца на Бал ка ну у скла ду са те ри то ри-
јал но-ет нич ким про мје на ма на те ре ну. При зна њем но вих др жа ва 
ко је су на ста ле рас па дом Ју го сла ви је ме ђу на род на за јед ни ца је 
отво ри ла пан до ри ну ку ти ју ко ју је те шко за тво ри ти ре а фир ма ци-
јом по сту ла та о не про мјен љи во сти гра ни ца у ре ги о ну. Ши ре ње 
Ал ба ни је на под руч ја КиМ, за пад не Ма ке до ни је, па и ју го и сточ не 
Цр не Го ре би ће јед на ко те шко за у ста ви ти, као и про мје не гра ни це 
на Дри ни. Иде ја “трам пе” КиМ за РС, ко ју је отво ре но за сту пао Зо-
ран Ђин ђић, праг ма тич ни и на За па ду нај о ми ље ни ји пост ми ло ше-
ви ћев ски ли дер Ср би је, ни је на и шла на по зи ти ван од јек у Ва шинг-
то ну, а на сље дни ци уби је ног пре ми је ра уБе о гра ду ни су је мно го 
по ми ња ли. Не ки ана ли ти ча ри са де сне оба ле Дри не сма тра ју да је 
то за то што би раз мје на те ри то ри ја ма у на ро ду би ла ло ше при мље 
на као “тр го ви на све том срп ском зе мљом”. А не ки опет да би на-
ци о нал но ра ди кал ни пре ко дрин ски Ср би уде сно по мје ри ли од нос 
по ли тич ких сна га у Ср би ји и да је за то “дру га Ср би ја” ре зер ви са на 
пре ма иде ји ује ди ње ња. Срп ска по ли тич ка ели та на ли је вој оба ли 
Дри не пак, на вод но, стре пи да би ута па њем у је дин стве ну на ци о-
нал ну др жа ву РС из гу би ла свој суб јек ти ви тет, од но сно би ла све-
де на тек на јед ну од про вин ци ја уну тар цен тра ли зо ва не  Ср би је.

5.УНИЈАТРИНАЦИОНАЛНЕРЕПУБЛИКЕ

Др жав на за јед ни ца три на ци о нал не ре пу бли ке пред ста вља 
не са мо нај ре ал ни ји сце на рио за БиХ у на ред ној де це ни ји не го је то 
ње на ре ал ност без ма ло већ ове 2012. и сви ме ђу на род ни ми ров ни 
спо ра зу ми за БиХ, од Ли са бон ског до Деј тон ског, под ра зу ми је ва ли 
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су  те ри то ри јал но-ет нич ка раз гра ни че ња.7) За те че на “ша ра ле оп-
до ве ко же” ра том и ет нич ким чи шће њи ма са све три стра не не по-
врат но је пре тво ре на у три јед но бој на по ља. По ред РС, по сто ји де 
фац то и не при зна та ХР Хер цег Бо сна, а са мим тим и Бо шњач ка 
ре пу бли ка, али је ри јеч “по дје ла” по сљед њих го ди на по ста ла оди-
о зна, иако, на рав но, под ра зу ми је ва уну тра шњу по дје лу, а не рас-
пад БиХ. На про тив, ци је ле 1991, од но сно у го ди ни из ме ђу из бо ра 
и ра та, о по дје ли се го во ри ло као о пот пу но ле ги тим ном рје ше њу 
о ко ме су без за зо ра јав но рас пра вља ле све три на ци о нал не стран-
ке. По ли ти ча ри су по са ра јев ским са стан ци ма под ми шком но са ли 
уста ве Швај цар ске и Бел ги је, а те ри то ри јал но-ет нич ка ре ги о на ли-
за ци ја би ла је са др жа на и у про гра му ре фор ми ста Ан те Мар ко ви-
ћа. Кар то граф  Дар вин био је ме ђу но ви на ри ма нај тра же ни ји са го-
вор ник из Ку ти ље ро вог ти ма, а по дје лу су под ра зу ми је ва ли и сви 
ме ђу на род ни ми ров ни спо ра зу ми. Чак и при је то га, Изет бе го вић 
је још на пред из бор ном ми тин гу у Фо чи го во рио да се “СДА бо ри 
да Му сли ма ни до би ју са мо оно ли ко Бо сне ко ли ко мо гу про спе ри-
тет но кон тро ли са ти”, а ње го ви сљед бе ни ци су то ком ра та пи са ли 
гра фи те “пот пи ши, Али ја, нек је на ша па ма кар ко авли ја”. По-
сљед њи пут муслман ско вођ ство вра ћа се на по дје лу у је сен 1993. 
по сли је отва ра ња хр ват ско-му сли ман ског фрон та у сред њој Бо сни 
и му сли ман ско-му сли ман ског у Ца зин ској кра ји ни про тив АПЗБ 
Фи кре та Аб ди ћа, ка да је  са го вор ни це Бо шњач ког са бо ра пред-
сјед ник СДА и на Ра дио-Са ра је ву са оп штио: “Ово ви ше ни је рат 
за БиХ не гао рат за оп ста нак му сли ман ског на ро да!” Фа на тич ни 
вјер ник и ли дер на ци о нал не стран ке по чео је да се гр сти по дје ле 
тек од суд бо но сног су сре та са Ци мер ма ном, а при чу о је дин стве-
ној Бо сни као је ди ном рје ше њу при ча и СДП, са не што ви ше са мо 
фор мал ног ле ги ти ми те та. Пар ти ја са 0,1 од сто Ср ба и 0,25 од сто 
Хр ва та у струк ту ри члан ства, са Ком ши ћем и плат фор ма шком по-
ли ти ком де фи ни тив но је увје ри ла за пад не Хер це гов це да се је ди на 
га ран ци ја рав но прав но сти кри је у “тре ћем ен ти те ту”. Без то га би 
“беи ха” тро но жац мо гао сва ки час да се пре вр не. Глав на пре пре ка 
да и тре ћа стра на при хва ти уни ју три на ци о нал не ре пу бли ке је сте 
увје ре ње Бо шња ка да има ју пра во на ве ћу те ри то ри ју.   

7) Те ри то ри јал но-ет нич ка раз гра ни че ња уну тар БиХ, као рје ше ње, пред ло же на су и у 
Венс-Ове но вом и у Овен-Стол тен бер го вом и у пла ну Кон такт-гру пе.



СПМ број 2/2012, година XIX, свеска 36. стр. 401-420.

408


6.БОШЊАКИСТАНПЛУССАНЏАК

Сље де ћи сце на рио по ла зи од на из глед ле ги тим ног бо шњач-
ког усло ва да се евен ту ал на уну тра шња по дје ла на три ен ти те та 
ве же и за од го ва ра ју ће те ри то ри јал не ком пен за ци је. На род ко ји је 
у рат ушао са без ма ло 45 од сто по пу ла ци је БиХ и ко ји са да по не-
ким про цје на ма бро ји чак око 50 од сто, кон тро ли ше са мо око 25 
од сто те ри то ри је. У не фор мал ним раз го во ри ма о по дје ли са дру га 
два на ци о нал на парт не ра бо шњач ки ли де ри и по ста вља ју од го ва-
ра ју ће за хтје ве. Са др жај на ана ли за те ри то ри јал но-ет нич ке по дје-
ле, ко ја је пот пи са на у Деј то ну, по ка зу је, ме ђу тим, да је бо шњач-
ка стра на до би ла ква ли тет за кван ти тет. Са из у зет ком Ба ња лу ке, 
сви нај ве ћи гра до ви, као што су Са ра је во, Ту зла, Мо стар, Зе ни ца, 
при па ли су њи ма, а то зна чи и фа бри ке, тр го ви не, бан ке, уни вер-
зи те ти, ин сти ту ти, ме диј ске ку ће, шко ле, бол ни це, би бли о те ке, му-
зе ји, ин фра струк ту ра, ре пре зен та тив ни објек ти и сл. Илу стра ци је 
ра ди, не ко ли ко са ра јев ских оп шти на (Но ви град, Во го шћа, Ха џи-
ћи, Хра сни ца), по је ди нач но,  на ла зи ле су се из над Ба ња лу ке на 
ранг-ли сти раз ви је но сти у БиХ. Бо шња ци су про пу сти ли да узму 
ве ћу те ри то ри ју по ну ђе ну у го то во свим ме ђу на род ним спо ра-
зу ми ма при је Деј тон ског, а да нас на те ри то ри јал не уступ ке ни су 
спрем ни ни Ре пу бли ка Срп ска ни Хер цег-Бо сна, ни ти је то са да 
прак тич но оства ри во с об зи ром на то да су се то ком ми ну ле дви је 
де це ни је сви кан то ни и ен ти те ти те ри то ри јал но-ет нич ки за о кру-
жи ли. Бо шња ци мо жда и због то га јав но не по ми њу трој ну по дје лу, 
али за то ин тен зив но ра де на по ве зи ва њу са Ра шком у Ср би ји, ко ју 
на зи ва ју Сан џак. Не ве лик те ри то риј од три оп шти не са ма ло број-
ном му сли ман ском по пу ла ци јом од све га 120 хи ља да ду ша ста вио 
се под на ци о нал но и вјер ско, али и по ли тич ко по кро ви тељ ство 
Са ра је ва. Опре ди је ли ли су се да бу ду Бо шња ци, ма да ни кад ни-
су жи вје ли у Бо сни, и као свог вјер ског по гла ва ра при зна ли са ра-
јев ског ре и су-ул-уле му умје сто оног у Бе о гра ду. Већ уочи пр вих 
сло бод них из бо ра 91, из Сан џа ка су сти гле ко ло не ауто бу са као 
по ја ча ње би рач ком ти је лу СДА, а од рат не 92. Сан џа кли је су ма-
сов но пре ла зи ле Дри ну да би се као до бро вољ ци при кљу чи ли тзв. 
Ар ми ји БиХ. Уз по др шку ре и са Му ста фе Це ри ћа и ли де ра СДА 
Ба ки ра Изет бе го ви ћа, муф ти ја Зу кор лић у Но вом Па за ру уве ли ко 
ра ди на ауто но ми ји Сан џа ка, а то би мо гло да бу де ком пен за ци ја 
за ма њак бо шњач ке те ри то ри је у БиХ. Са јед не стра не, то дје лу је 
као ко рак бли же пре ком по но ва њу др жав них гра ни ца у скла ду са 
те ри то ри јал но-ет нич ком кар том Бал ка на. Са дру ге пак отва ра њем 
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ове ди о ни це би ла би про би је на Зе ле на тран сфер за ла ко ја по ве зу је 
му сли ма не од Са ра је ва у Евро пи до Истам бу ла у Ма лој Ази ји и 
да ље на Бли ски ис ток, а у то ме За пад са зеб њом пре по зна је мо сто-
бран за про дор ислам ског те ро ри зма. Та кво на ми ри ва ње у дру гој 
др жа ви са свим си гур но не би при хва ти ла Ср би ја, а ни Ре пу бли ка 
Срп ска јер би би ла пре сје че на на бо сан ски и хер це го вач ки дио. И 
по ред то га Бо шња ци ис трај но ра де на што тје шњем по ли тич ком 
по ве зи ва њу Па за ра са Са ра је вом и у то ме ви де ја ку кар ту за за вр-
шно по спре ма ње у ре ги о ну. 

7.БиХБЕЗХЕРЦЕГ-БОСНЕ

Овај сце на рио се вје ро ват но нај ма ње по ми ње у са вре ме ној 
по ли ти ко ло шкој ли те ра ту ри о БиХ, али то ни по што не мо ра зна чи-
ти да је и ма ње ре а лан од свих прет ход них и на ред них. 

Из не на дан и му ње вит спољ но по ли тич ки де сант Тур ске на 
Бал кан уна зад дви је-три го ди не, на и шао је на по ди је ље не и за ни-
мљи ве ре ак ци је у Ср би ји и БиХ. У Ср би ји су не са мо сан џач ки 
Бо шња ци, као по том ци исла ми зо ва них хри шћа на за о ста лих по-
вла че њем про па лог Османс ког цар ства не го и зва нич на власт у 
Бе о гра ду све ини ци ја ти ве Гу ла, Ер до га на и Да ву тог луа до че ка ли 
ра ши ре них ру ку. Ан ка ра се пре по ру чи ла и као по ми ри тељ по сва-
ђа них сан џа ких по ли тич ких ли де ра у вла ди Ср би је8) и као ка та-
ли за тор од но са из ме ђу дви је ислам ске вјер ске за јед ни це у јед ној 
др жа ви и као ин ве сти тор у за о ста лу ра шку област и као по сред ник 
на ре ла ци ји Бе о град – Са ра је во, и још све то уз ви со ко по кро ви-
тељ ство САД. У БиХ опет, као и би ло ко јим дру гим по во дом, и 
тур ска ди пло мат ска офан зи ва је на и шла на три раз ли чи та од го во ра 
три ло кал на на ро да: у Бо шња ка – по зи ти ван, код Ср ба – не га ти-
ван и Хр ва та – не за ин те ре со ван.  Док су се Са ра је во и Ба ња лу ка 
отво ре но и же сто ко спо ри ли по во дом број них и уче ста лих  не/
ди пло мат ских ак ци ја агил ног тур ског ми ни стра спољ них по сло-
ва, за пад ни Мо стар се уви јек упа дљи во др жао по стра ни. У исто 
ври је ме и Иво Јо си по вић је по чео дис крет но да оп стру и ше тур ску 
ко ор ди на ци ју ре дов них го ди шњих са ми та ше фо ва др жа ва Ср би је, 
Хр ват ске, БиХ и Цр не Го ре. Ина че вр ло ак ти ван и кон струк ти ван 
у ре ги о нал ној нор ма ли за ци ји од но са, Јо си по вић се без об ја шње ња 
ни је по ја вио у Ка ра ђор ђе ву, а Гу ла ни је по звао на Бри ју не. Из то га, 
али и из чи ње ни це да тур ски ди пло мат ски, по ли тич ки, при вред ни, 
кул тур ни и сл. ми си о на ри си сте мат ски за о би ла зе за пад ну Хер це-

8) Ри јеч је о Ра си му Ља ји ћу и Су леј ма ну Угља ни ну, ми ни стри ма у вла ди Ср би је.
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го ви ну, ро ди ла се прет по став ка да су им Аме ри кан ци  по вје ри ли 
но ви план за БиХ. По том сце на ри ју би Хр ва ти, све ма ло број ни ји 
и све кон цен три са ни ји на не ве ли ком про сто ру на ју го за па ду БиХ, 
до би ли ви со ку ауто но ми ју и де фац то би ли при кљу че ни европ ској 
Хр ват ској, док би пре о ста ли те ри то риј био пре пу штен бо шњач ко-
српс ком, а то у крај њој кон се квен ци зна чи ру ско-тур ском над ме-
та њу. У исту ва не вроп ску схе му би ла би укљу че на и Ср би ја са Ра-
шком, за ко ју ће вра та ЕУ, упр кос свим ње ним на сто ја њи ма, оста ти 
за тво ре на ба рем то ком на ред не де це ни је. 

8.АСИМЕТРИЧНАКОНФЕДЕРАЦИЈА

Ва ри јан ту прет ход ног сце на ри ја пред ста вља фе де ри ра ње 
Фе де ра ци је, од но сно ин сти ту ци о нал но рје ше ња по ко ме би се “ве-
ћи ен ти тет” по ди је лио на два те ри то ри јал но-ет нич ка по лу ен ти те та. 
Бо шњач ко-хр ват ски су коб из 1993. Ва шинг тон и Бер лин су ри је ши-
ли удру же ном ва тро га сном ин тер вен ци јом пре ко За гре ба. Је ла ви-
ћев по ку шај об но ве Хер цег-Бо сне ОХР је 2001. угу шио ору жа ним 
пре па дом на Мо стар ску бан ку као фи нан сиј ску под ло гу “тре ћег 
ен ти те та”. Из бор ни ин же ње ринг ко јим су Бо шња ци иза бра ли Хр-
ва та Жељ ка Ком ши ћа у Пред сјед ни штво БиХ као и по сти збор ни 
ко јим су Ла гум џи ја и Ти хић ис кљу чи ли из вла сти дви је по бјед нич-
ке стран ке у Хр ва та (ХДЗ –“сло ва” и ХДЗ –“број ке”), по но во је до 
уси ја ња за о штрио од но се у дво на ци о нал ној Фе де ра ци ји. Да нас се 
не при род на за јед ни ца хр ват ских и бо шњач ких на ци о на ли ста у ве-
ћем ен ти те ту об на вља по сте пе ним ис пра вља њем плат фор ма шких 
ма ни пу ла ци ја (ре кон струк ци ја фе де рал не вла де) под дис крет ним 
при ти ском Ва ти ка на, Бер ли на, Бе ча и Заг ре ба. Хр ва ти ће ипак с 
пра вом тра жи ти не ку вр сту ин сти ту ци о нал не га ран ци је рав но-
прав но сти пред хе ге мо ни стич ким аспи ра ци ја ма бо шњач ке ве ћи не. 
Про блем се не мо же ри је ши ти без ми ни мал но за јед ни це кан то на са 
хр ват ском ве ћи ном, а пре о ста ла за јед ни ца кан то на са бо шњач ком 
ве ћи ном би ла би мо жда мак си мум му сли ман ске ауто но ми је ко ју 
би исла мо фо бич ни За пад мо гао да про гу та, а Ба шчар ши ја та кав 
ис ход по тај но и при жељ ку је. Ср би би то са за до вољ ством мо гли да 
при ва те. јер по дје ла Фе де ра ци је на два на ци о нал на по лу ен ти те та 
би ла би ис кљу чи во ствар бо шњач ко-хр ват ског раз гра ни че ња, док 
би фор ми ра ње још јед ног (тре ћег) ен ти те та вје ро ват но отво ри ло 
пи та ње те ри то ри јал них ком пем за ци ја на ра чун РС. Иако би ово рје-
ше ње би ло ком про мис на по ла пу та из ме ђу бо шњач ких те жњи за 
уни та ри за ци јом ве ћег ен ти те та и хр ват ских за уво ђе ње “тре ћег ен-
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ти те та”, вје ро ват но да би га Хр ва ти при хва ти ли са мо као пре ла зно 
рје ше ње ка об но ви “Хер цег-Бо сне”, а Бо шња ци га баш због то га 
апри о ри од би ли.  

9.ЕX-ЈУКАОЗНД

Иако је За пад, план ски или не смо тре но, ак тив но до при нио 
рас ту ра њу СФРЈ, на ру ше ви на ма ове др жа ве се ис по ста ви ло да је 
та фе де рал на др жа ва ипак би ла за пра во је ди но функ ци о нал но рје-
ше ње за ве ли ки дио Бал ка на, ко је се, што у мо нар хи стич кој што 
у со ци ја ли стич кој вер зи ји, исто риј ски по твр ди ло у кон ти ну и те ту 
од ви ше од по ла ви је ка. Нај при је је Ми ло ше вић оп ту жен за то што 
је ни је при хва тио као кон фе де ра ци ју. Ка сни је су га ам не сти ра ли 
са ми кон фе де ра ли сти Ку чан и Туђ ман при зна њем да је то за њих 
тре ба ло да бу де са мо пре ла зно рје ше ње и лак ши пут ка се це си-
ји. Да би на кра ју из Бри се ла и Ва шинг то на би ли лан си ра ни или 
бар по др жа ни про јек ти као што су  Бал кан ска фе де ра ци ја, Пакт 
за ста бил ност ју го и стич не Евро пе, За јед ни ца не за ви сних др жа ва 
и сл. Не ки пут се иза тих ма гло ви тих за ми сли кри ла еx Ју го сла ви-
ја без Сло ве ни је ко ја је већ би ла оти шла у ЕУ, дру ги пут тро у гао 
ко ји за тва ра ју За греб, Бе о град и Са ра је во због при је све га је зич ке 
и кул тур не срод но сти на ро да у ове три др жа ве, тре ћи пут се иста 
иде ја ши ри ла и на Цр ну Го ру, а че твр ти пут чак и на Ал ба ни ју с 
об зи ром на Ко со во. У сва ком слу ча ју, по ка за ло се да БиХ те шко 
мо же да оп ста не без тје шње и чвр шће ве зе са Ср би јом и Хр ват-
ском због по ди је ље не ло јал но сти два од три ње на на ро да и њи хо ве 
исто риј ске че жње за ује ди ње њем са ма ти ца ма. Си гур но да би у 
окви ру ве ће и сна жни је др жа ве би ло лак ше ако не и је ди но мо гу ће 
са вла да ти цен три фу гал не при ти ске Ал ба на ца на Ко со ву и Ма ке до-
ни ји, а су тра и у Цр ној Го ри, али и Ср ба и Хр ва та у БиХ, али иде ја 
о вас кр са ва њу Еx-Ју као ЗНД или је ја ко пре у ра ње на или де фи ни-
тив но за ка шње ла. Од мо мен та ка да се Хр ватс ка де фац то већ при-
кљу чи ла ЕУ, а Ср би ја по сли је три про па ла ју го сло вен ска про јек та 
бра ни свој др жав ни ин те гри тет на Ко со ву, у Вој во ди ни и Сан џа ку, 
по ста вља се пи та ње ко би у до глед ној пер спек ти ви уоп ше мо гао 
да бу де пи је монт но вог оку пља ња у ЗНД. Но ве ЈУ др жа ве, по сли је 
кр ва вих су ко ба, у ко је је ди но ни су би ли укљу че ни Ма ке дон ци, још 
уви јек тра же фор му лу до бро су сјед ских од но са.       
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10.ЦЕНТРАЛИЗОВАНАДРЖАВА

Ко а у тор ство овог сце на ри ја при па да Аме ри кан ци ма и Бо-
шња ци ма, али је у но ви је ври је ме ре жи ју пре у зе ла Тур ска. Што 
из мо рал них (мул ти кул ту ра ли зам као до ма ћа тра ди ци ја и прак-
са), што из праг ма тич них (пре вен ци ја ислам ског те ро ри зма) што 
из раз ло га не ра зу ми је ва ња евро пске по ли тич ке кул ту ре и исто-
ри је, САД са ви ше или ма ње кон цен тра ци је и енер ги је упор но гу 
ра ју ин сти ту ци о нал ну ин те гра ци ју БиХ. Чи ни ле су то пре ко ви-
со ког пред став ни ка УН и ње го вих бон ских овла шће ња, од но сно 
си сте мат ским пре но ше њем ен ти тет ских над ле жно сти на са ра јев-
ски др жав ни цен тар. Ка да је на си ље ОХР-а над Срп ском и Ср би ма 
(су спен до ва ње за ко на до не се них у пар ла мен ту, смје њи ва ње де мо-
крат ски иза бра них ли де ра, кр ше ње деј тон ског спо ра зу ма) пре шло 
мје ру европ ског уку са и БиХ сте кла ре пу та ци ју по сљед ње ди ка та-
ту ре у Евро пи, пре шло се на суп тил ни је ме то де (при јет ње, при ти-
сци, усло вља ва ња) и не у трал ни је фор му ла ци је (Деј тон 2, устав не 
ре фор ме, функ ци о нал ни ја др жа ва, усмје ре ни до го во ри ло кал них 
по ли ти ча ра). Ду го на ја вљи ва но вра ћа ње БиХ у над ле жност Евро-
пља на, нај при је је фор мал но из ве де но та ко што је ви со ки пред став-
ник УН по стао УН/ЕУ, за тим је уз ње га до ве ден и дру ги па ра лел ни 
пред став ник ЕУ Со рен сен, ко ји у не по зна том ро ку тре ба да по ста-
не и је ди ни. Као то бо жњи до каз да се ипак при ми че дан ка да ће Ва-
шинг тон за и ста Бри се лу пре пу сти ти европ ско дво ри ште, ОХР ће, 
на вод но, у пре ла зној фа зи пре се ли ти сје ди ште из Са ра је ва у Беч 
и би ће уки ну та из рав на аме рич ка су пер ви зи ја над Брч ким. Ра чу-
на ју ћи да ће САД на мет ну ти Ср би ма и Хр ва ти ма цен тра ли зо ва ну 
БиХ и та ко обез би је ди ти до ми на ци ју нај број ни јег на ро да, Бо шња-
ци оп стру и шу би ло ка кав до го вор са ком ши ја ма, алар ми ра ју ме-
ђу на род ну јав ност да РС и ХБ ру ше за јед нич ку др жа ву, као и сво ју 
не моћ да за у ста ве ми ли тант не исла ми сте. Да аме рич ка спољ на по-
ли ти ка не ће на пу сти ти Бо сну и Бо шња ке, из ја вио је оно мад Фи лип 
Ри кер, по моћ ник за мје ни ка др жав не се кре тар ке (Аваз, 23. мај), а 
не што ра ни је гла сно го вор ник Стејт де парт мен та је об ја вио да ће се 
ОХР по ву ћи из БиХ тек он да ка да ад ми ни стра ци ја САД про ци је ни 
да су за то за до во ље ни сви нео п ход ни усло ви.  Све у све му, Аме-
ри кан ци не од у ста ју од то га да до даљ нег “пред во де у Бо сни” и да 
су “не до вр ше не по сло ве” са мо при вре ме но од ло жи ли да би по бра-
ли ље ти ну Арап ског про ље ћа у Ли би ји, Егип ту, Си ри ји и дру гим 
зе мља ма Бли ског ис то ка. Дру гим рје чи ма, цен тра ли за ци ја под већ 
по зна ти ма или но вим псе у до ни ми ма би ће по но во на днев ном ре ду, 
до ма ћи за го вор ни ци и про тив ни ци та ко ђе су по зна ти, али ће спољ-
на по др шка овим по то њим би ти не што оја ча на ве ћим ан га жо ва њем 
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Мо скве и Бри се ла, па и Хр ват ске, ко ја је са да чла ни ца ЕУ. Али ће се 
и на дру гој стра ни на ћи агре сив на тур ска ди пло ма ти ја, ко ја се, уз 
по др шку је ди не су пер си ле, у ве ћој по ло ви ни БиХ већ по на ша као 
код ку ће. Исто вре ме но, цен тра ли за ци ја БиХ је у не ку ру ку не мо гу-
ћа ми си ја не са мо због но вог са мо по у зда ња РС и но вог от по ра ХБ. 
И у по ли тич кој те о ри ји и у по ли тич кој прак си те ри то ри ја ли зо ва не 
или транс те ри то ри јал не де мо крат ске кон со ци ја ци је тре ти ра ју се 
као је ди но одр жи во рје ше ње за на ци о нал но сло же не за јед ни це, а 
по го то во ду бо ко по ди је ље ња дру штва као што је БиХ.9)

11.УЛАЗАКУЕУКАОРЈЕШЕЊЕЗАБиХ

Ма шта под тим кон крет но ми сли ли, мно ги ауто ри ула зак 
БиХ у ЕУ сма тра ју и за нај и звје сни ји и нај бо љи сце на рио за ње ну 
бу дућ ност и је ди ни про блем ви де у то ме што ће мо жда ипак би ти 
“на ду гу шта пу”. Не ки од њих, као Жар ко Пу хов ски, сма тра ју да ће 
по сто ја ти кон ти нуи тет из ме ђу ОХР у Бо сни и Бо сне у ЕУ: “Ка-
сно уве че пред по ноћ ви со ки пред став ник ће на пу сти ти Са ра је во, 
а ра ном зо ром из Бри се ла ће сти ћи ви јест о при је му у члан ству.” У 
са ра јев ском ман да ту (про)аме рич ког бри та на ца Пе ди ја Еш да у на 
лан си ра на је кон струк ци ја да је деј тон ска струк ту ра БиХ, са ен ти-
те ти ма и кан то ни ма, пре пре ка за ње но при кљу че ње ЕУ. То на рав но 
ни је тач но јер по сто ји ви ше за пад но е вроп ских или ста рих чла ни ца 
Уни је ко је има ју исту или слич ну уну тра шњу струк ту ру по пут Бел-
ги је, Шпа ни је, Бри та ни је или Ње мач ке, па се пре ма про стој ана-
ло ги ји цен тра ли зо ва на др жа ва не мо же по ста вља ти као услов за 
при јем БиХ. По ри је кло об ма не от кри ва сам Еш да ун у сје ћа њи ма 
на сво ју ми си ју у Бо сни, гдје пи ше ка ко се јед ног да на до сје тио на 
ко ји на чин да па ри ра срп ском от по ру ин те гра ци ји др жа ве. По звао 
је Со ла ну у Бри сел и за мо лио га да то уне се као услов на ма пи пу та 
у ЕУ, а овај је то спрем но при хва тио.  Бо шњач ки ли де ри су то ме до-
да ли још јед ну кон струк ци ју: да се евро ин те гра ци ја ма ре ла ти ви зу-
ју и обе сми шља ва ју на ци о нал не по дје ле у БиХ. Ме ђу тим, за хтјев 
ЕУ да БиХ го во ри “у је дан глас” не зна чи цен тра ли за ци ју, уни-
та ри за ци јуи до ми на ци ју бо шњач ке ве ћи не, не го са мо раз ви је ну 
кон со ци ја ци ју или ухо да ну фе де ра ци ју у ко јој ће три кон сти ту тив-
на на ро да бр жим и ефи ка сни јим уса гла ша ва њем до ла зи ти до ком-
про ми са и кон сен зу са. По ру ка из ЕУ за пра во гла си: “Нај при је се о 
све му до го во ри те код ку ће, па тек он да до ђи те у Бри сел, јер ни смо 
спрем ни да ов дје слу ша мо ва ше не су гла си це и да ар бит ри ра мо ко 

9)  Ви ди ра до ве Ро бер та Да ла, Арен да Лај пхар та и дру ги са вре ме них те о ре тир ча ра де мо-
кра ти је.
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је у пра ву”. Европ ска уни ја ни је за јед ни ца др жа ва ко је се од ри чу 
свог су ве ре ни те та и на ро да ко ји за не ма ру ју свој иден ти тет. А да 
ни је та ко, Ни јем ци се не би бо ри ли за др жав но ује ди ње ње, Фран-
цу зи - да не из гу бе осни вач ки при мат, По ља ци - да се ва ло ри зу је 
њи хо ва број ност и ве ли чи на зе мље итд. Они не ка жу: “Ни је ва жно, 
јер у ЕУ ви ше не ма др жав них гра ни ца, а не ма ни на ци ја јер смо 
сви Евро пља ни …” Да ни су тач не чак ни проц је не да ће члан ство 
у ЕУ учвр сти и ти Деј тон ски или не ки дру га чи ји трој ни до го вор у 
БиХ о БиХ та ко ђе свје до че при мје ри већ по ме ну тих ста рих чла ни-
ца. Док се то ком ми ну лих де це ни ја ЕУ све ви ше ин те гри са ла, Сје-
вер ни Ир ци, Фла ман ци, Ба скиј ци и др. су на пре до ва ли ка се це си ји 
и на њи хо во оса мо ста ље ње се већ ра чу на као на из вје стан ис ход. 
На по кон, иако не тре ба ис кљу чи ти мо гућ ност да БиХ као из у зе-
тан слу чај бу де и ра ни је при мље на по убр за ној про це ду ри, пре ма 
пла ни ра ној ди на ми ци ЕУ се не ће ши ри ти у на ред ној де це ни ји, а за 
“деј тон ску тво ре ви ну” је пред ви ђен и знат но ду жи рок.10) 

12.ПРИЈЕУНАТОНЕГОУЕУ

Учла ње ње у НА ТО, ко ји ни је са мо вој на не го и по ли тич ка 
ор га ни за ци ја под ко ман дом САД, мо гло би зна чај но да ути че на 
бу дућ ност БиХ и бу де те мељ јед ног по себ ног сце на ри ја до кра ја 
на ред не де це ни је. Пер спек ти ва “атланст ких ин те гра ци ја” не са мо 
да је про це ду рал но и вре мен ски бли жа не го пред ста вља и не зва-
нич ни прет ход ни услов за кан ди да те за члан ство у ЕУ, па се због 
то га че сто го во ри о је дин стве ном про це су “евро а тлант ских ин те-
гра ци ја”. Ипак, по сто је зе мље чла ни це ЕУ ко је ни су у НА ТО-у као 
и обрат но, а на по ло ви ни БиХ, то је сте у РС, по сто ји из ра же но рас-
по ло же ње да се тај про цес одво ји и огра ни чи на ЕУ. Ре зер ве срп-
ског на ро да пре ма оној дру гој ин те гра ци ји за сно ва не су ди је лом на 
свје жем сје ћа њу на бом бар до ва њу срп ских по ло жа ја око Са ра је ва 
и Ср би је. Али не ма ње и на у на ро ду ра ши ре ној бо ја зни да би се па-
ра тан при јем БиХ у од но су Ср би ју мо гао до ве сти инос тра не тру пе 
на гра ни цу на Дри ни. На по кон, то би РС ди рект но су прот ста ви-
ло са ве знич кој, сло вен ској и пра во слав ној Ру си ји, и то не са мо на 
емо ци о нал но-пси хо ло шком не го и на ре ал ном вој но-по ли тич ком 
пла ну, о че му се зва нич на Мо сква ди рект но и не дво сми сле но огла-
си ла. Бли жу пер спек ти ву БиХ у НА ТО-у су зи ло је и отво ре но и 
на пад но ло би ра ње Тур ске уочи не дав ног са ми та Али јан се у Чи ка-

10)  У но ви јим ис ту пи ма зва нич ни ка ЕУ по ми ње се 2025. го ди на као нај ско ри ји тер мин ка-
да би Ср би ја мо гла да по ста не чла ни ца, а БиХ за о ста је за ба рем још не ко ли ко го ди на.
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гу јер ни је има ло овла шће ња из РС. Због то га, на и ме, Ср би ма ни је 
те шко да за ми сле да Тур ска, ко ја и не кри је про бо шњач ку прист ра-
сност по вјер ској и кул тур ној осно ви, као чла ни ца НА ТО-а и аме-
рич ки ре ги о нал ни фа во рит, под са ве знич ком за ста вом уше та сво је 
вој ни ке у Срп ску. Члан ство у НА ТО-у, без об зи ра на рас по ло же ње 
у по ли тич ком ру ко вод ству и ко ман ди овог од бра ме ног са ве за, по-
ста ло је још је дан ка мен спо ти ца ња три на ро да у БиХ. Бо шња ци су 
еуфо рич но “за” јер ра чу на ју да би то би ла под ло га за ве ћи ути ца ја 
САД и Тур ске у при лог њи хо вих на ци о нал них ин те ре са. Хр ва ти, 
та ко ђе, јер је њи хо ва “ма ти ца” већ уве ли ко уну тра. Ср би, од но-
сно пар ла мен тар не стран ке у РС, не дав но су по сти гли кон сен зус да 
учла ње ње БиХ ве жу за ре фе рен дум и прет ход но при кљу че ње “ма-
ти це”. А по што је но во и за бра ни пред сјед ник Ср би је при ли ком по-
сје те Мо скви из ја вио да ње го ва зе мља не ће у НА ТО, ис па да је про-
цес, бар при вре ме но, бло ки ран. Не тре ба, ме ђу тим, за не ма ри ти 
не дав ну из ја ву тур ског ам ба са до ра Ах ме та Јил ди за у са ра јев ском 
Ава зу да дви је тре ћи не по пу ла ци је БиХ же ли у НА ТО, без об зи ра 
на то што се ње го ва ста ти сти ка за пра во од но си са мо на рас по ло-
же ње на ро да у јед ној по ло ви ни зе мље, тј. у Фе де ра ци ји. По истом 
прин ци пу тзв. гра ђан ског ре фе рен ду ма (“је дан чо вјек - је дан глас”) 
ко ји је иг но ри сао рав но прав ност срп ског на ро да, БиХ је 1992. из 
ве ла се це си ју и, уз по др шку САД и ЕУ, до би ла ме ђу на род но при-
зна ње од УН.11)        

13.ПРОДУЖЕЊЕSTATUSQУО-а

Овај сце ан риј не мо ра да зна чи вјеч но вра ћа ње истог од но-
сно бес ко нач но про ду жа ва ње ло шег ста ња. И по ред де мо крат ске 
тран зи ци је и гра ђан ског ра та на на ци о нал но-вјер ској осно ви, и 
по ред тан ког уну тра шњег и све сла би јег вањ ског ле ги ти ми те та, 
и по ред ту тор ства ме ђу на род ног про тек то ра са бон ским овла шће-
њи ма, и по ред че сто дра ма тич них уну траш њих про бле ма и вањ-
ских при ти са ка, БиХ ипак тра је већ два де се так го ди на ба рем као 
сво је вр стан др жав ни про ви зо риј. Деј тон ски спо ра зум су ма кар и 
под над зо ром ве ли ких си ла ипак пи хва ти ли и пот пи са ли нај ви ши 
пред став ни ци сва три кон сти ту тив на на ро да. Та ко ђе, при вре ме ни 
и оквир ни устав ни аран жман, са др жан у анек си ма ми ров ног спо-
ра зу ма, им пле мен ти рао је у кон со ци ја тив ни по ли тич ки си стем ко-
ји омо гу ћу је да БиХ исто вре ме но бу де и де мо кра ти ја и др жа ва. Из-
мо ре на по ку ша ји ма и фру стри ра на не у спје си ма да учи ни не што 

11)  Днев ни аваз, 15. мај/сви бањ 2012.
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ви ше, ме ђу на род на за јед ни ца је пре пу сти ла до ма ћим ак те ри ма 
да се са ми рав но прав но до го во ре. А они, опет, и са ми ис цр пље ни 
ме ђу соб ним над му дри ва њи ма, при ти сци ма и кон тра при ти сци ма, 
пре пу сти ли су да ври је ме учи ни сво је, па су се Ср би по ми ри ли са 
по сто ја њем др жав не за јед ни це БиХ, а Бо шња ци и Хр ва ти са по сто-
ја њем Ре пу бли ке Срп ске.12) Украт ко, sta tus qуо ће по сте пе но сви 
при хва ти ти као нор мал но, од но сно при род но ста ње. А што се ти че 
функ ци о ни са ња кон со ци ја тив ног по ли тич ког си сте ма, и у ли те ра-
ту ри и у прак си сто ји да је не са мо ком пли ко ван, скуп и спор, не го 
и да је че сто бло ки ран на из мје нич ним по те за њем ве та од стра не 
свих уче сни ка због ствар ног или уми шље ног угро жа ва ња ви тал-
ног на ци о нал ног ин те ре са. Из так вог ста ња се на вод но из ла зи са-
мо сти ца њем од го ва ра ју ћих по ли тич ких вје шти на, на ви ка, ис ку-
ста ва, оби ча ја, обра за ца ми шље ња и по на ша ња, што опет зах ти је ва 
мно го вре ме на и стр пље ња и у крај њој ли ни ји зна чи про мје ну по-
ли тич ке кул ту ре. Вје ро ват но би се у том сло же ном и те шком про-
це су већ од ма кло да је ме ђу на род на за јед ни ца Деј тон ски спо ра зум 
већ 1995. за ко ва ла као ду го роч но нео спо ри во и не про мјен љи во 
рје ше ње, умје сто што је и са ма пр ва за по че ла ње го ву сло бод ну 
ин тер пре та ци ју и ре ин тер пре та ци ју, про бле ма ти за ци ју и ре ви зи ју. 
Оног мо мен та ка да је отво ри ла коб ну пу ко ти ну из ме ђу “сло ва и 
ду ха Деј тонс ког спо ра зу ма” БиХ је оста ла без устав не ар ма ту ре на 
ко ју се је ди но мо гла чвр сто осло ни ти, и ова шан са је ду го роч но, 
ако не и де фи ни тив но, про пу ште на.         

14.ГРАЂАНСКАДРЖАВАБЕЗГРАЂАНА

Ра ди се о сце на ри ју по ко ме у БиХ, при је све га Са ра је ву као 
глав ном гра ду, по сто ји сво је вр сна је згра гра ђан ског дру штва, а чи-
ни је ур ба на ин те лек ту ал на ели та оку пље на у не вла ди ном сек то ру, 
ко ја се бе ви ди као све ти о ник про све ће но сти, мо дер ми за ци је, ин-
ди ви ду а лиз ма и ко смо по ли ти зма „у мо ру при ми ти ви зма, шо ви ни-
зма, вјер ског фа на ти зма и кул тур не за ту ца но сти“. Они се би за да ју 
ми си о нар ску уло гу да про по ви је да њем љу ских пра ва и пар ти ци-
па ци је, на ци о нал но вјер ски по ди је ље ну БиХ ин те гри шу у је дин-
стве но гра ђан ско дру штво. А при то ме за бо ра вља ју да је фор ми ра-
ње на ци ја исто риј ски ко ин ци ди ра ло са гра ђан ским ре во лу ци ја ма 
и да је пот пу но про ма ше но су прот ста вља ње гра ђан ског дру штва и 

12)  У, до ду ше, ри јет ким при ли ка ма бо шњач ки по ли ти ча ри и по ли тич ки ин те лек ту ал ци да-
ју из ја ве о то ме да се Ре пу бли ка Срп ска мо ра при хва ти ти као ре ал ност.. На срп ској 
стра ни опет БиХ се под ра зу ми је ва, ма кар и као не же ље ни, др жав ни оквир.
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на ци о нал не др жа ве. Ово је и на ду жу ста зу је дан од нај ма ње вје ро-
ват них сце на ри ја јер по ла зи од пог ре шне прет по став ке да се БиХ 
по ли тич ком ин тер вен ци јом од о зго мо же пре ко но ћи пре тво ри ти 
у из ну тра је дин стве но гра ђан ско дру штво ка кво је у за пад ним зе-
мља ма на ста ја ло сто ље ћи ма. Ни јед на од бив ших ју го сло вен ских 
ре пу бли ка и на ро да ни су у том по гле ду има ли зна чај ни ју пред ко-
му ни стич ку тра ди ци ју, а БиХ је и ме ђу њи ма би ла на за че љу. Про-
цес ин ду стри ја ли за ци је и мо дер ни а ци је био је  ма ње-ви ше је два 
за по чео па је и гра ђан ска кла са би ла тек у по во ју. А по што је то ком 
ра та 1941-1945 и од мах на кон осло бо ђе ња уни ште на од но сно раз-
вла шће на и де кла си ра на, пост ко му ни стич ка тран зи ци ја ни је има ла 
на шта да се на сло ни и ус по ста ви на кнад и кон ти ну и тет. Тр жи шна 
еко но ми ја, де мо крат ска пар ти ци па ци ја, вла да ви на пра ва и дру ге 
прет по став ке гра ђан ског дру штва још уви јек пред ста вља ју ви ше 
ду го ро чан про је кат не го не по сред ну ре ал ност. Кон цепт из град ње 
на ци о нал не др жа ве (sta te na ti o nal bu il ding) као тран зи ци о ног ге не-
ра то ра дру штве них про мје на има огра ни чен до мет уко ли ко по сто-
ји су ви ше ве ли ки јаз из ме ђу но вих струк ту ра и за те че них кул ту ра. 
Пост ко му ни стич ка де мо кра ти за ци ја је већ на пр вим сло бод ним из-
бо ри ма 90-те по ка за ла сна гу тих по ти сну тих под кул ту ра у БиХ, 
ка да су три на ци о нал не стран ке до би ле по др шку 80 од сто би рач ког 
ти је ла. А сва ки од на ро да ис ка зао же љу за др жав ним са мо ор га ни-
зо ва њем и са мо у пра вом по сво јој мје ри и са сво јим су на род ни ци ма 
и исто вјер ни ци ма. По ку шај ме ђу на род не за јед ни це да гра ђан ским 
ре фе рен ду мом (је дан чо вјек – је дан глас) обез бје ди де мо крат ску 
ле ги ти ма ци ју оса мос та ље њу БиХ про из вео је гра ђан ски рат на 
на ци о нал но-вјер ској осно ви те на сли је ђе не раз до ре до дат но је 
про ши рио и про ду био и уни штио со ци јал но е ко ном ске осно ве ре-
ин те гра ци је. Ни дви је де це ни је од ме ђу на род ног при зна ња БиХ 
код два на ро да и ве ћи не ста нов ни штва не по сто ји ло јал ност пре-
ма за јед нич кој др жа ви ни ти устав ни па три о ти зам (Ха бер мас), па 
су по ме ну ти по ли тич ки и еко ном ски ци ље ви тран зи ци је и ври јед-
но сти гра ђан ског дру штва ре ал но оства ри ви је ди но у ди је ло ви ма, 
зва ли се они ен ти те ти, кан то ни, ре пу бли ке или сл.    

15.БиХКАОЗАМРЗНУТИКОНФЛИКТ

Прет ход но на ве де на гре шка ме ђу на род не за јед ни це у БиХ,  
са пре у ра ње ним при зна њем ко ја је 1992. иза зва ла гра ђан ски рат, 
мо жда и ни је на ста ла тра гич ном ома шком не го као про јек то ва ни 
“за мр зну ти кон фликт”. Јед ном је по слу жи ла као оправ да ње за пр-
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во бор бе но ан га жо ва ње НА ТО-а и оста нак аме рич ких вој них ба-
за у Евро пи, дру ги пут као ко ри дор за пе не тра ци ју Тур ске у пре-
двор је ЕУ, а тре ћи пут мо жда као улог у стра те шким над ме та њи 
ма и на год ба ма са Ру си јом. По овом сце на ри ју, ко ји би био нај го-
ри јер би зна чио ду го роч но мр цва ре ње, БиХ би мо гла по ста ти и 
екс пе ри мен тал ни по ли гон за те сти ра ње раз ли чи тих огра ни че них 
ору жа них ин тер вен ци ја, так тич ких по ли тич ких рје ше ња, не на сил-
них суб вер зив них ак ци ја ру ше ња и про мо ци ја ре жи ма и ли де ра, 
ма ни пу ла ци ја стран ка ма и ма са ма. По зна то је да “сла бе др жа ве и 
ду бо ко по ди је ље на и кон фликт на дру штва” пред ста вља ју иде а лан 
по моћ ни те рен за си му ли ра ње и тре нинг опе ра ци ја ко је се при пре-
ма ју за гло бал ну аре ну, а Бо сна је у овом ди је лу сви је та без прем ца. 
Ни је те шко прет по ста ви ти да “ве ли ки брат” то ле ри ше фор ми ра ње 
ве ха биј ских ко му на у Ма о чи, Бо чи њи и дру гим се ли ма по БиХ ка-
ко би као на дла ну из бли за по сма трао ка ко се од га ја ју, вас пи та ва ју, 
при пре ма ју, али и дје лу ју ислам ски те ро ри сти умје сто да се ис-
тим по слом ло ма та по сње жним вр ле ти ма на гра ни ци из ме ђу Ав га 
нис та на и Па ки ста на. Као што ни они клин ци ко ји су оно мад у 
не ко ли ко про вин циј ских ос нов них шко ла у РС са фла сте ром пре-
ко уста тра жи ли ве ћу сло бо ду ме ди ја си гур но ин спи ра ци ју ни су 
на шли у “ве се лој све сци” и цр та ним фил мо ви ма. Вје ро ват но је то 
са мо нај мла ђа ге не ра ци ја от по ра ша ко ји се об у ча ва ју да су тра сво-
је су гра ђа не уби је де да су за њи хо во си ро ма штво и не за по сле ност 
кри ви ло кал ни ко рум пи ра ни по ли ти ча ри, а не гло бал ни ганг сте ри 
са Вол Стри та. Нај бо ље ка сни је че ка ју ин тер на ци о нал не ка ри је-
ре, баш као и оне из прет ход не ге не ра ци је на ших от по ра ша, ко ји 
са да у Ту ни су, Ли би ји, Егип ту, Је ме ну, Си ри ју и та ко да ље и бу де 
арап ска про ље ћа. Иако рад них мје ста мањ ка на све стра не, је ди но 
тај но ви про фи та бил ни сек тор цви је та и Џим Шарп је већ об ја вио 
но ви при руч ник.13) Овај сце на рио је мо жда и нај цр њи по БиХ јер 
зна чи ду го роч но ино стра но ме на џи ра ње на ших уну тра шњих кон-
фли ка та и ду го ро чно мр цва ре ње на ро да, из ко га се те шко из ву ћи 
без но вих ве ли ких уну тра шњих или вањ ских ло мо ва, а ко је та ко ђе 
ни је ла ко пре жи вје ти.      

*
**

У за кључ ку се на ве де ни сце на ри ји по сте пе ну вје ро ват но ће 
мо гу свр ста ти у три ка те го ри је као вр ло вје ро ват ни (5, 8, 13), вје-

13) “Од дик та тор ских ре жи ма до де мо кра ти је” је нај по зна ти је Шар по во дје ло, а иза те о риј ски 
ин то ни ра ног на сло ва кри је се при руч ник за не на сил но ру ше ње ре жи ма у ино стран ству 
чи ја ефи ка сност је пре ми јер но те сти ра на упра во у Ср би ји. Но ви ја ис ку ства и по у ке, овај 
аутор је са жео и књи зи:  Self-Li be ra tion - A Gu i de to Stra te gic Plan ning for Ac tion to End a 
Dic ta tor ship or Ot her Op pres sion, The Al bert Ein stein In sti tu tion, 2009.  
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ро ват ни (2, 3, 4 , 5, 11, 12, 14) и ма ње вје ро ват ни (1, 6, 7, 10, 15). 
Прог но стич ка сла бост по ну ђе них сце на ри ја за бу дућ ност БиХ у 
на ред ној де це ни ји, као уоста лом и свих фу ту ро ло шких ис тра жи-
ва ња, про из и ла зи отуд што се за сни ва ју ис кљу чи во на ак ту ел ним 
ста њи ма и трен до ви ма на ло кал ном те ре ну и у ужем и ши рем окру 
же њу. А из ми чу им уви јек мо гу ћи гло бал ни по тре си, ко је је те шко 
пред ви дје ти и мо гу све пре ко но ћи про ми је ни ти. По зна то је, ре ци-
мо, да и по ред ар ми је за пад них екс пе ра та оку пље них у број ним 
аме рич ким ин сти ту ти ма за Со вјет ски са вез и ис точ ну Евро пу, баш 
ни ко ни је пред ви дио пад Бер лин ског зи да, као што ни у овом тре-
нут ку ни ко не мо же да са гле да пос ље ди це евен ту ал ног кра ха евро-
зо не, или пред ви ди ка ко ће се по на ша ти у до глед ној бу дућ но сти 
по на ша ти ки не ски џин или зе мље БРИК-а у пу ном са ста ву.

NenadKecmanovic

BOSNIAINTHETHIRDDECADEOFTHISCENTURY
–FifteenScenariosofOutcome–

Summary
Sig na tu res of the hig hest re pre sen ta ti ves of the three con sti tu ent 

pe o ples on the Dayton Tre aty we re chal len ged in ter nally and ex ter nally, 
and they are the main so ur ce of per ma nent in sta bi lity even to day. The 
in sta bi lity ge ne ra tes un cer ta inty, which in spi res spe cu la tion of so cal led 
or di nary pe o ple and sci en ti fic analyzes and prog no ses of what wo uld 
Bo snia and Her ze go vi na lo oks li ke in re cent fu tu re or whet her it will 
exist at all. The aut hor in his pa per analyzes fif teen al ter na ti ve sce na ri os 
abo ut the fu tu re of Bo snia and Her ze go vi na in the end of next de ca de.        
Keywords: the fu tu re of Bo snia and Her ze go vi na, Bo sni ans, Serbs, Cro ats, 

Re pu bli ka Srp ska, in te gra ti ons, craw ling de cay, cen tra li za tion, 
USA, Rus sia, Tur key, EU, NA TO, Ko so vo and Me to hi ja, ac tors, 
le a ders, fo re casts, out co mes, con flicts, con so ci a tion, de moc racy.
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Resume
This pa per re pre sents fif teen dif fe rent al ter na ti ve sce na ri os abo-

ut the fu tu re of Bo snia and Her ze go vi na in the end of next de ca de.  He 
starts with the worst and the less li kely sce na rio, and that is the sce na-
rio of ‘’new ci vil war’’. The next sce na rio is the sce na rio of craw ling 
col lap se, which me ans pe a ce ful se pa ra tion, and this sce na rio is al so 
bad so lu tion. The third sce na rio ‘’Fe de ra tion in Con fe de ra tion’’ re fers 
to the im por tan ce of sig ni fi cant cla u se of Was hing ton Tre aty which it 
was ne glec ted and it co uld be ac ti va ted again.  The forth is ‘’Srp ska 
with Sr bia’’ is de fo ted to the pos si ble in te gra ti ons of Re pu bli ka Srp-
ska and Ser bia, as so me kind of com pen sa tion for lo sing of Ko so vo. 
The fifth sce na rio is the tri par ti te union or con/fe de ra tion who se three 
na ti o nal re pu blics are in te gra ted in to the two en ti ti es rat her than the 
asymme tric con fi gu ra tion of tree pe o ple. The sixth and the se venth sce-
na rio analyzes ra rely men ti o ned pos si bi li ti es that Bo sni ans ‘’re le a se’’ 
Srp sku and to ta ke Sand zak in stead, or to le a ve Her zeg-Bo snia, which 
is re du ced to We stern Her ze go vi na, to Cro a tia (‘’Bo snia and Her ze go-
vi na wit ho ut Her ze go vi na’’). The eight sce na rio pre dicts ‘’asymme tric 
fe de ra tion’’ or di vi sion of a lar ger en tity in to two se mi-en ti ti es to pro-
tect ‘’the Cro a tian mi no rity’’. The ninth sce na rio is the ac hi e ve ment of 
Yugo-no stal gia in which the for mer Yugo slav re pu blics will be lo o sely 
con nec ted as in de pen dent sta tes. Un der tenth sce na rio is con si de red the 
cen tra li za tion as the in sti tu ti o nal in te gra tion of Bo snia and Her ze go vi-
na. Ele venth and twelfth sce na rio analyzes in te gra tion of Bo snia and 
Her ze go vi na in to the EU and NA TO. Thir teen sce na rio opens the pos-
si bi lity that not hing spec ta cu larly hap pens in Bo snia and Her ze go vi na 
and that the Dayton Tre aty sta bi li ze in ti me, and the fo ur te enth is the 
uto pia of cre a ting of ci vil so ci ety thro ugh the NGO net work. Ac cor ding 
to the last sce na rio Bo snia and Her ze go vi na is only ‘’fro zen con flict’’.       

* Овај рад је примљен 26. марта 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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Сажетак
Аутор у ра ду раз ма тра нај но ви ји пе ри од у по ли тич ком жи-

во ту Ре пу бли ке Срп ске. Он, при то ме, са гле да ва из вор не од ред бе 
Деј тон ског спо ра зу ма, на ко ји се у од бра ни свог ен ти те та по зи ва-
ју чел ни ци РС, као и „кре а тив ну“ при ме ну, тј. без об зир но пре кра-
ја ње и кр ше ње „Деј то на“ од стра не ме ђу на род них пред став ни ка, 
с по зи вом да пра ве „функ ци о нал ну“ др жа ву БиХ, што под гре ја ва 
не ре ал не те жње Бо шња ка (до не кле и Хр ва та) за ус по ста вља њем 
„гра ђан ске“ и „це ло ви те“ Бо сне и Хер це го ви не.  Аутор по себ ну 
па жњу по све ћу је чи ње ни ци да је РС на ста ла пре Деј то на,  да је 
у Деј то ну са мо по твр ђен њен ме ђу на род но - прав ни су бјек ти ви-
тет, да је, да кле, РС су бјект ме ђу на род ног пра ва, део ме ђу на род ног 
уго во ра, што ње ни про тив ни ци не пре ста но иг но ри шу и пре ви ђа ју. 
Због то га је у тек сту об ра ђе на про бле ма ти ка „сло ва“ и „ду ха“ Деј-
то на, за тим Бут мир ски до го во ри, про блем тре ћег - хр ват ског ен ти-
те та, спе ци јал не ве зе РС и Ср би је, за тим фе но мен му сли ман ског/
бо шњач ког иден ти фи ко ва ња са Бо сном и Хер це го ви ном и, нај зад, 
ста ње и пер спек ти ве Ре пу бли ке Срп ске.
Кључ не ре чи: Ре пу бли ка Срп ска, Деј тон ски спо ра зум,  ви со ки пред став-

ни ци, пре кра ја ње „Деј то на“, Бут мир ски до го во ри, тре ћи 
ен ти тет, Ср би ја

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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ЗАИПРОТИВ„ДЕЈТОНА“

Ре пу бли ка Срп скаје ове 2012. го ди не обе ле жи ла 20 го ди на 
сво га по сто ја ња. Би ло је то 20 го ди на бор бе за ауто ном ност и др-
жав ност  Ср ба за пад но о Дри не. Има ју ћи у ви ду при ро ду, узро ке 
и ци ље ве гра ђан ског, вер ског и ет нич ког ра та у Бо сни и Хер це го-
ви ни, као и на про сто ру чи та ве  СФРЈ,  са мо ства ра ње и очу ва ње 
Ре пу бли ке Срп ске пред ста вља нај ве ћу те ко ви ну срп ског на ро да 
у бор би за ју го сло вен ско на сле ђе.1) Шта ви ше, Ре пу бли ка Срп ска 
има свој ство јед ног ет но-по ли тич ког и др жа во твор ног фе но ме на, 
има ју ћи у ви ду моћ но са ве зни штво ње них уну тра шњих и спољ них 
не при ја те ља ко ји су се не ми ло срд но об ру ша ва ли на ову срп ску др-
жа ву, ко ја је  го то во све ово вре ме, по го то ву у ра ту, би ла без ијед ног 
моћ ног са ве зни ка. Из у зев Ср би је,   и Ру си је у доц ни јем  Пу ти но-
вом пе ри о ду. Оту да је њен ге о по ли тич ки по ло жај и да ље  ра њив и 
не ста би лан.

У бо шњач ким по ли тич ким кру го ви ма да нас, као и по чет ком 
де ве де се тих го ди на, ода пи њу се рат но ху шкач ке стре ле пре ма Ср-
би ма и Ре пу бли ци Срп ској. Као да се ни шта у ме ђу вре ме ну  ни је 
про ме ни ло ; оста ле се ста ре ви зи је „це ло ви те“, „гра ђан ске“, „мул-
ти ет нич ке“ Бо сне, по зна те по ли тич ке ман тре  из Изет бе го ви ће вог 
„де мо крат ског“ ре пер то а ра. 2) 

Во де ћи му сли ман ски по ли ти ча ри, по пут Ха ри са Си лај џи ћа, 
упор но Ре пу бли ку Срп ску при ка зу ју као „ге но цид ну тво ре ви ну“ и 
отво ре но зах те ва ју да се она уни шти. То је кључ на  по ли тич ка пре-
ми са  свих бо шњач ких стра на ка - уки да ње ен ти те та, тј. Ре пу бли ке 
Срп ске, и ус по ста вља ње уни тар не Бо сне и Хер це го ви не у ко јој би 
Бо шња ци има ли до ми на ци ју.

Што ти че хр ват ских по ли ти ча ра у БиХ, они,  све ове го ди-
не од „Деј то на“, упор но ука зу ју на не рав но пра ван ста тус Хр ва та 
у БиХ,   тра же да се из вр ши тзв. до кан то ни за ци ја БиХ, тј. уки не 

1)  Од  око 100 хи ља да стра да лих у ра ту у БиХ, по ги ну ло је око 30 хи ља да Ср ба.

2) Ка ко је Али ја Изет бе го вић, ко ји се до се дам де се тих го ди на про шлог ве ка опре де љи вао 
као Ср бин му сли ман ске ве ро и спо ве сти, за ми шљао БиХ и ње ну мул ти ет нич ност, по ка-
зу је ин тер вју ко ји је дао  са ра јев ском Ослобођењу  ок то бра 1990, под на сло вом „Гра ђан-
ска ре пу бли ка или гра ђан ски рат“, у ко јем на пи та ње да ли би ства ра ње дру штва ба зи-
ра ног на ре ли ги ји, у овом слу ча ју исла ма – сма трао дру штве ним на прет ком, ре као „Да. 
Сма трам! Сва ка ко, под увје том да је то дру штво за и ста му сли ман ско. Исти на, ислам ни-
је иде о ло ги ја, већ увје ре ње, те би за то у си сте му и дру штву у ко јем би љу ди при хва та ли 
ислам као увје ре ње, као вје ру, ус по ста вља ње ислам ских нор ми и стан дар да жи во та за 
ме не пред ста вља ли на пре дак“.  Пре ма: Ми ло рад До дик, „О Су ду и Ту жи ла штву Бо сне и 
Хер це го ви не, или ка ко је БиХ на ста ла и ка ко (не) мо же да оп ста не“,  Новасрпскаполи
тичкамисао, бр. 3-4, 2010, 119; Ра сим Де лић, ко ман дант тзв. ар ми је БиХ, ис пра ћа ју ћи 
му џа хе ди не 1995, ре као је: „Ово је са мо пр ва рун да, не зна мо ка да ће до ћи до сље де ће. 
Ва ша по моћ би ће по треб на док ислам не по би је ди на ци је лом сви је ту“, исто, 118.
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Ре пу бли ка Срп ска,  и БиХ  у скла ду са за ко ном о кон сти ту тив но-
сти три на ро да на це лом ње ном про сто ру по де ли на ви ше ре ги о на, 
или да се уве де и тре ћи-хр ват ски ен ти тет. За пр ви зах тев углав-
ном се за ла же ХДЗ БиХ (Дра ган Чо вић), а за дру ги ХДЗ 1990. (Бо-
жо Љу бић). Ни јед не ни дру ге не за до во ља ва  по сто је ћи кон цепт 
му сли ман ско-хр ват ске фе де ра ци је ус по ста вљен аме рич ким ул ти-
ма ту мом, тзв. Ва шинг тон ским спо ра зу мом 1994. го ди не. У вре ме 
свог на стан ка, био је то мо дел ко јим је вој но по ли тич ка ко а ли ци ја 
му сли ма на и Хр ва та тре ба ло да уни шти срп ски ен ти тет,  и они су 
га свој ски при хва ти ли. Да нас  Ва шинг тон ски спо ра зум ни је по во-
љи ни јед ни ма ни дру ги ма; Бо шња ци би да на мет ну до ми на ци ју, а 
Хр ва ти, сма тра ју ћи се угро же ни ма, те же да ус по ста ве са мо стал ни 
ста тус,  и раз врг ну са вез са Бо шња ци ма.  

За пад ни кре а то ри „Деј то на“, на че лу са САД, за све не да ће 
не до вр ше не др жа ве БиХ, оп ту жу ју вла сти Ре пу бли ке Срп ске. Бли-
жи им је кон цепт ко ји за го ва ра му сли ман ско Са ра је во о уни тар ној 
БиХ, не го хр ват ски кон цепт са тре ћим ен ти те том. Сто га су њи хо ви 
„га у лај те ри“ у Бо сни, сви од ре да, не ки ви ше не ки ма ње,  од Ве-
стен дор па, Пе три ча, Еш да у на  до Лај ча ка,  от ки да ли  пар че по пар-
че су ве ре но сти срп ског ен ти те та и пре но си ли га на БиХ.  Ви ше од 
се дам де сет над ле жно сти РС пре не то је на БиХ све под из го во ром 
им пле мен та ци је Деј тон ског спо ра зу ма. Са мо Еш да ун сме нио је на 
сто ти не срп ских по ли ти ча ра, ко ји су ства ра ли Ре пу бли ку Срп ску. 
Али, и по ред ни за на па да на ње не основ не по сту ла те, ко ји су за га-
ран то ва ни Деј тон ским спо ра зу мом, ту пре све га ми сли мо на пре-
но ше ње вој них и по ли циј ских над ле жно сти на БиХ, РС је ус пе ла  
да се очу ва као пре по зна тљив срп ски ен ти тет. Раз у ме се, ту ни је 
крај,  сле де но ва ис ку ше ња, јер пред сто је  „бит ке“ око устав них 
про ме на.

Сво је на ме ре око пре у ре ђе ња БиХ, на ште ту РС, за пад ни 
кре а то ри „Деј то на“ из не ли су нај пре кроз текст Пе ди Еш да у на и 
Ри чар да Хол бру ка у за јед нич ком члан ку у Гардијану.Ова дво ји-
ца ср бо мр за ца ја ди ку ју над сво јом тво ре ви ном – деј тон ском БиХ, 
упо зо ра ва ју ћи  да је До дик до шао на власт по сле на ци о на ли стич-
ке СДС, али да је и ње му крај њи циљ „до ве сти свој срп ски ен ти-
тет - РС у по зи ци ју да се от це пи чим се ука жу та кве мо гућ но сти“. 
Кри ти ку ју ћи До ди ка и Ре пу бли ку Срп ску, за ко ју је Хол брук по сле 
„Деј то на“ ре као да је она „гре шка у про ра чу ну“, дво ји ца ди пло ма-
та, у ства ри, от кри ва ју ан гло сак сон ске  ге о по ли тич ке аспи ра ци је.  

Они се, на и ме, су прот но про кла мо ва ном опре де ље њу за де-
мо кра ти за ци ју б/х про сто ра, за ла жу за до дат но ја ча ње ОХР и вој-
ног при су ства Еуфо ра; за ја ча ње овла шће ња са да шњег ви со ког 
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пред став ни ка, што омо гу ћа ва оп ста нак БиХ „као др жа ве“, под 
усло вом да се из вр ше же ље не устав не ре фор ме ко је ус по ста вља ју 
„функ ци о нал ну др жа ву“.3) 

На и ме, До дик је по зи ва њем на из вор ни „Деј тон“ по стао трн 
у оку за пад ним „ци ви ли за то ри ма“ у БиХ.  У тек сту „БиХ је де фект-
на“ Ми ло рад До дик је оце нио да је Бо сна и Хер це го ви на „трај но 
де фект на, по де ље на др жа ва, по сле ди ца си стем ске гре шке“, од-
но сно „раз ли чи тих кон цеп ци ја уну тра шњег уре ђе ња зе мље“,  за-
ла жу ћи се за стрикт но  по што ва ње Деј тон ског спо ра зу ма, ка кав 
је пот пи сан 1995. го ди не, а то зна чи по што ва ње  сло ва а не ду ха 
„Деј то на“, ка ко про тив ни ци овог спо ра зу ма че сто ис ти чу. Пре те ћи 
ре фе рен ду мом, До дик је ре као да стра ни и бо шњач ки зва нич ни-
ци „ни су раз у ме ли или на мер но не ће да схва те“, да мо гу ћи ре фе-
рен дум о са мо стал но сти РС ни је „ак ци ја сра чу на та за рас ту ра ње 
БиХ“, не го „ре а го ва ње ако би ло ко по ку ша да јед но стра но уки не 
Срп ску или уру ши ста тус ко ји она има пре ма Деј то ну“.4)  Ре фе рен-
дум је по стао оми ље на те ма Ми ло ра да До ди ка, и он је њи ме на-
сто јао да оси гу ра деј тон ску по зи ци ју Ре пу бли ке Срп ске, али га је и 
по ли тич ки дис кре ди то вао ти ме што је обе ћао, па од ње га од у стао, 
ка да су  во де ће за пад не си ле при зна ле не за ви сност Ко со ва. По ред 
све га,  пре тр пео је и кри ти ке до ју че ра шњих за пад них па тро на.

Ре а го ва ла је До рис Пак, шеф де ле га ци је Европ ског пар ла-
мен та за ју го и сточ ну Евро пу,  још је дан осве до че ни не при ја тељ 
Ср ба. Го во ре ћи о „упо зо ре њу“, по во дом си ту а ци је у БиХ, Хол бру-
ка и Еш да у на, Пак ис ти че да Уни ја чи ни оно што мо же и да не ма 
опа сно сти од рас па да БиХ, тј. да До ди ко ве прет ње ни су ре ал не. 
Се це си ју БиХ, пре ма ње ним ре чи ма, не тре ба оче ки ва ти и због то-
га што се „До дик ве о ма до бро осје ћа као пре ми јер Ре пу бли ке Срп-
ске и не би имао слич ну по зи ци ју ако би се при кљу чио Ср би ји. 
Ме ђу тим, при јет ње ре фе рен ду мом ни су до бре за по ли тич ку кли му 
у БиХ. Не по вје ре ње ра сте, умје сто да се сма њу је. По ли ти ча ри не 
сми ју ра ди ти је дан про тив дру гог, јер он да ште те гра ђа ни ма. Они 
тре ба ју ис пу ња ва ти усло ве из Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при-
дру жи ва њу и тре ба ју схва ти ти да др жа ва мо ра би ти оја ча на“. Пак 
да ље ука зу је на сла бље ње овла шће ња ви со ког пред став ни ка, ко јег 
би у до глед но вре ме мо гао за ме ни ти спе ци јал ни пред став ник ЕУ. 

Ми ро слав Лај чак, ви со ки пред став ник УН у БиХ, у ин тер-
вјуу за че шки Ра ди о жур нал ис ти че да  БиХ не мо же да се рас пад не 
мир но, и да је је ди ни мо гу ћи кон цепт за јед нич ка др жа ва. У  вре-

3) Ви ди: Сте фан Кар га но вић, „Ко под ме ће ба рут“,исто,  4-5.

4) „БиХ је де фект на“,Глас, 7. но вем бра 2008,  3.
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ме про гла ше ња јед но стра не не за ви сно сти Ко со ва Лај чак је упор но 
ис ти цао да не ма слич но сти из ме ђу Ре пу бли ке Срп ске и Ко со ва, ко-
је За пад про из вољ но пред ста вља као пре се дан. Он се, по пут сво јих 
прет ход ни ка, за ла же за су ве ре ну БиХ и је дан устав, и ис ти че да 
„ат мос фе ру у БиХ тру ју не пре ста ни по ку ша ји Ре пу бли ке Срп ске 
да оспо ри и осла би за јед нич ку др жа ву, док исто вре ме но из Са ра-
је ва сти жу не ре ал на обе ћа ња да ће Ре пу бли ка Срп ска би ти уки ну-
та“. Лај чак сма тра да би рас пад, ко ји не би имао са гла сност сва три 
на ро да, зна чио да би про па ла и це ла ме ђу на род на кон цеп ци ја мул-
ти ет нич ке БиХ, те да ме ђу на род на за јед ни ца има ја сну пред ста ву 
шта је ко нач ни циљ за БиХ. То је је дин стве на, по ли тич ки ста бил-
на и еко ном ски про спе ри тет на зе мља, ко ја је на пу ту у Европ ску 
уни ју. Лај чак је, при том, уве рен да ме ђу глав ним про бле ми ма ни је 
про блем те ри то ри јал ног ин те гри те та БиХ, већ раз ли чи то ту ма че-
ње ње не ен ти тет ске над ле жно сти.

Ме диј ској кам па њи уру ша ва ња деј тон ске БиХ и уни ште ња 
РС  при кљу чи ла се и Хи ла ри Клин тон ста вом о  „не за вр ше ном по-
слу у Бо сни“, да би Сер вер и Абра мо вич, се ри јом ин тер вјуа по бал-
кан ским ме ди ји ма, на ста ви ли да ши ре гло бал ну по ли тич ку кли му 
по гро ма над Ре пу бли ком Срп ском и ње ним ли де ром. На кон то га 
на сце ну сту па ју по зна те, спо ља спон зо ри са не НВО у Бе о гра ду са 
аутошовинистичким ти ра да ма о то ме да „Аме ри кан ци  и Евро-
пља ни бо ље зна ју шта је до бро за Ср бе не го они са ми“. 5)

У бо сан ско хер це го вач ком ге о по ли тич ком тро у глу, да кле,  
ни шта но во.  Док се му сли ман ска стра на за ла же за уни тар ну и 
цен тра ли зо ва ну  БиХ, хр ват ска за до кан то ни за ци ју или фор ми ра-
ње тре ћег, хр ват ског кан то на, Ср би на сто је да очу ва ју Ре пу бли ку 
Срп ску, од но сно оно што је оста ло од ње них др жав них атри бу та, 
на го ве шта ва ју ћи и ре фе рен дум о от це пље њу од БиХ и при кљу че-
ње Ср би ји.6)

5) Не над Кец ма но вић, „Бу дућ ност Ре пу бли ке Срп ске у ма ка за ма Сје ди ње них Др жа ва и 
Европ ске уни је“,  Новасрпскаполитичкамисао, бр. 3-4, 2010, 52.

6) Бо ја зан Ср ба за уки да ње Ре пу бли ке Срп ске пот кре пљу ју и до ку мен ти до ко јих је до шао 
бе о град ски лист Глас. „На са стан ку за пад них оба ве штај них слу жби у Бри се лу, одр жа-
ном у ју ну 2003. го ди не, на ко јем је би ло ре чи о про це су уни ште ња Ре пу бли ке Срп ске, 
уче сни ци су се са гла си ли да је ап со лут ни при о ри тет пре ки ну ти би ло ка кву ве зу Ср ба 
за пад но од Дри не са сво јом ма ти цом. У пла ну `дробљења Србије`, уни ште ње Ре пу бли-
ке Срп ске за у зи ма зна чај но ме сто. По ред се це си је Ко со ва, Вој во ди не, Ра шке обла сти и 
кро је ња гра ни ца Ср би је по мо де лу Бе о град ског па ша лу ка, кључ ни аспект овог пла на је 
уни ште ње срп ске др жа ве ко ја је на ста ла на те ри то ри ји БиХ. Овла да ва ње еко ном ским 
си сте мом и уни ште њем ин сти ту ци ја и еле ме на та др жав но сти Ре пу бли ке Срп ске, са мо 
су по чет не фа зе овог пла на. За њи ма би усле дио кла сич ни ег зо дус и ет нич ко чи шће ње 
ко је би Ср бе из бри са ло из Бо сне и Хер це го ви не. У са мом по чет ку су усво је ни прин ци пи 
да Ср би ја мо ра би ти ма ла и не ста бил на да би Бал кан био ста би лан и под кон тро лом.“ 
Ви ди: „Ре пу бли ка Срп ска без Ср ба“, Глас, 6. но вем бар 2008, стр. 18.
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Власт у Ре пу бли ци Срп ској на че лу са До ди ком, а по нај ви ше 
сам До дик, че сто ис ти че да „Деј тон“ ни је био срп ска же ља  не го 
оба ве за, да је Ср би ма бли жа иде ја ује ди ње ња са Ср би јом, или са-
мо стал на др жа ва,  од  би ло  ка кве ве зе са Са ра је вом. А оно што 
До дик го во ри, на род ми сли и осе ћа, а исти је став и дру гих по ли-
тич ких стра на ка у Ре пу бли ци Срп ској.  

Ни по ку шај не ких ме ђу на род них и са ра јев ских кру го ва да 
со ци јал но-еко ном ским ме ра ма до ки ну Ре пу бли ку Срп ску ни је ус-
пео. По ка за ло се да је срп ски ен ти тет еко ном ски ви тал ни ји и по ли-
тич ки одр жи ви ји и функ ци о нал ни ји не го што је то Фе де ра ци ја. 7)

Оста је да се ви ди шта ће до не ти устав не про ме не у БиХ. 
Пре ма до го во ру во де ћих бо сан ско хер це го вач ких по ли ти ча ра 
из сва три кон сти ту тив на на ро да8), Устав БиХ, ко ји ће се ме ња-
ти аманд ма ни ма, тре ба ускла ди ти са Европ ском кон вен ци јом о 
основ ним људ ским пра ви ма и сло бо да ма, и он тре ба да ре ши над-
ле жност др жа ве, функ ци о ни са ње ин сти ту ци ја БиХ, те ри то ри јал ну 
ор га ни за ци ју. На кон устав них про ме на, усле дио би по пис ста нов-
ни штва о ет нич кој, вер ској и је зич кој при пад но сти, 2011. го ди не. 
До го во ре но је да по пис ста нов ни штва из 1991. бу де и да ље осно ва 
за на ци о нал ну за сту пље ност у свим др жав ним, ен ти тет ским, кан-
то нал ним и оп штин ским ин сти ту ци ја ма, до 2014. го ди не. По пис 
ста нов ни штва до да нас (2012) ни је из вр шен, јер би се на тај на чин 
рас пр ши ле ла жи бо шњач ких пр ва ка и њи хо вих спољ них мен то ра о 
на вод ној срп ској агре си ји. 

РСЈЕСТВОРЕНАПРЕ„ДЕЈТОНА“,
УДЕЈТОНУЈЕСАМОПОТВРЂЕНА

Оно што пре ви ђа ју про тив ни ци РС, на мер но или слу чај но 
све јед но,  је сте чи ње ни ца да  је РС на ста ла пре Деј то на, да је у 
Деј то ну са мо по твр ђе на во ља срп ског на ро да на свој по ли тич ки и 
др жав ни ени тет у окви ру Бо сне и Хер це го ви не. Као што је по зна то 
Срп ска Ре пу бли ка Бо сна и Хер це го ви на про гла ше на је  9. ја ну а ра 
1992. го ди не, а 12. ав гу ста 1992. до би ла је да на шње  име -  Ре пу-
бли ка Срп ска. У по ли тич ком и ет нич ком сми слу РС пред ста вља 
пра во Ср ба у БиХ на са мо о пре де ље ње, ко је се за сни ва на кон сти-
ту тив ном свој ству срп ског на ро да у овој фе де рал ној је ди ни ци. То 

7) Ви ди: I. Lo vre no vić, M. Jer go vić, BiH–budućnostnezavršenograta, „No vi li ber“, Za greb, 
2010, 152.

8) До го во ру су при су ство ва ли ли де ри СНСД-а Ми ло рад До дик, ХДЗ-а Дра ган Чо вић и 
СДА Су леј ман Ти хић. Не до ста ја ли су ли де ри ПДС-а Мла ден Ива нић, СзБиХ Ха рис Си-
лај џић и ХДЗ-а 1990. Бо жо Љу бић. 
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би би ла  прав на  и по ли тич ка ком по нен та срп ске др жа во твор но сти 
у БиХ. Вој на ком по нен та под ра зу ме ва ла је упор ну  од бра ну  РС 
у че тво ро го ди шњем на мет ну том ра ту,  и та ње на од бра на је по-
твр ђе на у Деј то ну. Ср би су у Деј тон оти шли са су бјек ти ви те том 
ко ји се зо ве- Ре пу бли ка Срп ска и та мо су по твр ди ли свој ме ђу на-
род ни су бјек ти ви тет. По зи ва ју ћи се на пра во Ср ба на ре фе рен дум 
До дик тач но на во ди, да Ре пу бли ка Срп ска на кон Деј то на има ве ћи 
ме ђу на род ни су бјек ти ви тет не го што су има ле ре пу бли ке бив ше 
Ју го сла ви је ко је су ка сни је про мо ви са не као др жа ве, а ни су има ле 
ни ка кав ме ђу на род ни су бјек ти ви тет. 9)

Ре пу бли ка Срп ска је ак тер ме ђу на род ног спо ра зу ма – и Деј-
тон ски спо ра зум у ме ђу на род ном прав ном сми слу јед на ко је ва-
жан и за оп ста нак БиХ и за оп ста нак РС као ње ног кон сти ту тив ног 
чи ни о ца. Уко ли ко се он не при ме њу је, или се пре кра ја  на ште ту 
јед не од стра на тог спо ра зу ма, она сво ју по ли тич ку суд би ну  има 
пра во да се за шти ти ре фе рен ду мом,  као из вор ним и не по сред ним 
об ли ком де мо крат ског на род ног од лу чи ва ња. 

Ре пу бли ка Срп ска је, да кле, стра на у спо ра зу му ко ја је уче-
ство ва ла у кон сти ту и са њу БиХ. Устав БиХ је кључ ни прав ни до-
ку мент Деј тон ског спо ра зу ма на ко јем по чи ва ова др жав на тво-
ре ви на. По свом уста ву  БиХ је нај слич ни ја др жав ном уре ђе њу  
фе де ра ци је/кон фе де ра ци је, али су ме ђу на род ни чи ни о ци -  ви со ки 
пред став ни ци УН - на сто ја ли да је учи не „функ ци о нал ном“ др жа-
вом, та ко што су  „кре а тив но“ ту ма чи ли   „Деј тон“.  Др же ћи се ду ха 
а не сло ва Деј тон ског спо ра зу ма, ме ђу на род ни по сред ни ци чи ни ли 
су ње го во  без об зир но  кр ше ње и пре кра ја ње. 

ПРЕКРАЈАЊЕ„ДЕЈТОНА“

Пре ма Уста ву БиХ има сле де ће ин сти ту ци је:
 – Пар ла мен тар на скуп шти на са два до ма: Дом на ро да и 

Пред став нич ки дом
 – Пред сед ни штво БиХ од три чла на, ко је гра ђа ни би ра ју не-

по сред но, и то јед ног Ср би на из РС, а јед ног  Бо шња ка и 
јед ног  Хр ва та из Фе де ра ци је БиХ

 – Са вет ми ни ста ра БиХ, ко ји има три чла на: пред се да ва ју-
ћег, за тим  ми ни стра спољ них по сло ва и ми ни стра спољ-
не тр го ви не

9) Ви ди: Ми ло рад До дик, „Над ле жно сти Ре пу бли ке Срп ске и по ку ша ји пре кра ја ња Деј-
тон ског спо ра зу ма“, у: ПетнаестгодинаДејтонскогспоразумаибудућностРепублике
Српске, Новасрпскаполитичкамисао, 1/2011, 25.
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 – Устав ни суд БиХ, ко ји има де вет чла но ва, од ко јих че ти ри 
би ра Пред став нич ки дом Фе де ра ци је, два чла на НС РС, 
а три чла на стран ца би ра Европ ски суд за људ ска пра ва

 – Цен трал на бан ка БиХ са сто ји се од гу вер не ра ко јег име-
ну је ММФ, а три чла на име ну је  европ ска раз вој на бан ка.

Од све га шест ин сти ту ци ја ин тер вен ци о ни стич ком по ли ти-
ком и ак ти ма ви со ких пред став ни ка до шло се до ви ше од се дам де-
сет ин сти ту ци ја БиХ.

Суд БиХ је та ко ђе кон струк ци ја ви со ког пред став ни ка (ОХР).  
Јер не мо же да по сто ји Суд БиХ ако га не ма у са мом Уста ву БиХ. И 
Ту жи ла штво БиХ на мет нуо је ви со ки пред став ник, из по ли тич ких 
раз ло га кри ми на ли зо ва ња РС  ра ди ње ног га ше ња и цен тра ли зо-
ва ња и уни та ри за ци је БиХ. То по твр ђу је чи ње ни ца да су пре ко 90 
од сто оп ту же них и осу ђе них за рат не зло чи не Ср би. 10) 

До вољ но је са мо ле ти мич но по гле да ти Устав БиХ, па ви де ти 
ко је над ле жно сти има ју ен ти те ти, све оно што не при па да ин сти-
ту ци ја ма БиХ, а ко је су у свом кре а тив ном ту ма че њу „Деј то на“ ви-
со ки пред став ни ци од у зе ли Ре пу бли ци Срп ској.  Јед но вре ме не по-
сред но на кон Деј тон ског спо ра зу ма ру ко вод ство Срп ске од би ја ло 
је све што је би ло про тив Деј тон ског спо ра зу ма, а он да је до шло 
ру ко вод ство ко је се опре де ли ло за са рад њу, с уве ре њем да ће та ко 
при во ле ти ме ђу на род не чи ни о це да не из ла зе из окви ра „Деј то-
на“. Ме ђу тим, ве ли ки број над ле жно сти је ве ро ват но бес по врат но 
пре не се но на Са ра је во.  Од вој ске, пра во су ђа, ца ри не. Ста ло се на 
по ли ци ји, ка да је срп ска власт пру жи ла от пор. 11)

Очи глед но је да су ме ђу на род ни ме ди ја то ри Деј тон ски спо-
ра зум за ми сли ли као сво је вр стан пре дах у иг но ри са њу пра ва Ср ба 
и њи хо ве Ре пу бли ке Срп ске. Би ло им је ва жно да се за у ста ви рат, 
ус по ста ви мир  и пот пи ше спо ра зум.  Али не и да озбиљ но при сту-
пе ње го вој при ме ни. Ка ко ис ти че пред сед ник РС,  Ми ло рад До дик,  
„Сва ре ше ња  на мет ну та су си лом ме ђу на род не за јед ни це, при ти-
ском, про га ња њем и за тва ра њем љу ди и на мно ге дру ге на чи не... 
Ре ци мо, у рас пра ви око вој ске мо жда се мо же на ћи не ка ло ги ка – да 
као ме ђу на род но при зна та др жа ва, БиХ тре ба да има јед ну вој ну 

10) Ви ди: Ми ло рад До дик, “О Су ду и Ту жи ла штву БиХ, или ка ко је на ста ла и ка ко (не)мо же 
да оп ста не”, Новасрпскаполитичкамисао, бр. 3-4/2010, 129. Као до каз за ову те зу мо же 
по слу жи ти чи ње ни ца, да још ни шта ни је ура ђе но у пред ме ту Ати фа Ду да ко ви ћа, јед ног 
од ко ман да на та бо сан ских му сли ма на,  про тив ко га је РС под не ла ту жбу за рат ни зло чин 
над ци ви ли ма још 2006. го ди не.

11) Ви ди ши ре: Алек са Бу ха, „Ре пу бли ка Срп ска и спољ ни при ти сци“, у: Петнаестгодина
ДејтонскогспоразумаибудућностРепубликеСрпске, Новасрпскаполитичкамисао,   
1/2011,  211-214.
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струк ту ру. Но она је и да ље не по мир љи во по де ље на, без об зи ра 
на то што ви ди те ма ни фе ста ци је не ког за јед нич ког де ло ва ња. У 
су шти ни, та вој ска има три сег мен та и под упра вом је НА ТО-а, а 
не под упра вом БиХ“.12)  До дик се сво је вре ме но за ла гао за пот пу ну 
де ми ли та ри за ци ју БиХ, а сад ис ти че да вој ска ко шта ви ше не го ка-
да су би ле две вој ске у ен ти те ти ма. Исто та ко од у зе те су над ле жно-
сти РС у фи скал ном си сте му.  На и ме, РС би ла је фи скал ни фак тор 
по Деј то ну, би ли смо вла сни ци свих по ре за, ца ри на, ак ци за и оста-
лог... 13) Ка ко ис ти че До дик, на мет ну то је 320 не же ље них за ко на, у 
на ме ри ви со ких пред став ни ка да кре и ра ју но ви по ли тич ки си стем 
и но ве по ли тич ке од но се. Пе ди Еш да ун је са мо илу стра ци ја ко ли ко 
је ме ђу на род на за јед ни ца екс пе ри мен ти са ла у БиХ. У сво јој књи зи 
ПлуговиимачевиЕш да унса оп шта ва:„ИдемуБоснусазадатком
даразградимДејтонскиспоразумиуспоставимновисистем“.

Устав на кри за у БиХ ин тен зи ви ра на је по ло ви ном 2009,14) и 
тра је до да нас. Пред ви ђа ња узи ма ју у об зир и  крај ње оп ци је од 
уки да ња ен ти те та до рас па да др жа ве. На и ме, ЕУ је као услов у 
ње но члан ство на ве ла про ме ну уста ва БиХ, што чел ни ци РС од-
луч но од би ја ју, јер би про ме на уста ва до ве ла до уки да ња срп ског 
ен ти те та и до ми на ци је Бо шња ка у др жа ви. Бут мир ски пре го во ри 
(ле то 2009) из ме ђу пред став ни ка три кон сти ту тив на на ро да у БиХ 
су про па ли, јер су ЕУ и САД по ку ша ли да на мет ну ре ше ња ко ја су 
зах те ва ла још зна чај ни ја сма ње ња ен ти тет ских овла шће ња. Срп-
ски чел ни ци од луч но су од би ли та кве пред ло ге. 

Бо шња ци се отво ре но су прот ста вља ју устав ним про ме на ма  
ко је не за до во ља ва ју њи хо ве мак си ма ли стич ке зах те ве: пр вен стве-
но укидањеентитетскоггласања,претварањеСаветаминиста
ра БиХ у владу са „јаким премијером“, одузимање законодавне
надлежностиДомународа.Свапозивањабошњачких лидерана
евроатлантске интеграције за основу имају један једини преду
слов,атоје–укидањеРепубликеСрпске. Сто га се и про цес при-
дру жи а ва ња НА ТО пак ту пре тво рио у по ли тич ко пи та ње. 15)При-
дру жи ва ње НА ТО али јан си за го ва ра, на жа лост, и Ми ло рад До дик, 

12) Ми ло рад До дик, „Над ле жно сти Ре пу бли ке Срп ске и по ку шај пре кра ја ња Деј тон ског 
спо ра зу ма“, у: ПетнаестгодинаДејтонскогспоразумаибудућностРепубликеСрпске, 
Новасрпскаполитичкамисао, 1/2011, 19.

13) Исто, 20.

14) Мно ги ана ли ти ча ри сма тра ју да је фак тич ки бан крот Фе де ра ци је БиХ на стао на кон ис-
пла та јун ских (2008) до хо да ка та мо шњим функ ци о не ри ма, при че му је кон ста то ва но да 
је на бу џет ским ра чу ни ма пре о ста ло све га 434 кон вер ти бил не мар ке. То је био узрок 
ка сни јих по ли тич ких пре ви ра ња.

15)  Ви ди ши ре: Ми ло рад До дик, „Из вор ни прин ци пи Деј тон ског спо ра зу ма и њи хо ва ре ви-
зи ја“, исто.
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с вар љи вом на дом да је НА ТО га рант оп стан ка Ре пу бли ке Срп ске. 
Овај свој, не смо трен и у нај ма њу ру ку про бле ма ти чан,  став До дик 
је ка сни је за ме нио ста вом о на род ном ре фе рен ду му о овом стра те-
шком  на ци о нал ном и др жав ном  пи та њу.

ТРЕЋИЕНТИТЕТ

У Бут ми ру су  Хр ва ти, по ко зна ко ји пут, зах те ва ли ства ра-
ње свог ен ти те та на под руч ју на ко јем пред ста вља ју ве ћи ну ста-
нов ни штва. Пред сед ник ХДЗ БиХ Дра ган Чо вић је ис ти цао да је 
„ства ра ње хр ват ске фе де рал не је ди ни це за ње га ми ни мум, као и да 
ће то зах те ва ти у пре го во ри ма“. При лич но ис хи тре но по др жа ли су 
га пред став ни ци Ре пу бли ке Срп ске, док су ме ђу на род ни чи ни о ци 
оста ли не ми. Јер, Бо сна је ипак  ме ђу на род ни про тек то рат! Ка да 
би се о ње ном пре у ре ђе њу рав но прав но и без упли та ња са стра не 
до го ва ра ли ње ни на ро ди, што би  мо жда би ло мо гу ће, али та да ни-
је по тре бан про тек то рат. А про тек то рат је, ипак,  не ко ме по тре бан! 
Ка ко спо ља, та ко из ну тра. Јер, та ко се одр жа ва и жи ви   илу зи ја о 
ка квој-та квој бо сан ској др жа ви.  

Под  гор ким уку сом бут мир ског „ком про ми са“ чел ни ци РС 
су то ком 2010. на сто ја ли да  пу тем два ре фе рен ду ма оја ча ју по зи-
ци ју сво је ауто но ми је/др жа ве. То је ре фе рен дум о ста ту су ви со ког 
пред став ни ка и ре фе рен дум о ста ту су РС, и ње ном евен ту ал ном 
одва ја њу од БиХ.  Је дан од зах те ва срп ске стра не на пре го во ри ма 
у Бут ми ру био је уки да ње ОХР-а – Овла шће ног ви со ког пред став-
ни ка ЕУ, ко ји од 2003. ру ко во ди ми ров ним про це сом у БиХ. По др-
жа ни од Ру си је,  чел ни ци РС  из не ли су низ до ка за да ви со ки пред-
став ник  кр ши  Деј тон ски спо ра зум, и да је ње го ва уло га крај ње 
штет на по ми ров не пре го во ре и по ли тич ки жи вот у БиХ.16)  Био је 
то сво је вр стан „блиц криг“ За па да,  на че лу са САД, да пу тем устав-
них ре фор ми до ки ну срп ски ен ти тет.

Ти ме би се при ча око бо сан ског ге о по ли тич ког тро у гла вра-
ти ла на по че так, у пред рат ни  пе ри од де ве де се тих, и то је же ља 
Бо шња ка, а де ли мич но и Хр ва та. Бив ши хр ват ски пред сед ник, 
Стје пан Ме сић, ви ше пу та је из ја вљи вао да не по др жа ва ства ра-
ње тре ћег ен ти те та у БиХ, али исто та ко ни от це пље ње Ре пу бли ке 
Срп ске, јер би то зна чи ло  рас пад БиХ и на ста нак ислам ске др-

16) Ва лен тин Ин цко, с дру ге стра не, ко ри сти сва ку при ли ку да оп ту жи РС и ње не чел ни ке, 
по нај ви ше пред сед ни ка До ди ка, за на вод но кр ше ње Деј тон ског спо ра зу ма. Ни је ни ка-
ква тај на да су пла те ме ђу на род них чи нов ни ка у БиХ, па и Ва лен ти на Ин цка, ба сно-
слов не, те да је то је дан од раз ло га, ве ро ват но и нај ва жни ји, што се они  та ко же сто ко 
упи њу да оправ да ју сво ју по ли тич ку ми си ју. Пла та ви со ког пред став ни ка је око 40 хи-
ља да евра, а ње го вих по моћ ни ка и за ме ни ка 15-20 хи ља да евра.
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жа ве у ср цу Евро пе. Ме сић ова ко ни је го во рио то ком ра та ка да је 
ства рао са вез са му сли ма ни ма, са стра те шким ци љем уни ште ња 
Ср ба и њи хо вог ен ти те та за пад но од Дри не. По тој кон цеп ци ји му-
сли ма не је, на кон уни ште ња Ср ба, тре ба ло пре ве сти у ка то ли ке и 
Хр ва те. То би би ла Хр ват ска до Дри не. И то је био  Туђ ма нов, али 
и Ме си ћев план, све док ни је по ста ло ја сно да се Ср би вој но не мо-
гу по ра зи ти. Та да је до шло до Ва шинг тон ског спо ра зу ма, ко јим је 
ство ре на хр ват ско-му сли ман ска фе де ра ци ја, са исто вет ним ци љем, 
са мо дру гим- по ли тич ким сред стви ма- про тив Ре пу бли ке Срп ске. 
И Ме сић је по др жао, и да нас по др жа ва Ва шинг тон ски спо ра зум 
и Деј тон ски аран жман у БиХ, и сва ње го ва пре кра ја ња од стра не 
ме ђу на род них пред став ни ка. Сто га не чу ди  Ме си ће ва из ја ва од  
ја ну а ра 2010, да би у слу ча ју от це пље ња Ре пу бли ке Срп ске по слао 
вој ску у ди стрикт Брч ко и пре се као ко ри дор, чи ме би срп ски ен ти-
тет у БиХ пре стао да по сто ји. Ње гов на след ник на че лу Хр ват ске, 
Иво Јо си по вић, ре као је да сла ње вој ске ни је оп ци ја, а пред сед ник 
Ср би је, Бо рис Та дић, је кри ти ко вао Ме си ће ву из ја ву пред СБ ОУН. 
Ме сић је на све од го во рио да је при чао у кон ди ци о на лу. 

Да се Ре пу бли ка Срп ска сна жно опи ре спољ ним и уну тра-
шњим при ти сци ма, ко ји упор но ра де на цен тра ли за ци ји и уни та-
ри за ци ји БиХ, сведочe и ак ци је ор га ни зо ва ња пле би сци та у ко јем 
гра ђа ни РС ис ка зу ју же љу за не за ви сно шћу од БиХ. У тој ак ци ји 
по себ но се ис ти че „СНП – Из бор је наш“, ко ји је у ви ше на вра та, 
од 2007. го ди не на о ва мо, при ку пио ви ше хи ља да пот пи са гра ђа на 
РС са зах те вом за ре фе рен ду мом. Пот пи си су ску пља ни и у Ср-
би ји, САД и дру го. У то ме их је по др жа вао и пред сед ник До дик 
че стим из ја ва ма да ће, ако вла сти БиХ на ста ве при ти сак на Ре пу-
бли ку Срп ску, гра ђа ни тра жи ти не за ви сност. До дик је том при ли-
ком по ме нуо да гра ђа ни Ре пу бли ке Срп ске же ле да жи ве у БиХ по-
шту ју ћи Деј тон ски спо ра зум, али им то ни је до зво ље но јер вла сти 
не по шту ју исти, и на род Срп ске из ло жен је стал ним при ти сци ма 
(уки да ње хим не, уки да ње гр ба, пре гла са ва ње, оти ма ње те ри то ри је 
РС итд). Ми мо сво је во ље, РС оста ла је без оба ве штај не слу жбе, 
вој ске, ца ри не, по ре ске упра ве...Из Фе де ра ци је БиХ не пре ста но 
по зи ва ју на уки да ње ње них сим бо ла, гр ба, хим не, за ста ве, тра же 
про ме ну на зи ва гра до ва, оп шти на, на кра ју и са ме РС.

ОСЛОНАЦНАСРБИЈУ

У Ба ња лу ци, по ло ви ном ју на 2006. го ди не одр жан је про тест,  
на ко јем су оку пље ни гра ђа ни пре да ли зах тев На род ној скуп шти-
ни Ре пу бли ке Срп ске за до но ше ње де кла ра ци је ко јом се Ре пу бли ка 
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Срп ска оба ве зу је да ће, у слу ча ју не за ви сно сти Ко со ва и Ме то хи је, 
рас пи са ти ре фе рен дум за из два ја ње из БиХ.  У зах те ву се по ла зи 
од но тор не исто риј ско- прав не чи ње ни це да је  Ре пу бли ка Срп ска  
др жа во твор ни ен ти тет, а Ко со во и Ме то хи ја исто риј ска те ри то ри ја 
срп ског на ро да. 

Ипак,  Ко со во је про гла сио не за ви сност а чел ни ци Ре пу бли-
ке Срп ске, ве ро ват но са ве то ва ни из Ср би је, ни су рас пи са ли обе ћа-
ни ре фе рен дум о от це пље њу  од БиХ.

Ср би ја, као је дан од га ра на та Деј тон ског спо ра зу ма и др жа ва 
ко ја са Ре пу бли ком Срп ском има Спо ра зум о па ра лел ним и спе ци-
јал ним ве за ма, ус по ста ви ла је бли ску са рад њу са сво јим су на род-
ни ци ма за пад но од Дри не. 17)Та са рад ња би ла је по себ но ин тен зи-
ви ра на  у вре ме вла де Во ји сла ва Ко шту ни це.  Ср би ја се Уста вом  
2006. опре де ли ла за ја ча ње са рад ње са Ср би ма ван Ср би је, у пр вом 
ре ду за ја ча ње деј тон ских по зи ци ја Ре пу бли ке Срп ске.Ре пу бли ка 
Срп ска од но вем бра 2008. има у Бе о гра ду сво је зва нич но пред став-
ни штво и по сто је ре дов ни су сре ти. Број ни су при ме ри при вред не 
са рад ње, по чев ши од „Ду нав оси гу ра ња“, „Но во ка бе ла“, Ко мер ци-
јал не бан ке, „Те ле ком Ср би ја“ и та ко да ље. „Те ле ком Ср би ја“ уло-
жио је у РС пре ко 600 ми ли о на евра.  Ре пу бли ка Срп ска се осла-
ња на обра зов ни план, про гра ме и уџ бе ни ке Ре пу бли ке Ср би је у 
основ ном и сред њо школ ском обра зо ва њу, а са рад ња у обла сти ви-
со ког школ ства за сни ва се  на пе то го ди шњем  уго во ру о са рад њи 
Бе о град ског и Ба ња луч ког уни вер зи те та. Од 2007. го ди не Ака де-
ми ја на у ка Ре пу бли ке Срп ске и За вод за уџ бе ни ке из Бе о гра да ра де 
на за јед нич ком про јек ту из ра де ен ци кло пе ди је Ре пу бли ке Срп ске. 
Плод на је и са рад ња из ме ђу под рињ ских оп шти на из Ре пу бли ке 
Срп ске и Ср би је итд.18)

Ку по ви ном Те ле ко ма Срп ске Ср би ја је - ка ко ис ти че До дик 
- по мо гла РС да по ли тич ки пре жи ви, јер би у су прот ном РС би ла 
су о че на са со ци јал ним не ми ри ма или њи хо вим под стре ка ва њем, 
што би по ли тич ки де ста би ли зо ва ло срп ски ен ти тет.  

СРБИЈАТРЕБАДАСЕУГЛЕДА
НАРЕПУБЛИКУСРПСКУ

У вре ме Та ди ће ве вла сти, чи ју је стран ку на пар ла мен тар ним  
и Та ди ћа на пред сед нич ким из бо ри ма у Ср би ји, ма ја 2012, До дик 
отво ре но по др жа вао, по зи ци је Ре пу бли ке Срп ске, на жа лост, још 

17) Пр ви спо ра зум о спе ци јал ним па ра лел ним ве за ма пот пи сан је 5. мар та, а дру ги   26. сеп-
тем бра 2006. го ди не

18) Ви ди ши ре: Три во Ин ђић, „Од но си Ре пу бли ке Срп ске и Ср би је“, исто, 127 -131.
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ви ше су уз др ма не. До ду ше, РС је у ку ди ка мо по вољ ни јој еко ном-
ској по зи ци ји од Фе де ра ци је БиХ, али  се зва нич ни Бе о град, ако не 
со ли да ри сао  са уну тра шњим и спољ ним при ти сци ма на РС, а оно 
за у зео при лич но не у трал ну по зи ци ју, сво је вр сну по зи ци ју екви-
ди стан це пре ма стра на ма у Б/Х пре го во ри ма. Као да Ср би ја ни је 
га рант Деј тон ског спо ра зу ма и као да ни је пот пи са ла Спо ра зум о 
спе ци јал ним ве за ма са Ре пу бли ком Срп ском. Пред сед ник Ср би је, 
Бо рис Та дић, ви ше пу та је на по ме нуо да се Ср би ја не ће ме ша ти у 
уну тра шња пи та ња БиХ, као и да не ће по др жа ти де ље ње зе мље.

За илу стра ци ју рав но ду шно сти Бе о гра да пре ма РС мо же 
по слу жи ти Та ди ћев апел Тур ској да по сре ду је у пре го во ри ма око 
устав них ре фор ми у БиХ, као да је Тур ска пот пи сник Деј тон ског 
спо ра зу ма, као да Тур ска има спо ра зум о спе ци јал ним ве за ма са  
Ре пу бли ком Срп ском. Не схва тљи во! 

„Ср би ја – од но сно Бе о град – по др жа ва сва ки до го вор три 
кон сти ту тив на на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни у оба ен ти те та“ де-
лу ју при лич но бле до, а по не кад чак и ли це мер но. По го то во ако по-
гле да мо и упо ре ди мо шта у исто вре ме го во ре и ка ко се по на ша ју 
дру ги спољ ни ак те ри БЕ – ХА при че. 

Ре пу бли ка Срп ска до бро ба лан си ра из ме ђу ра ци о нал но сти 
и здра вог па три о ти зма, упра во оно што Ср би ји не до ста је. На и ме, 
власт у Ср би ји, и ве ћи део опо зи ци је, скло на је  да се ола ко оп хо де 
пре ма на ци о нал ним те ма ма или да под ле жу при ча ма ти па „ма ни-
мо се про шло сти“, „ово је 21 век“, „ко га то још за ни ма“, „иде мо у 
Евро пу и он да ће та мо сви на ши про бле ми би ти ре ше ни“. До дик 
не во ди ни ка кву екс тре ми стич ку по ли ти ку, већ је њи хо ва по зи ци ја 
упра во ми ни ма ли стич ка и вр ло уме ре на. РС на сре ћу не ма ЛДП 
–  не ма Че ду Јо ва но ви ћа, Со њу Би сер ко и сл., па не ма по пут дру ге 
Ср би је - дру гу Ре пу бли ку Срп ску. Кад би је има ла  Ре пу бли ке Срп-
ске си гур но ви ше  не би ни би ло.19)

Ср би ја је мар ги на ли зо ва на са ста но ви шта сво је уло ге га-
ран та и пот пи сни ка Деј тон ског спо ра зу ма у јед ном ва жном ре ги-
о нал ном пи та њу. Власт у Бе о гра ду се ко ри сти са мо за при ти ске 
на ру ко вод ство Ре пу бли ке Срп ске  јер „они не зна ју шта ра де“, то 
су „аван ту ри сти“, „лу да ци“ и та ко да ље. Та квој мар ги на ли за ци ји 
до при не ла је и са ма власт у Бе о гра ду.  Се ти мо се са мо Де кла ра ци је 
о Сре бре ни ци, ко ја је би ла и не по треб на и крај ње  штет на ка ко за 
мен тал но здра вље срп ске на ци је, та ко и за ге о по ли тич ки по ло жај 
Ср ба уоп ште. Се ти мо се, да је Че до мир Јо ва но вић, ко ји  у Ср би ји 

19) Ви ди: Ђор ђе Ву ка ди но вић, „Ср би ја ће мо ра ти ма ло да се угле да на Срп ску“, у: Петна
естгодинаДејтонскогспоразумаибудућностРепубликеСрпске, Новасрпскаполитич
камисао, 1/2011, 116, 119.
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спро во ди по ли ти ку сво јих за пад них мен то ра, ин си сти рао да се у 
де кла ра ци ји на ве де да се у Сре бре ни ци де сио ге но цид, ина че не ће 
гла са ти за де кла ра ци ју. Он је у ви ше на вра та, као и у тв ду е лу са 
До ди ком, твр дио да је РС на ста ла на ге но ци ду, што је не под но-
шљи ва лаж и сра мо та .  И док се РС  успе шно су прот ста вља  евро-
а ме рич ком  др жав ном ин же ње рин гу, во де ћи пре вас ход но ра чу на 
о соп стве ном ин те ре су,  Ср би ја на свом евро а тлант ском пу ту „без 
ал тер на ти ве“, на из ве стан на чин иг но ри ше и под ри ва ту  на ци о-
нал ну бор бу  Ре пу бли ке Срп ске. Раз лог је са свим јед но ста ван: Ср-
би ја се бес по го вор но пре да је Европ ској уни ји, за по ста вља ју ћи и 
соп стве не по ли тич ко-те ри то ри јал не ин те ре се, а ка мо ли ин те ре се 
РС.   С дру ге стра не ЕУ јед на ко тре ти ра Ср би ју и БиХ - као др-
жа ве ко је стре ме члан ству у ЕУ. Ср би ја се по на ша као да је у ра ту 
за ју го сло вен ско на сле ђе оства ри ла сво је др жав не и на ци о нал не 
ин те ре се, а ни је, и  са мо је још оста ло учла ње ње у по ро ди цу рав-
но прав них европ ских на ро да. То је јед на на о па ка ло ги ка!

ОИДЕНТИФИКАЦИЈИБОШЊАКАСАБИХ

Од кад су се оту ђи ли од пра во слав не ве ре и срп ске на ци је, у 
вре ме тур ске оку па ци је срп ских зе ма ља,  бо сан ски му сли ма ни, као 
и му сли ма ни Ра шке обла сти, тра га ју за сво јим иден ти те том. По-
вла че њем „бо ле сни ка са Бос фо ра“ из Евро пе бу дио је на де,  да ће 
се му сли ма ни вра ти ти у кри ло срп ске на ци је, а он да је је дан дру ги 
осва јач, Аустро у гар ска, учи нио све да их пот пу но оту ђи од срп ске 
иден ти фи ка ци је, и то пр вен стве но на два на чи на:  кон струк ци јом 
„бо сан ске на ци је“, као ве штач ке, по ли тич ке на ци је, и за др жа ва-
њем  тур ског, фе у дал ног аграр ног си сте ма,  ко ји је де сти му ла тив но 
де ло вао на евен ту ал но срп ско опре де љи ва ње бо сан ских му сли ма-
на. Осим на ци о на ли зо ва ња бо сан ских му сли ма на аустро у гар ска 
оку па ци о на упра ва под сти ца ла је и бо сан ске ка то ли ке (Ср бе ка то-
лич ке ве ре) да се из ја шња ва ју као Хр ва ти, те је та ко у Бо сни и Хер-
це го ви ни, на кон Бер лин ског кон гре са, ус по ста вљен историјски
пројекатбосанскоггеополитичкогтроугла,којијеиданасактуе
лан. Ве за ни за тур ску др жав ну, ма ње на ци о нал ну, иде ју бо сан ски 
му сли ма ни су при па да ли ви шем со ци јал ном и дру штве ном ре ду од 
сво јих пра во слав них срп ских  су на род ни ка, те сто га ни је чу до што 
су Бо сну и Хер це го ви ну сма тра ли као сво ју др жа ву, у ко јој су они 
го спо да ри (пре ко тур ске вла сти), али су, за не ма рив ши соп стве но 
срп ско по ре кло, од ри ца ли пра во Ср би ма  на БиХ. Та ко ђе, пре ви ђа-
ли су, као што и да нас пре ви ђа ју бо шњач ки ин те лек ту ал ци, но тор-
ну исто риј ску чи ње ни цу да су Бо сна и Хер це го ви на ет но је зич ки 
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и исто риј ски срп ски про стор, о че му све до чи це ло куп на европ ска 
на у ка20). 

На кон Дру гог свет ског ра та у по ли тич ком  вођ ству би ло је 
оних ко ји су за го ва ра ли да се Бо сна и Хер це го ви на уре ди као ауто-
ном на по кра ји на у окви ру Ср би је, али су та кви пред ло зи ели ми-
ни са ни Ти то вом од лу ком да БиХ по ста не са мо стал на ре пу бли ка 
– сво је вр сни срп ско – хр ват ски хин тер ланд, у пра вље њу др жа ве 
рав но те же, за сно ва не на плат фор ми „Сла ба Ср би ја, ја ка Ју го сла-
ви ја“. 21)    

С „фе де ри ра њем“ фе де ра ци је (Ба ка рић) до ла зи до ја ча ња 
му сли ман ства (по што су при зна ти за на ци ју), али  и до ве ћег ути-
ца ја Хр ват ске, до сво је вр сног ко а ли ра ња ру ко вод ста ва две ју ре пу-
бли ка  на спрам Ср би је и срп ских ста во ва у ју го сло вен ској др жа ви. 
До ла зи до по ја ча не иден ти фи ка ци је Му сли ма на са БиХ, ко ју по-
ли ти ко лог Не над Кец ма но вић ова ко об ја шња ва:  „Њиховаматица
моглаједабудејединоТурска,итосамоувјерском,историјском
икултурном,анеунационалномсмислу.АлиТурскајеутоврије
мебилакемалистичкисекуларна,историјскиигеографскидалека
иговорила јенепознатим језиком,тенијемогладабудепандан
Србији иХрватској. Зато  су се босанскимуслимани, као ново
формирананација,јединибезостаткаидентификовалисБосном
иХерцеговином“...Тахегемонистичкаамбицијасведоданасин
спиришењиховополитичкопонашањеионемогућујерационалан
споразумсдругадванарода“.22)Ко ли ко је БиХ у то вре ме би лау 
ру ка ма моћ них, иде о ло шки пра во вер них,  по је ди на ца го во ри и чи-
ње ни ца да је њен   акро ним СР БиХ де ши фро ван  као „са мо стал на 
рад ња Бран ка и Хам ди је“. 

По угле ду на не ке сво је исто риј ске прет ход ни ке (Саф вет бег 
Ба ша гић, Хам ди ја Кре ше вља ко вић и дру ги), и да на шња бо сан ска 
по ли тич ка и ин те лек ту ал на ели та твр ди да су је ди но Бо шња ци (као 
по том ци бо сан ских бо гу ми ла, што је исто риј ска под ва ла) ве ков ни 
ста нов ни ци Бо сне и Хер це го ви не, а да су Ср би (и Хр ва ти) „до-
шљач ке и агре сор ске на ци о на лан е ма њи не“.23)

20) Ви ди ши ре у збор ни ку : ОСрбимамуслиманскевероисповести, при ре дио др Мом чи ло 
Су бо тић, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град Ма ти ца срп ска у Ду бров ни ку -  Бе о-
град,  Бе о град, 2012.

21) „На че ло ше сте фе де рал не је ди ни це у Са ра је во до ла зи Ђу ро Пу цар Ста ри и оста ли 
про ју го сло вен ски ка дро ви из срп ског, му сли ман ског и хр ват ског на ро да. По ред ње га 
ту су би ли Ро до љуб Чо ла ко вић, Ав до Ху мо, Осман Ка ра бе го вић, Угље ша Да ни ло вић, 
Ру ди Ко лак и дру ги“. Ви ди ши ре: Не над Кец ма но вић, „Деј тон ска бу дућ ност и со ци ја ли-
стич ка про шлост“, у: ПетнаестгодинаДејтонскогспоразумаибудућностРепублике
Српске, Новасрпскаполитичкамисао, 1/2011, 42.

22) Не над Кец ма но вић, исто, 44.

23) Исто, 49.
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Исто риј ско ис ку ство је по ка за ло, да је  БиХ  мо гла да бу де 
уни тар на и цен тра ли зо ва на са мо под спољ ним  оку па ци ја ма и као 
кор пус се па ра тум или ауто ном на ре пу бли ка  уну тар ши рих др жав-
них окви ра. Да нас БиХ мо же да оп ста не са мо као кон фе де ра ци ја 
три на ци о нал не ре пу бли ке. То би био ком про мис ко ји ко ли ко - то-
ли ко за до во ља ва три су прот ста вље не по ли тич ке и на ци о нал не оп-
ци је: му сли ман ске, ко ја те жи очу ва њу це ло ви те БиХ, те срп ске и 
хр ват ске, ко је би се ра ди је при кљу чи ле Ср би ји, од но сно Хр ват ској. 
Бу ду ли Бо шња ци и да ље ис тра ја ва ли на цен тра ли за ци ји и уни та-
ри за ци ји,  „Ре пу бли ка Срп ска и „Хер цег Бо сна“ ће уз бо шњач ко 
не го до ва ње, ко рак по ко рак, от кли за ти из БиХ... Бо шња ци ће и Ср-
бе и Хр ва те де фи ни тив но од би ти од би ло ка квог мо де ла за јед нич ке 
др жа ве“. 24)

РЕПУБЛИКАСРПСКА–СТАЊЕИПЕРСПЕКТИВЕ

Ре пу бли ка Срп ска да нас је у нај бо љој по зи ци ји од пот пи си-
ва ња Деј тон ског спо ра зу ма. При ти сци и да ље по сто је, ка ко спо ља 
та ко из ну тра, али све је ма ње про сто ра да се де мо кра ти ја на ме ће 
не де мо крат ским сред стви ма. Исто та ко, бо шњач ка бит ка за иден-
ти тет кроз цен тра ли за ци ју и уни та ри за ци ју до жи ве ла је пот пу ни 
крах. По ли ти ка ко ја се да нас во ди у Ре пу бли ци  Срп ској пред ста вља 
мо дел ре а ли стич не и на ци о нал но од го вор не по ли ти ке . 25) Има ју ћи 
у ви ду да се ова по ли ти ка из гра ђу је на ба зи  ја ча ња де мо крат ских и 
на ци о нал них ин сти ту ци ја, уз све стра ну кул тур ну, про свет ну, на уч-
ну, еко ном ску, по ли тич ку и дру гу са рад њу са Ср би јом26), и кроз ви-
сок сте пен ме ђу стра нач ке на ци о нал не со ли дар но сти и кон сен зу са 
о стра те шким пи та њи ма од бра не на ци о нал ног иден ти те та, пра ва и 
сло бо де гра ђа на и со ци јал не ста бил но сти дру штва, мо же мо са пу-
но по ве ре ња при хва ти ти  те зу по ко јој : „ Бу дућ ност на ци о налч ног 
иден ти те та по чи ње и ства ра се у Ре пу бли ци Срп ској“.27)

У Ре пу бли ци Срп ској по сто ји је дан ве о ма ва жан фак тор, ко-
ји не по сто ји у Ср би ји,  а то је онај нео п хо дан кон сен зус из ме ђу 
вла сти и опо зи ци је о ста ту су  и ге о по ли тич ким иза зо ви ма, као и 

24) Исто

25) Ви ди о то ме: До бри ца Ћо сић, „Ре пу бли ка Срп ска – па ра диг ма ре а ли стич не по ли ти ке“, 
исто, 155.

26) У Ср би ји жи ви го то во два ми ли о на Ср ба по ре клом из РС и дру гих за пад них срп ских 
кра је ва.

27) Бог да на Ко ље вић, „Ре пу бли ка Срп ска – бу дућ ност на ци о нал ног иден ти те та“,исто, 57-
58.
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на ци о нал ној и др жав ној стра те ги ји да се од бра ни и са чу ва Ре пу-
бли ка Срп ска. По сто ји ја сна ви зи ја о то ме да РС као и БиХ по чи ва 
на Деј тон ском спо ра зу му, и то на сло ву а не ду ху Деј то на,  ко ји  се 
за сни ва на де цен тра ли за ци ји БиХ и ства ра ња не ког ти па фе де ра-
ли зма/кон фе де ра ли зма. По сто ји  опре де ље ње да се чу ва „из вор-
ни“ Деј тон,  јер се њи ме чу ва и Ре пу бли ка Срп ска. То зна чи  да се 
Срп ска мо же кон со ли до ва ти, је ди но уко ли ко јој се вра те на сил но и 
иле гал но оте те над ле жно сти, ма кар оне кључ не,  и са тих по зи ци ја  
да се пре го ва ра о бу дућ но сти БиХ, на рав но, ако је то мо гу ће.

Власт у Бе о гра ду, ако већ не мо же да се угле да на  во ђе ње 
на ци о нал не по ли ти ке за пад них Ср ба,  тре ба ло би да се од луч но 
су прот ста ви за пад ним  при ти сци ма ко ји од Бе о гра да тра же да па-
ци фи ку је ру ко вод ство РС  и на те ра их на не при хва тљи ве уступ ке. 
Уоста лом, све што се де ша ва у су сед ству, ти че се не по сред но и 
Ср би је. На то упо зо ра ва и Об рад Ке сић, по ли ти ко лог из САД: „ 
На кра ју бих са мо ре као да се све што се де ша ва у РС и БиХ ве о ма 
бит но и за Ср би ју. Мно ги љу ди, по го то во у вла ди у Бе о гра ду, ни су 
све сни да је бит ка за РС и бит ка око БиХ и Деј тон ског спо ра зу ма у 
су шти ни бит ка про тив по ли ти ке усло вља ва ња За па да, а то зна чи да 
је то и бит ка за Ср би ју. ...Ни је тач но да се не мо же ка за ти „не“. Ни је 
тач но да се не мо же из гра ди ти јед на по зи ци ја ко ја би би ла при хва-
ће на од  стра не САД и ЕУ, иако им  ни је при јат на ни ти по жељ на, а 
по го то во ни је тач но да је не мо гу ће да се до ђе до си ту а ци је где они 
ви ше не пре те, већ ви ше ува жа ва ју ста во ве ко је пред став ни ци срп-
ског на ро да из но се. По твр да да је  дру га чи ја и успе шни ја срп ска 
по ли ти ка мо гу ћа и да та по ли ти ка чак мо же да до ве де до бо љих 
од но са са Аме ри ком и са Европ ском уни јом је сте по ли ти ка РС ко ју 
пред во ди Ми ло рад До дик“28)

MomciloSubotic

REPUBLICOFSRPSKA:TWENTYYEARS
OFSTRUGGLEFORSURVIVAL

Summary
In this work aut hor de als with the ne west pe riod in po li ti cal li fe 

of Re pu blic of Srp ska. At the sa me ti me, he con si ders ori gi nal pro vi si-
ons of the Dayton tre aty, which of fi ci als of RS in de fen se of the ir en-
tity re fer to, as well as “cre a ti ve” ap pli ca tion, i.e. rut hless vi o la tion of 
the “Dayton” by in ter na ti o nal re pre sen ta ti ves, with in vi ta tion to ma ke 
“fun cti o nal” sta te of Bo snian, which he ats up un re a li stic aspi ra ti ons of 
Bo sni aks (and partly Cro ats) to esta blish a “ci vil” and “com pre hen si ve” 

28)  Об рад Ке сић, „САД, Евро па и Деј тон ски ми ров ни спо ра зум“,исто, 168-169.
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Bo snia and Her ze go vi na. The aut hor pays spe cial at ten tion to the fact 
that the RS was cre a ted be fo re the Dayton, and that in Dayton her in ter-
na ti o nal - le gal per so na lity was only con fir med, the re fo re, the RS is a 
su bject of in ter na ti o nal law, part of a tre aty, which its op po nents re pe a-
tedly ig no red and over lo o ked. For that re a son, text de als with pro blems 
bet we en “words” and “spi rit” of Dayton, then But mir ne go ti a tion, pro-
blem of the third Cro a tian en tity, spe cial con nec ti ons bet we en RS and 
Ser bia, then phe no me non of Mu slim/Bo sni ak iden ti fi ca tion with Bo-
snia and Her ze go vi na and fi nally sta te and per spec ti ves of Re pu blic of 
Srp ska.
Key words: Re pu blic of Srp ska, Dayton tre aty, high re pre sen ta ti ves, al te ring 

of “Dayton”, But mir ne go ti a tion, third en tity, Ser bia 
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Resume
Re pu blic of Srp ska re pre sents the lar gest, if not the only one ac-

hi e ve ment in the fight of the Ser bian pe o ple in the war for “Yugo slav 
suc ces sion.” For med in re spon se to the Mu slim-Cro at vi o lent and un-
con sti tu ti o nal act of se pa ra tion of Bo snia and Her ze go vi na from the 
Yugo slav sta te, Ser bian Re pu blic le ads the fight for sur vi val for twenty 
years. Ene mi es of Re pu blic of Srp ska ig no re the fact that it has been 
for med be fo re the “Dayton”, and that it was only con fir med in Dayton 
as the in ter na ti o nal le gal en tity, as a party to an in ter na ti o nal agre e ment 
that con sti tu tes the BiH. In po li ti cal and et hnic sen se RS re pre sents 
the right of Ser bian pe o ple in Bo snia and Her ze go vi na to self-de ter-
mi na tion, which is ba sed on con sti tu ti o nal ca pa city of Ser bian pe o ple 
in this fe de ral unit. That wo uld be a le gal and po li ti cal com po nent of 
Ser bian sta te hood in BiH. Stub born de fen se in the im po sed fo ur-year 
war to ma in tain the RS was then con fir med in Dayton. So, Serbs went 
to Dayton with su bjec ti vity in the na me of Re pu blic of Srp ska. As such 
RS to ok part in in ter na ti o nal agre e ment by which it was Bo snia and 
Her ze go vi na was con sti tu ted. BH con sti tu tion is the key le gal do cu-
ment of the Dayton Agre e ment upon which the sta te en tity rests it self. 
Ac cor ding to its con sti tu tion BH is the most si mi lar to or ga ni za tion of 
the fe de ra tion / con fe de ra tion, but in ter na ti o nal ac tors - se ni or re pre-
sen ta ti ves of the UN tried to turn it in a “fun cti o nal” sta te, by “cre a ti-
vely” in ter pre ted “Dayton”, by its rut hless vi o la tion. It is ob vi o us that 
in ter na ti o nal me di a tors en vi si o ned the Dayton agre e ment as a sort of 
pa u se in the ig no ran ce of rights of Serbs and Re pu blic of Srp ska. It was 



СПМброј2/2012,годинаXIX,свеска36 стр.421-441.

440

im por tant to them to stop war, ma ke pe a ce and sign the agre e ment. But 
not to ap pro ac hed se ri o usly to its im ple men ta tion. Paddy As hdown is 
just an il lu stra tion of how much the in ter na ti o nal com mu nity has ex pe-
ri men ted in BiH. In his bo ok, PlowsandSwords As hdown says: “I  go 
to Bo snia with a mis sion to bre ak the Dayton agre e ment and esta blish 
a new system.”

Bo sni aks are openly op po sed to the con sti tu ti o nal chan ges which 
do not me et the ir ma xi ma list de mands: pri ma rily abo li tion of the en tity 
vo ting, con ver sion of the Co un cil of Mi ni sters in the go vern ment with 
“strong pri me mi ni ster”, sub tract the le gi sla ti ve com pe ten ce of the Ho-
u se of Na ti ons. All re fe ren ces of Bo sni ak le a ders to the Euro-Atlan tic 
in te gra tion are ba sed on a sin gle con di tion, which is - the abo li tion of 
the Re pu blic of Srp ska. For that re a son, the pro cess of jo i ning NA TO 
pact turn in to the po li ti cal is sue. Un for tu na tely, jo i ning NA TO al li an ce 
advo ca tes Mi lo rad Do dik with the de lu si ve ho pe that NA TO will gu-
a ran tee sur vi val of Re pu blik of Srp ska.  This rec kless and at the le ast 
pro ble ma tic at ti tu de Do dik la ter chan ged with an idea of pe o ple’s re-
fe ren dum on this stra te gic na ti o nal and sta te is sue. In But mir, for the 
ump te enth ti me Cro ats de man ded the cre a tion of its en tity in the area 
whe re they had the ma jo rity of the po pu la tion. HDZ Pre si dent Dra gan 
Co vic stres sed that “the cre a tion of the Cro a tian fe de ral unit is the mi ni-
mum for him, and that this he will re qu i re du ring ne go ti a ti ons.” A rat her 
hasty the re pre sen ta ti ves of the Ser bian Re pu blic sup por ted him, whi le 
in ter na ti o nal ac tors we re qu i te si lent. Ho we ver, Bo snia is an in ter na-
ti o nal pro tec to ra te! If its pe o ple had agreed on an it’s re ar ran ge ment 
wit ho ut in ter fe ren ce and on the prin ci ple of equ a lity wo uld be pos si ble, 
but then pro tec to ra te wo uld not be ne e ded. So me o ne, ho we ver, ne eds 
pro tec to ra te! As out si de, so in si de. So it ke eps ali ve the il lu sion of so me 
kind of Bo snian sta te.

The Re pu blic of Srp ska ba lan ces well bet we en ra ti o na lity and 
com mon pa tri o tism, exactly what Ser bia is mis sing. The aut ho ri ti es 
in Ser bia, and most of the op po si tion, is pro ne to tre at na ti o nal is su es 
lightly, or that are su bjec ted to the sto ri es li ke “le a ve the past”, “this is 
the 21st cen tury”, “to whom is in te re sted,” “let’s go to Euro pe and then 
the re will be all our pro blems wo uld be sol ved”. Ser bia has been mar gi-
na li zed from the stand po int of its ro le as a gu a ran tor and the sig na to ri es 
of the Dayton Agre e ment in an im por tant re gi o nal is sue. The Bel gra de 
aut ho ri ti es is  used only for the pres su res on the le a der ship of the Re pu-
blic of Srp ska be ca u se “they do not know what they are do ing,” they are 
“adven tu rers”, “lu na tics” and so on. To such mar gi na li za tion even the 
very go vern ment in Bel gra de has con tri bu ted. Its eno ugh to Re mem ber 
the Dec la ra tion on Sre bre ni ca, which was un ne ces sary and ex tre mely 
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har mful to the men tal he alth of the Ser bian na tion, and the ge o po li ti-
cal si tu a tion of the Serbs in ge ne ral. In the Re pu blic of Srp ska  the re is 
a very im por tant fac tor, which do es not exist in Ser bia, and that is the 
ne ces sary con sen sus bet we en go vern ment and op po si tion on the sta tus 
and ge o po li ti cal chal len ges, as well as na ti o nal and sta te stra te gi es to 
de fend and pre ser ve the Re pu blic of Srp ska. The re is a cle ar vi sion of 
the RS and BiH ba sed on the Dayton Agre e ment, on the let ter and not 
the spi rit of Dayton, which is ba sed on de cen tra li za tion, in the form of 
so me type of fe de ra lism / con fe de ra ci es. The re is a de ter mi na tion to re-
tain the “ori gi nal” Dayton, be ca u se it se cu res exi sten ce the Re pu blic of 
Srp ska. This me ans that it can con so li da te Srp ska, only if for cibly and 
il le gally usur ped aut ho rity is re tur ned, at le ast the key on ce, and from 
this po si tion to ne go ti a te the fu tu re of Bo snia, of co ur se, if it is pos si ble.

If Bo sni aks still per sist with the cen tra li za tion and uni fi ca tion, 
“Re pu blic of Srp ska” and “Her zeg Bo sna” will step by step sli de out 
from Bo snia… Bo sni aks will de fi ni tely be at off Serbs and Cro ats from 
any mo del of the jo int sta te.

* Овај рад је примљен 26. априла 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. јуна 2012. године.





УДК 323.1(=163.41)(497.1)

Оригинални  
научни рад

Српска политичка мисао 
број 2/2012.

год. 19. vol. 36.
стр. 443-459.

443

Нада Радушки
Институт за политичке студије, Београд

СРБИ ОД КОНСТИТУТИВНОГ НАРОДА   
ДО НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ*

Сажетак
У пр о у ча ва њу пра ва и по ло жа ја на ци о нал них ма њи на ве о ма 

је ва жан мул ти ди сци пли на ран при ступ, па с тим у ве зи де мо граф-
ска ис тра жи ва ња има ју по себ ну уло гу и зна чај. У ра ду је ана ли зи-
ран по пу ла ци о ни раз ви так и по ло жај Ср ба у др жа ва ма на ста лим на 
про сто ру бив ше СФРЈ (Сло ве ни ја, Хр ват ска, Ма ке до ни ја и Цр на 
Го ра) у ко ји ма су пре ге о по ли тич ких про ме на и рас па да др жа ве 
Ср би пред ста вља ли је дан од шест кон сти ту тив них на ро да, док да-
нас чи не на ци о нал ну ма њи ну. Основ ни из вор по да та ка у ра ду су 
зва нич ни по пи си ста нов ни штва има ју ћи у ви ду да су број ност и 
ет нич ка ком пакт ност основ ни де мо граф ски фак то ри ко ји ути чу на 
оства ре ње пра ва и сло бо да при пад ни ка сва ке на ци о нал не ма њи-
не. Ма да је дру штве ни и прав ни по ло жај срп ске ма њи не у пост ју-
го сло вен ским др жа ва ма од ре ђен европ ским стан дар ди ма за шти те 
пра ва на ци о нал них ма њи на, ана ли за ука зу је на њи хов ма ње или 
ви ше не по во љан по ло жај на ко ји, по ред оста лог, ути че и не до вољ-
но осми шље на по ли ти ка зе мље ма ти це.
Кључ не ре чи: Ср би, бив ше ју го сло вен ске ре пу бли ке, на ци о нал на ма њи-

на, де мо граф ски раз ви так,  по ло жај, по пис ста нов ни штва.    

СРБИ КАО НОВА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА 

Дез ин те гра ци ја СФРЈ и фор ми ра ње но вих др жа ва 1990-их 
го ди на има ли су за ре зул тат по ја ча ну на ци о нал ну стра ти фи ка ци ју 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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и ет нич ку не то ле ран ци ју уз  кон флик те из ме ђу ве ћин ског и ма њин-
ског ста нов ни штва. Пост ју го сло вен ске др жа ве ни су би ле до вољ-
но спрем не за по што ва ње пра ва на ци о нал них ма њи на, што је од 
по чет ка пред ста вља ло пре пре ку за њи хо ву бр жу и пот пу ни ју де-
мо кра ти за ци ју. Не при зна ва ње  на ци о нал них, вер ских, кул тур них и 
је зич ких раз ли чи то сти во ди ло је ка по гор ша њу ве ћин ско-ма њин-
ских од но са, па су по ло жај, пра ва и бу дућ ност ет нич ких ма њи на на 
овим про сто ри ма по ста ли не из ве сни. Но ве др жа ве, због хе те ро ге-
не ет нич ке струк ту ре ста нов ни штва, мо ра ле су на ћи од го ва ра ју ћи 
мо дус ви вен ди ко ји би за до во љио пра ва свих ет нич ких за јед ни ца 
уз исто вре ме но при хва та ње кон цеп та и устав ног од ре ђе ња као гра-
ђан ске др жа ве. При то ме, би ло је нео п ход но, по ред ин ди ви ду ал-
них пра ва, по што ва ти и из ве сна ко лек тив на пра ва ко ја се од но се на 
на ци о нал ну по себ ност ма њин ских за јед ни ца. Као основ на ин ди-
ви ду ал на пра ва тре ба спо ме ну ти: пра во из ја шња ва ња као при пад-
ни ка од ре ђе не на ци о нал не ма њи не, за бра на свих об ли ка дис кри-
ми на ци је и рав но прав ност у по гле ду ужи ва ња основ них људ ских 
пра ва и сло бо да, пра во на упо тре бу свог је зи ка у при ват ном и јав-
ном жи во ту и дру го. Ко лек тив на пра ва (ко ја при пад ни ци ма на ци о-
нал них ма њи на омо гу ћа ва ју оп ста нак и раз вој као гру пе) зна че да 
ова ли ца у за јед ни ци са дру гим чла но ви ма сво је гру пе има ју пра во 
на очу ва ње свог ет нич ког, вер ског и је зич ког иден ти те та, пра во на 
не го ва ње сво је кул ту ре, осни ва ње и очу ва ње про свет них, вер ских 
ор га ни за ци ја или удру же ња, пра во на одр жа ва ње ве за са сво јом 
ма тич ном др жа вом, и дру го. Ко лек тив на пра ва углав ном ни су при-
хва ће на као део да на шње ме ђу на род но-прав не за шти те ма њи на, 
али та вр ста за шти те је у да љој про шло сти има ла зна чај ну уло гу, 
а и да нас на ци о нал не ма њи не се бо ре не са мо за ин ди ви ду ал на, 
не го и ко лек тив на пра ва. Да кле, упр кос от по ру да се отво ре но при-
хва ти иде ја ко лек тив них пра ва, ипак по сто је из ве сна пра ва (нпр. у 
обла сти обра зо ва ња, кул ту ре, по ли ти ке и сл.) чи је де ло твор но ко-
ри шће ње под ра зу ме ва да то бу де «у за јед ни ци са дру ги ма» и ра ди 
чи јег оства ре ња се ус по ста вља ју и по себ не ин сти ту ци је (Ста нов-
чић, 2009).   

У слу ча је ви ма дез ин те гра ци је је дин стве них мул ти ет нич ких 
др жа ва, по ред по што ва ња пра ва већ по сто је ћих ма њи на, отва ра се 
и пи та ње по ло жа ја тзв. но вих ма њи на, од но сно оних при пад ни-
ка ет нич ких за јед ни ца ко ји су на кон се це си је оста ли одво је ни од 
сво јих ма тич них на ро да и у но во фор ми ра ним др жа ва ма по ста ли 
ма њи на. То се у Евро пи по твр ди ло у про шло сти при ли ком рас па да 
Аустро у гар ског и Осман лиј ског цар ства и на стан ка но вих на ци о-
нал них др жа ва на тим про сто ри ма, а у но ви јој исто ри ји у слу ча-
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је ви ма дез ин те гра ци је СФРЈ, СССР и ЧССР у ко ји ма су по је ди ни 
де ло ви «кон сти ту тив них на ро да» по ста ја ли «но ва ма њи на». По-
ста ви ло се пи та ње ка ко де фи ни са ти ста тус гра ђа на ко ји не при па-
да ју ве ћин ском на ро ду, а до та да ни су има ли ни по ло жај на ци о нал-
не ма њи не. Ова про ме на ста ту са ко ја на ста је као ре зул тат из град ње 
но вих др жа ва те шко је при хва тљи ва за ли ца ко ја су у бив шој СФРЈ 
пред ста вља ли је дан од шест кон сти ту тив них на ро да, да би се го то-
во пре ко но ћи на шли у по зи ци ји на ци о нал не ма њи не.  За од ре ђе ње 
пој ма «но ва ма њи на», као и сва ке ма њи не, по себ но је ва жан од нос 
из ме ђу на ци о нал но сти и др жа вљан ства. На и ме, још од Вер сај ског 
спо ра зу ма (1919. го ди не) ужи ва ње ма њин ских пра ва ве за но је за 
др жа вљан ство, од но сно по сто је од ред бе по ко ји ма се ауто мат ски 
утвр ђу је др жа вљан ство стра ним др жа вља ни ма при по је ним но вој 
др жа ви. Да кле, др жа вљан ство је услов да јед на ет нич ка за јед ни ца 
стек не пра во да бу де на ци о нал на ма њи на, што ва жи и да нас, па је 
с тим у ве зи за при пад ни ке но вих ма њи на ве о ма ва жно да им бу де 
при зна то пра во на др жа вљан ство у зе мљи у ко јој жи ве. По де ла на 
ста ре и но ве ма њи не им пли ци ра да ста ре ма њи не има ју ду жу тра-
ди ци ју у оства ри ва њу ма њин ских пра ва, док но ве ма њи не та пра ва 
оства ру ју тек од ус по ства ља ња др жав не са мо стал но сти. Та ко ђе, 
сма тра се да ста ре ма њи не бо ље и ефи ка сни је оства ру ју сво ја пра-
ва, док но ве ма њи не тек из гра ђу ју сво је ин сти ту ци је. У ствар но-
сти, на јед нак на чин се тре ти ра ју обе вр сте на ци о нал них ма њи на, 
па за то раз ли ко ва ње ових ма њи на има сми сла са мо ка да се го во ри 
о по ли тич ком од но су пре ма ма њи на ма. 

Те ри то ри ја бив ше СФРЈ по де ље на је под уда ром су прот ста-
вље них ет но на ци о нал ни стич ких и те ри то ри јал них зах те ва у рат-
ним су ко би ма ко ји су би ли пра ће ни ма сов ним при сил ним и до бро-
вољ ним ми гра ци ја ма ста нов ни штва. Ло ши ме ђу ет нич ки од но си, 
а на ро чи то за о штра ва ње пи та ња ста ту са ма њи на, ну жна је по сле-
ди ца при хва та ња ет но на ци о на ли зма као вла да ју ће иде о ло ги је и 
прак се, па про блем ма њи на про из и ла зи из су ко ба из ме ђу иде а ла о 
ет нич кој хо мо ге но сти др жа ве, са јед не, и ре ал но сти ње не ет нич ке 
хе те ро ге но сти,  са дру ге стра не. 

Ср би су то ком ду ге исто риј ске про шло сти би ли по пу ла ци о-
но нај број ни ји на род на ју го сло вен ском ге о про сто ру, при сут ни у 
свим ре пу бли ка ма бив ше СФРЈ, са нај ду жом др жа во твор ном тра-
ди ци јом, нај ве ћом аутох то ном те ри то ри јом, зна чај ним при род ним 
и еко ном ским по тен ци ја ли ма.  Де мо граф ско кре та ње, а пре све га 
број ност и про стор ни раз ме штај, има ју зна чај ног ути ца ја на по ло-
жај срп ске ма њи не и ре а ли за ци ју њи хо вих устав них пра ва и сло бо-
да у пост ју го сло вен ским др жа ва ма. Ре гу ли са ње по ло жа ја ста рих и 
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но вих ма њи на пред ста вља ло је озби љан про блем, с об зи ром да ове 
др жа ве ни су би ле до вољ но спрем не да спро во де прин ци пе про кла-
мо ва не у сво јим уста ви ма, док су у исто вре ме за ре ше ње но во на-
ста лих про бле ма има ле стан дар де раз ви је них зе ма ља не при ла го ђе-
не соп стве ним еко ном ско-по ли тич ким окол но сти ма. 

Број Ср ба у др жа ва ма на ста лим дез ин те гра ци јом СФРЈ, на 
осно ву по пи са ста нов ни штва у тим зе мља ма по чет ком XXI ве ка, 
из но си го то во по ла ми ли о на (без Бо сне и Хер це го ви не).1) Де мо-
граф ска ис тра жи ва ња на ци о нал них ма њи на про у ча ва ју кван ти-
та тив не од но се из ме ђу ет нич ких гру па, њи хо ве ка рак те ри сти ке и 
спе ци фич но сти,  ди на ми ку ве ћин ско-ма њин ских од но са у јед ном 
мул ти кул ту рал ном дру штву, при че му су по пи сни по да ци од из у-
зет ног зна ча ја јер се вр ло че сто оства ри ва ње пра ва на ци о нал них 
ма њи на ве зу је за де мо граф ске фак то ре (број ност и ет нич ка ком-
пакт ност), док де кла ри са ње о на ци о нал ној при пад но сти је пи та-
ње на ци о нал не све сти и са мо о дре ђе ња. У овом ра ду, де мо граф ска 
ана ли за о по пу ла ци о ном кре та њу и по ло жа ју Ср ба од но си се на 
све бив ше ју го сло вен ске ре пу бли ке из у зев Бо сне и Хер це го ви не 
бу ду ћи да Ср би у тој др жа ви не ма ју ста тус на ци о нал не ма њи не, 
већ кон сти ту тив ног на ро да и пу ну јед на кост са Бо шња ци ма и Хр-
ва ти ма пре ма Уста ву Бо сне и Хе ре це го ви не на осно ву Деј тон ског 
спо ра зу ма (1995. го ди не).

СРБИ У СЛОВЕНИЈИ 

У по ре ђе њу са оста лим др жа ва ма ко је су на ста ле на те ри то-
ри ји не ка да шње Ју го сла ви је, Сло ве ни ја има нај хо мо ге ни ји ет нич-
ки са став ста нов ни штва. Та ко ђе, и у бив шој Ју го сла ви ји, Сло ве ни-
ја је би ла ет нич ки хо мо ге на, али се сте пен хо мо ге но сти сма њи вао 
у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та за хва љу ју ћи ими гра ци ја ма 
бу ду ћи да је, као при вред но нај ра зви је ни ја ре пу бли ка бив ше СФРЈ, 
при вла чи ла ста нов ни штво из оста лих ре пу бли ка. До Дру гог свет-
ског ра та у Сло ве ни ји је жи вео ма ли број Ср ба и то су би ли по том-
ци оних ко ји су то ком XVI ве ка бе же ћи од Ту ра ка на се ли ли Бе лу 
Кра ји ну,2)  као и ма њи број но во при до шлих Ср ба (офи ци ри, др жав-

1) По по след њем по пи су ко ји је одр жан 1991. го ди не, пре рас па да СФРЈ, у ет нич кој струк-
ту ри Бо сне и Хер це го ви не, Ср би су чи ни ли 31,2%, Му сли ма ни 43,7%, а Хр ва ти 17,3%. 
У ме ђу вре ме ну, из по ли тич ких раз ло га ни је спро ве ден но ви по пис ста нов ни штва, а пла-
ни ран је 2013. го ди не, ка да ће се, из ме ђу оста лог, до би ти и по да ци о ет нич ким и ми гра-
ци о ним ка рак те ри сти ка ма ста нов ни штва. 

2) У ет но ло шкој ли те ра ту ри се на во ди при мер Бе ле Кра ји не где Ср би жи ве пре ко 450 го-
ди на и ко ји су ус пе ли у ве ли кој ме ри да одр же свој на ци о нал ни иден ти тет, је зик, ве ру и 
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ни ци и дру ги). Пре ма по пи су 1948. го ди не, у Сло ве ни ји је би ло 7,0 
хи ља да Ср ба, за тим 11,2 хи ља да или 0,8% укуп ног ста нов ни штва 
1953. го ди не, да би по пис 1961. го ди не ре ги стро вао 13,6 хи ља да 
(0,9%) при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти (та бе ла 1). 

Табела 1.  Срби у Републици Словенији,  1948 - 2002

  1948 1953 1961 1971 1981 1991     2002

Укупно 
становника 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 на ред ном пе ри о ду, а на ро чи то због ин тен зив них ими-
гра ци о них кре та ња по чет ком 1970-их го ди на усло вље них ве ћом 
мо гућ но шћу за за по шља ва ње, Сло ве ни ја је има ла по зи ти ван ми-
гра ци о ни сал до, од но сно по сма тра но по на ци о нал но сти, ви ше 
до се ље них не го од се ље них Ср ба. Ин тен зи ван раст при пад ни ци 
срп ске на ци о нал но сти за бе ле жи ли су у пе ри о ду 1971-1981, са 20,5 
хи ља да (1,2%) на 42,2 хи ља да (2,2%) услед еко ном ских ми гра ци ја 
ка Сло ве ни ји из дру гих ре пу бли ка (а по себ но из Бо сне и Хер це го-
ви не).3) Ими гра ци о ни то ко ви су се на ста ви ли, да би по по след њем 
по пи су у за јед нич кој др жа ви (1991), Ср би за бе ле жи ли мак си ма-
лан број и удео (47.9 хи ља да или 2,4%), па су по сле Хр ва та (2,8%) 
чи ни ли  нај зна чај ни ју ет нич ку за јед ни цу у Сло ве ни ји. При то ме, 
оправ да но се прет по ста вља да је тај број и ве ћи јер ме ђу ли ци ма 
ко ја су се у по пи си ма де кла ри са ли као Ју го сло ве ни има до ста Ср ба 
(нај че шће они из ме шо ви тих бра ко ва), као и на осно ву по ду дар но-
сти по пу ла ци о не ди на ми ке и те ри то ри јал ног раз ме шта ја Ср ба и 
Ју го сло ве на (Спа сов ски и др.,1993). Рас пад СФРЈ, рат и на ци о на-
ли зам, ма ње мо гућ но сти за за по шља ва ње и дру ги фак то ри узро ко-
ва ли су исе ља ва ње Ср ба из Сло ве ни је, што је за јед но са не га тив-
ним трен до ви ма у де мо граф ском кре та њу, усло ви ло де по пу ла ци ју 
срп ске на ци о нал но сти.

оби ча је. Ме ђу тим, Ср би не ма ју ста тус аутох то ног, већ алох то ног ста нов ни штва, па им 
из та квог ста ту са не при па да ју ма њин ска пра ва. Због де по пу ла ци о них трен до ва срп ско 
ста нов ни штво у Бе лој Кра ји ни се сма њи ло у по след њих два де сет го ди на ско ро за тре-
ћи ну (у шест се ла на овом под руч ју оста ло је са мо сто ти нак Ср ба) (Ог ња но вић, 1997.)  

3) Ве ћи на Ср ба у Сло ве ни ји ро ђе на је у Бо сни и Хер це го ви ни (37,0%), за тим у цен трал ној 
Ср би ји (20,2%), Ко со ву и Ме то хи ји (3,1%), Вој во ди ни (3,9%), Хр ват ској (5,1%), што 
упу ћу је на за кљу чак да се ра ди о кла сич ним еко ном ским ми гра ци ја ма (Ко мац, 1997).
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По пис из 2002. го ди не, спро ве ден у са мо стал ној др жа-
ви Сло ве ни ји, ре ги стро вао је 1.964,0 хи ља да ста нов ни ка, од че га 
83,6% чи не Сло вен ци као ма тич ни на род, Ср би  по број но сти пред-
ста вља ју дру гу ет нич ку за јед ни цу (40,0 хи ља да или 2,0%), за тим 
Хр ва ти (1,8%), Бо шња ци (1,1%) и оста ли.  Ме ђу тим, без об зи ра на 
тај ре ле ван тан де мо граф ски фак тор, у Уста ву се на во ди да је Сло-
ве ни ја “др жа ва свих сво јих гра ђа на за сно ва на на трај ном и нео ту-
ђи вом пра ву сло ве нач ког на ро да на са мо о пре де ље ње”, и из ри чи то 
се на во де са мо ита ли јан ска, ма ђар ска и ром ска  ма њи на. Ср би не 
ужи ва ју по себ на ма њин ска пра ва као што је то слу чај са ита ли-
јан ском и ма ђар ском ма њи ном ко је се тре ти ра ју као аутох то не ма-
њи не, а чи ји је број при пад ни ка знат но ма њи (Ита ли ја на има око 
3 хи ља да, Ма ђа ра око 8,5 хи ља да и Ро ма око 2,4 хи ља да) и за јед-
но чи не са мо 0,6% ста нов ни штва Сло ве ни је. Да кле, из ван по себ не 
устав не за шти те оста ју при пад ни ци на ци о нал них за јед ни ца ко ји 
су у СФРЈ има ли ста тус кон сти ту тив них на ро да. Бу ду ћи да су на 
про сто ру да на шње Сло ве ни је Ср би при сут ни од сре ди не XVI ве ка, 
са пра вом се мо гло ин си сти ра ти на ува жа ва њу ре ле вант них исто-
риј ских и де мо граф ских чи ње ни ца, од но сно на при зна њу устав-
но прав ног ста ту са ко ји је при знат ма ђар ској и ита ли јан ској ма њи-
ни (Ба шић, 1997). Ср би ни су про стор но кон цен три са ни на јед ном 
под руч ју већ су ра су ти у ви ше оп шти на (нај ви ше их је у Љу бља ну, 
Ма ри бо ру, Це љу и Кра њу). Те ри то ри јал на дис пер зи ја, као ва жан 
де мо граф ски фак тор, уз оста ле раз ло ге, об ја шња ва за што ни је до-
шло до уну тра шње хо мо ге ни за ци је срп ске по пу ла ци је, од но сно до 
ши рег ис по ља ва ња ет нич ког иден ти те та. 

На ста нак са мо стал не др жа ва Сло ве ни је отво рио је пи та ње 
др жа вљан ства за ими грант ску по пу ла ци ју, јер се оте жа ва њем или 
не до би ја њем пра ва на др жа вљан ство при пад ни ци но вих ма њи-
на ис кљу чу ју из ма њин ске за шти те. Као нај е кла тант ни ји при мер 
дис кри ми на ци је пред ста вља чи ње ни ца да ве ли ки број др жа вља на 
бив ше Ју го сла ви је (Ср би, Хр ва ти, Бо шња ци) ко ји су жи ве ли у Сло-
ве ни ји пре на стан ка са мо стал не др жа ве, ду го че ка на до би ја ње др-
жа вљан ства и због то га не мо же ко ри сти ти ма њин ска пра ва. Ср би 
ко ји су има ли ста тус кон сти ту тив ног на ро да, а чи ји су при пад ни ци 
на ра ду у Сло ве ни ји, го то во пре ко но ћи на шли су се у по зи ци ји 
при пад ни ка ими грант ске еко ном ске за јед ни це (Гре чић, 1997). Та ко 
су са фор ми ра њем но ве др жа ве ра ди кал но се про ме ни ли и усло ви 
очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та Ср ба. Сло ве нач ки је зик је зва ни-
чан је зик (ма ђар ски и ита ли јан ски има ју ста тус зва нич ног је зи ка у 
ет нич ки ме шо ви тим сре ди на ма), док срп ски је зик гу би дру штве ну 
вред ност и огра ни ча ва се са мо на ко му ни ка ци ју из ме ђу при пад ни-
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ка срп ске ет нич ке за јед ни це. Ср би ни су при зна ти као на ци о нал на 
ма њи на због че га су им ус кра ће на сва ко лек тив на пра ва, што по-
твр ђу ју и по пи сни по да ци по ко ји ма је број ли ца ко ји су на ве ли 
срп ски као ма тер њи  је зик (31,3 хи ља де) ма њи од укуп ног бро ја 
Ср ба, што ука зу је на про цес аси ми ла ци је.4)  

Сло ве ни ја је у по вољ ни јем еко ном ско-по ли тич ком по ло жа ју 
у од но су на оста ле др жа ве бив ше фе де ра ци је с об зи ром на чи ње-
ни цу да је и пре дез ин те гра ци је СФРЈ би ла еко ном ски раз ви је ни-
ја, да је би ла по ште ђе на рат них ра за ра ња, а да је да нас и чла ни ца 
Европ ске уни је, па се с пу ним пра вом оче ку је да по сле два де сет 
го ди на од оса мо ста ље ња по шту је кон цепт гра ђан ске др жа ве и пра-
ва свих гра ђа на без об зи ра на њи хо ву на ци о нал ну, вер ску и је зич ку 
при пад ност.

СРБИ У ХРВАТСКОЈ 

Хр ват ску од ли ку је хе те ро ге на ет нич ка струк ту ра би мо дал-
ног ти па, јер по сле Хр ва та, дру ги по број но сти су Ср би, док све 
оста ле ет нич ке гру пе, па чак и оне ко је се мо гу сма тра ти аутох-
то ним, има ју мар ги нал ни удео у укуп ном ста нов ни штву (Ма ђа-
ри, Че си, Ита ли ја ни и дру ги). На кон рас па да бив ше Ју го сла ви је 
и ства ра ња но ве са мо стал не др жа ве, Хр ват ска је по ста ла знат но 
на ци о нал но хо мо ге ни ја. Ана ли за по пи сних ре зул та та по ка зу је да 
по пр вом по пи су по сле Дру гог свет ског ра та (1948.), при пад ни ци 
срп ске на ци о нал но сти бро је 543,8 хи ља да (14,5%) (та бе ла 2). 

Табела 2. Срби у Републици Хрватској, 1948-2001

  1948 1953 1961 1971 1981 1991  2001

Укупно
становника 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)  Усва ја ње дру гог је зи ка нај пре као го вор ног, а за тим и као ма тер њег, ука зу је на де ло ва ње 
ет но ге нет ских и аси ми ла ци о них про це са. По ја ва ал те ро фо ни је усло вље на је ма ло број-
но шћу и про стор ном дис пер зив но шћу ет нич ких за јед ни ца, као и дру штве но-по ли тич-
ким окол но сти ма. Вре ме ном, “спољ ни” је зик по ста је све ви ше го вор ни је зик, док се 
ет нич ки је зик за др жа ва у ко му ни ка ци ји са су на род ни ци ма и уну тар по ро ди це. Ма да је 
по зна ва ње зва нич ног, слу жбе ног је зи ка др жа ве у ко јој жи ве не сум њи во у ин те ре су свих 
ма њин ских за јед ни ца, исто вре ме но је нео п ход но, у ци љу очу ва ња соп стве ног на ци о-
нал ног иден ти те та, по зна ва ње свог ма тер њег је зи ка (Ра ду шки, 2005). 
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По пу ла ци о ни раст бе ле же све до 1971. го ди не ка да је ре ги-
стро ван мак си ма лан број (626,8 хи ља да), као ре зул тат по зи тив ног 
при род ног при ра шта ја ко ји је био чак ви ши од ре пу блич ког про се-
ка, јер су аутох то не срп ске те ри то ри је у овој ре пу бли ци би ле пре-
те жно ру рал не. Оту да је и по ред не га тив ног ми гра ци о ног сал да 
срп ско ста нов ни штво у Хр ват ској све до 1970-их го ди на ап со лут но 
ра сло.5) У пе ри о ду 1971-1981, број Ср ба се сма њу је на 531,5 хи ља-
да, а удео на  11,5%, што је ре зул тат де мо граф ских ва ри ја бли (еми-
гра ци је и опа да ње при род ног при ра шта ја), али и ет нич ке ми ми-
кри је, тј. из ја шња ва Ср ба као Ју го сло ве на.6) Про стор ни раз ме штај 
по ка зу је да је зна чај ни ја кон цен тра ци ја Ју го сло ве на за бе ле же на у  
на се љи ма срп ског ет нич ког про сто ра, у де ло ви ма ис точ не и за пад-
не Сла во ни је, Ба ни је и Ли ке (од 10,0% до 25,0% или чак од 25,1% 
до 50,0% укуп ног ста нов ни штва), док на про сто ри ма на ко ји ма 
при пад ни ци хр ват ске на ци о нал но сти има ју ви сок сте пен ет нич ке 
хо мо ге но сти еви дент ни су ма њи уде ли ли ца де кла ри са них као Ју-
го сло ве ни (Спа сов ски и др, 1993). У по пи су 1991. го ди не број Ср ба 
је по ве ћан и из но си  581,7 хи ља да (12,2%), што је по сле ди ца бу ђе-
ња на ци о нал не све сти и дру штве но-по ли тич ких окол но сти у ко ји-
ма је спро ве ден тај по пис. У ме ђу по пи сном раз до бљу 1991-2001, 
број Ср ба сма њио се за го то во две тре ћи не (за око 380 хи ља да) пр-
вен стве но услед из бе глич ких еми гра ци ја,7) а за тим не по вољ них де-
мо граф ских трен до ва (не га тив ни при род ни при ра штај), ме шо ви ти 
бра ко ви, де кла ри са ње као Ју го сло ве ни или нео пре де ље ни и дру го. 
Пре ма по пи су из 2001. го ди не, ре ги стро ва но је 201,6 хи ља да Ср ба 
или 4,5%, док у ет нич кој струк ту ри ста нов ни штва Хр ват ске оста ле 

5) У пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та, Ср би у Хр ват ској су има ли не га тив ни ми гра-
ци о ни сал до, од но сно   пре ко два пу та ви ше исе ље них у дру ге ре пу бли ке (пре те жно 
у Ср би ју), не го до се ље них у Хр ват ску. С об зи ром да је Хр ват ска би ла еко ном ски раз-
ви је ни је под руч је у СФРЈ, ова кво од сту па ње Ср ба од ми гра ци о ног сме ра свих дру гих 
на ци о нал но сти у Хр ват ској (ко ји су има ли по зи ти ван сал до) ука зу је на ет но цен трич не 
ми гра ци је и из ра же не трен до ве ет нич ке хо мо ге ни за ци је ко ји су се од ви ја ли пре ко ми-
гра ци ја  (Пе тро вић, 1987.). 

6) Број ли ца ко ја су се де кла ри са ла као Ју го сло ве ни по ве ћан је у пе ри о ду 1971-1981. го ди-
не са 84,1 хи ља да на 379,1 хи ља да, од но сно са 1,9% на 8,2% у укуп ном ста нов ни штву 
Хр ват ске. По ред Ср ба, ка те го ри ја Ју го сло ве на об у хва та ла је и при пад ни ке дру гих ет-
нич ких за јед ни ца, као и ли ца из на ци о нал но хе те ро ге них бра ко ва. Та ко ђе, тре ба има ти у 
ви ду да је  та да шња по ли ти ка СФРЈ су зби ја ла сва ко пре те ра но из ра жа ва ње на ци о нал не 
при пад но сти, па је би ло мно го оних ко ји су се осе ћа ли Ју го сло ве ни ма, а на ро чи то ме ђу 
мла ђим и об ра зо ва ни јим сло је ви ма ста нов ни штва. 

7) У Ср би ји је 1996.го ди не, ре ги стро ва но 617,7 хи ља да из бе гли ца (пре ко 92% су Ср би), 
од че га је нај ви ше  до шло из Хр ват ске (330,1 хи ља да или 53,4%), а за тим из Бо сне и 
Хер це го ви не (266,3 хи ља да или 43,1 %), док ре ла тив но ма ли број из Сло ве ни је (6,2 хи-
ља да или 1%) и Ма ке до ни је (2,9 хи ља да или 0,5%). Пре ма по да ци ма УН ХЦР из 2009. 
го ди не, Ср би ја са 86,3 хи ља да из бе гли ца је је ди на зе мља у Евро пи и пе та у све ту због 
тзв. про тра хо ва ног из бе глич ког про бле ма, од но сно ње го вог ду гог тра ја ња и спо рог раз-
ре ша ва ња (Ра ду шки, 2000). 
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ма њин ске за јед ни це пар ти ци пи ра ју са око 0,5% (Бо шња ци 0,5%, 
Ма ђа ри 0,4%, Ита ли ја ни 0,4% Је вре ји 0,5%), при че му је до шло до 
на ци о нал не хо мо ге ни за ци је, од но сно по ве ћа ња уде ла Хр ва та као 
ве ћин ске на ци је (са 78,1% на 89,6%). Ре ги о нал но по сма тра но, Ср-
би су про стор но хо мо ге ни зо ва ни у Сла во ни ји као ет нич ки хе те ро-
ге ном под руч ју, где је њи хов број на кон рат них до га ђа ња 1990-их 
го ди на пре по ло вљен.8) 

У вре ме свог оса мо ста љи ва ња и рат них су ко ба до 1995. го-
ди не, Ре пу бли ка Хр ват ска је фор мал но-прав но има ла ви со ко уре-
ђе ну за кон ску ре гу ла ти ву о за шти ти пра ва на ци о нал них ма њи на. 
Устав Ре пу бли ке Хр ват ске (из 2000. го ди не) кон сти ту и ше Хр ват-
ску као ”на ци о нал ну др жа ву хр ват ског на ро да и др жа ву при пад ни-
ка аутох то них на ци о нал них ма њи на: Ср ба, Че ха, Сло ва ка, Та ли ја-
на, Ма ђа ра, Ни је ма ца, Жи до ва и дру гих ко ји су ње ни др жа вља ни, 
ко ји ма јам чи рав но прав ност с гра ђа ни ма хр ват ске на ци о нал но-
сти...”. Ре гу ли са ње по ло жа ја свих, ка ко ста рих та ко и но вих ма њи-
на, а по себ но срп ске ма њи не чи ји су при пад ни ци до та да има ли 
ста тус кон сти ту тив ног на ро да, по ку ша ло се ре ши ти до но ше њем 
Устав ног за ко на о људ ским пра ви ма и сло бо да ма и о пра ви ма ет-
нич ких и на ци о нал них ма њи на (из 1992.го ди не), али тај за кон ни је 
био из раз ствар не уну тра шње по ли тич ке во ље да се ре ши ма њин-
ска про бле ма ти ка, већ ме ђу на род них при ти са ка (Та та ло вић, 2002). 
Ка сни је, ис пу ња ва ју ћи је дан од ва жних усло ва за ула зак у Европ-
ску уни ју, Хр ват ска је у зна чај ној ме ри по сти гла мул ти кул ту рал-
ну ста бил ност, ре гу ли са ње по ло жа ја и бо ље оства ри ва ње за шти те 
ма њин ских пра ва. До нет је Устав ни за кон о пра ви ма на ци о нал них 
ма њи на (2003. го ди не), чи је се од ред бе  за сни ва ју на ме ђу на род-
ним прав ним стан дар ди ма, кон вен ци ја ма и за ко ни ма ко је је Хр-
ват ска ра ти фи ко ва ла, а у чи јим осно ва ма су кључ не иде је ет нич ке 
то ле ран ци је и ми ро љу би ве ко ег зи стен ци је. Да кле, про блем Хр ват-
ске ни је у до ме ну по сто је ћих за ко на не го у њи хо вом не до след ном 
спро во ђе њу (Ву кић, 2010). Срп ска ма њи на у Хр ват ској се објек-
тив но на ла зи не где из ме ђу ин те гра ци је и аси ми ла ци је, с об зи ром 
да про цес по врат ка Ср ба и по сле 17 го ди на из бе гли штва ни је у 
пот пу но сти за вр шен и од ви ја се оте жа но због не мо гућ но сти за-

8) На ци о нал на струк ту ра Сла во ни је је у про те клом пе ри о ду бит но про ме ње на као ре зул-
тат де мо граф ских и не де мо граф ских фак то ра. Пре Дру гог свет ског ра та (по пис 1931. го-
ди не) у Сла во ни ји је би ло 166,7 хи ља да Ср ба (22,0%), да би пр ви сле де ћи по пис (1948. 
го ди не) ре ги стро вао 156,3 хи ља да (20,0%) Ср ба. На ред ни по пи си по ка зу ју сле де ће: 
1953. го ди не, 166,9 хи ља да (20,2%), 1961. го ди не, 182,1 хи ља да (20,2%), 1971. го ди не 
186,7 хи ља да (19,6%), 1981. го ди не 149,2 хи ља да (15,6%). По ре зул та ти ма по след њег 
по пи са спро ве де ног у за јед нич кој др жа ви СФРЈ (1991. го ди не) по пи са но је 167,1 хи-
ља да (17,1%), а  2001. го ди не, 78,1 хи ља да (8,8%) при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти 
(Ла јић, Ба ра, 2010).
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по шља ва ња, не ре ше ног пи та ња ста нар ских пра ва, не ис пла ће них 
пен зи ја, као и ве о ма оте жа не ин те гра ци је у дру штво. Пре ма не ким 
ис тра жи ва њи ма спро ве де ним по след њих го ди на, Ср би и Ро ми су 
на ци о нал не ма њи не пре ма ко ји ма Хр ва ти има ју нај ве ћу со ци јал ну 
дис тан цу (Хр ва тић, 2004). Са да шњи за кон ски про пи си фор мал но 
не ус кра ћу ју Ср би ма из ве сна ко лек тив на пра ва, као што су  пра во 
на вла сти ту кул ту ру, на ис по ве да ње и прак ти ко ва ње вла сти те ре-
ли ги је, на сло бод ну упо тре бу је зи ка и пи сма, пра во на обра зо ва-
ње на вла сти том је зи ку, и по ли тич ко пред ста вља ње на ло кал ном, 
ре ги о нал ном и др жав ном ни воу. Али, то се у прак си због њи хо ве 
те ри то ри јал не дис пер зи је рет ко оства ру је бу ду ћи да за раз ли ку од 
пред рат не си ту а ци је ни у јед ном де лу Хр ват ске не ма ју ап со лут-
ну или ре ла тив ну ве ћи ну. За Ср бе као ко лек ти ви тет нај по вољ ни ја 
је си ту а ци ја у Ву ко вар ско-Срем ском окру гу, за ко ју ва же по себ не 
од ред бе (на осно ву Деј тон ског и Ер дут ског спо ра зу ма), јер Ср би 
уче ству ју у вла сти, упра ви и по ли ци ји, али се су жи вот ве о ма спо-
ро об на вља (Ву кић, 2010.). Са ула ском Хр ват ске у Европ ску уни ју 
(Хр ват ска ће по ста ти пу но прав на чла ни ца 1. ју ла 2013. го ди не) мо-
же се оче ки ва ти да ће се то по зи тив но од ра зи ти и на ет нич ку си ту-
а ци ју и по ло жај срп ске ма њи не у Хр ват ској.

СРБИ У МАКЕДОНИЈИ 

Ма ке до ни ју од ли ку је би мо дал на ет нич ка струк ту ра ста нов-
ни штва (нај број ни ја ет нич ка гру па су Ма ке дон ци, а за тим Ал бан-
ци). До Дру гог свет ског ра та срп ска по пу ла ци ја је ја ча ла за хва-
љу ју ћи ви со ком при род ном при ра шта ју, а на ро чи то по зи тив ном 
ми гра ци о ном сал ду. На и ме, из ме ђу два свет ска ра та из вр ше но је 
план ско на се ља ва ње, ко ло ни за ци ја срп ског ста нов ни штва из ра-
зних де ло ва Ју го сла ви је, али је то ком Дру гог свет ског ра та про те-
ран нај ве ћи део ко ло ни ста, као и аутох то не срп ске по пу ла ци је. По-
сле ра та ко му ни стич ке вла сти су за бра ни ле по вра так про те ра них 
Ср ба, што је оста ви ло ду го роч не не га тив не  по сле ди це на њи хов 
де мо граф ски раз ви так. Пр ви по пис по сле Дру гог свет ског ра та из 
1948. го ди не, ре ги стро вао је са мо 29,7 хи ља да Ср ба (2,6%), што 
је у ве зи са рат ним стра да њи ма и  рат ним ми гра ци ја ма (та бе ла 3). 

По да ци по ка зу ју по раст до 1980-их го ди на, да би ка сни ји 
трен до ви де мо граф ског раз во ја Ср ба у Ма ке до ни ји би ли знат но не-
по вољ ни ји у по ре ђе њу са укуп ном срп ском по пу ла ци јом у СФРЈ, 
што је по сле ди ца да љих еми гра ци ја, сма ње ња сто пе при род ног 
при ра шта ја, као и ет нич ке ми ми кри је од но сно из ја шња ва ња јед-
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ног де ла Ср ба као Ју го сло ве ни.9) У Ма ке до ни ји је 1981. го ди не жи-
ве ло 44,5 хи ља да при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти (2,3%), и по 
број но сти су пред ста вља ли по сле Ма ке до на ца, Ал ба на ца и Ту ра ка, 
че твр ту ет нич ку за јед ни цу. Не по сред но уочи рас па да фе де рал не 
Ју го сла ви је, ре ги стро ва но је 44,2 хи ља да Ср ба (2,2%), а са мо три 
го ди не ка сни је (Ма ке до ни ја је 1994. го ди не има ла ван ред ни по пис) 
број Ср ба се сма њу је на 39,6 хи ља да (2%). Са аспек та те ри то ри јал-
не кон цен тра ци је, око 80% Ср ба жи ви у Скоп ској и Ку ма нов ској 
ко тли ни, а у до ли ни Вар да ра још око 13%. 

Табела 3. Срби у Републици Македонији, 1948-2002
  1948 1953 1961 1971 1981 1991  2002

Укупно 
становника 1152986 1304514 1406003 1647308 1909136 2033964 2022547

Срби (број) 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.

По сле дез ин те гра ци је и оса мо ста вљи ва ња Ма ке до ни је отво-
рио се про блем по ло жа ја Ср ба и оства ри ва ње њи хо вих људ ских и 
ма њин ских пра ва. У ма ке дон ском Уста ву из 1991. го ди не, ко ји га-
ран ту је пра ва и сло бо де гра ђа на, по сто је од ред бе ко је се од но се на 
пра ва на ци о нал но сти са ци љем њи хо ве рав но прав но сти и за шти те 
ет нич ког, кул тур ног и вер ског иден ти те та, али се не спо ми њу Ср-
би. На и ме, Устав де фи ни ше Ма ке до ни ју као „на ци о нал ну др жа ву 
ма ке дон ског на ро да у ко јој се обез бе ђу је пот пу на јед на кост ње них 
гра ђа на и трај на ко ег зи стен ци ја ма ке дон ског на ро да са Ал бан ци-
ма, Тур ци ма, Вла си ма, Ро ми ма и дру гим на ци о нал но сти ма ко је 
жи ве у Ре пу бли ци Ма ке до ни ји“. Да кле, у устав ном тек сту Ср би се 
так са тив но не на во де као на ци о нал ност,  од но сно као при пад ни ци 
не ке од спо ме ну тих “глав них ма њи на”. 

По по след њем по пи су из 2002. го ди не Ма ке до ни ја је има ла 
2.022,5 хи ља да ста нов ни ка, од че га Ма ке дон ци чи не 1,3 ми ли о на 
(64,2%), Ал бан ци 509,1 хи ља да (25,2%), Тур ци 77,9 хи ља да (3,8%) 
Ро ми 53,9 хи ља да (2,7%) и Ср би 35,9 хи ља да (1,8%), док оста ле 

9) Од укуп ног бро ја ли ца ко ја су се у бив шој СФРЈ из ја шња ва ла као Ју го сло ве ни, по по-
пи су 1981. го ди не 36,2% от па да на Ср би ју, 31,1% на Хр ват ску, 26,8% на Бо сну и Хер це-
го ви ну, док је у Ма ке до ни ји из ја шња ва ње за Ју го сло ве не би ло од мно го ма њег зна ча ја 
(1,2%). У пе ри о ду 1971-1981. го ди не, у Ма ке до ни ји је њи хов број ипак по ве ћан са 3,7 
хи ља да на 14,2 хи ља да (са 0,2% на 0,6%), при че му те ри то ри јал ни раз ме штај Ју го сло ве-
на по ка зу је да се зо не ја че кон цен тра ци је ових ли ца у Ма ке до ни ји по кла па ју са зо на ма 
у ко ји ма су ве ћи уде ли срп ске по пу ла ци је. 
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на ци о нал но сти пар ти ци пи ра ју по је ди нач но ис под 0,5%. У ме ђу-
по пи сном пе ри о ду 1991-2002, број Ср ба се сма њио за око 15%, а 
раз ло зи су исе ља ва ње (ве ли ки број за по сле них у не ка да са ве зној 
ад ми ни стра ци ји) и по сте пе на аси ми ла ци ја. Има ју ћи у ви ду де мо-
граф ске по ка за те ље оста је не ја сно за што је мар ги на ли зо ва но при-
су ство Ср ба на те ри то ри ји ма ке дон ске др жа ве, ко ји су се због то га 
објек тив но на шли у не по вољ ни јем по ло жа ју у од но су на оста ле 
ма њи не, а што се ма ни фе сту је у свим обла сти ма дру штве ног жи-
во та (обра зо ва ње, кул ту ра, ме ди ји, итд.). Та ко, не ко ли ко хи ља да 
Ср ба не ма ма ке дон ско др жа вљан ство, обра зо ва ње на срп ском је зи-
ку по ха ђа са мо сто ти нак уче ни ка (до сре ди не 1980-их го ди на би-
ло их је пре ко 6,5 хи ља да), а гим на зи ја у Ско пљу је уки ну та још 
1986. го ди не, по сто ји не ко ли ко основ них шко ла у ве ћим гра до ви ма 
(Ку ма но во, Ско пље), док у обла сти кул ту ре не ма ни јед на срп ска 
ин сти ту ци ја, што све упу ћу је на кри зу на ци о нал ног иден ти те та и 
про сец аси ми ла ци је Ср ба (Вељ ко вић, 2004). 

Са рас па дом зе мље, ма ке дон ски Ср би су се на шли у не по-
вољ ном еко ном ском и со ци јал ном по ло жа ју, а ста тус на ци о нал не 
ма њи не сте кли су тек устав ним про ме на ма на осно ву тзв. Охрид-
ског спо ра зу ма. На и ме, но ви Устав Ре пу бли ке Ма ке до ни је из 2001. 
го ди не (до нет по сле пот пи си ва ња тог спо ра зу ма), ре гу ли ше устав-
но-прав ни ста тус Ср ба (так са тив но су на ве де ни у но вом Уста ву) 
чи ме је омо гу ће но да бу ду за сту пље ни у Са ве ту за ме ђу на ци о нал-
не од но се Со бра ња Ма ке до ни је. То чи ни до бру осно ву за бр же ре-
ша ва ње срп ског на ци о нал ног пи та ња у Ма ке до ни ји, али је за  то 
нео п ход но и  ве ће ан га жо ва ње Ср би је као ма тич не др жа ве. 

СРБИ У ЦРНОЈ ГОРИ 

Ет нич ка и кон фе си о нал на струк ту ра Цр не Го ре, и по ред то га 
што је реч о ре ла тив но ма лом про сто ру, ве о ма је ша ро ли ка и у стал-
ним про ме на ма. Због спле та исто риј ских окол но сти и по ли ти ке ко-
ја је во ђе на по сле Дру гог свет ског ра та, ста нов ни штво раз ли чи тих 
ре ли гиј ских при пад но сти у од ре ђе ним дру штве но-еко ном ским и 
по ли тич ким при ли ка ма из ја шња ва ло се по на ци о нал ном пи та њу 
раз ли чи то и по ред то га што су им ко ре ни исти. Део ста нов ни штва 
пра во слав не ве ре на те ри то ри ји Цр не Го ре и Ср би је не ка да се из ја-
шња ва ло као Ср би, а не ка да као Цр но гор ци и по ред то га што је реч 
о јед ном на ро ду-срп ском" (Ру дић, 1993). Пи та ње ет нич ке исто ри је 
и срп ског  ро да Цр но го ра ца је у зна чај ној ме ри ис по ли ти зо ва но, 
али обим на ли те ра ту ра ука зу је на "кон ти ну и тет ет нич ког опре де-
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ље ња Цр но го ра ца и об ли ко ва њем срп ског ет нич ког би ћа Цр но го-
ра ца у про сто ру и вре ме ну" (Вла хо вић, 1993).  

Про ме не у бро ју Ср ба у Цр ној Го ри у по пи си ма по сле Дру-
гог свет ског ра та ка рак те ри шу знат не осци ла ци је и од ре ђе не не ло-
гич но сти ко је ни су за сно ва не на де мо граф ским трен до ви ма, већ 
на про ме на ма у на чи ну из ја шња ва ња усло вље ном од ре ђе ним дру-
штве но-по ли тич ким при ли ка ма. Тре ба ис та ћи да је у Цр ној Го ри 
за бе ле жен нај бр жи по пу ла ци о ни раст Ср ба на тлу бив ше СФРЈ, 
али флук ту и ра ју ћи раст, јер су се од јед ног до дру гог ме ђу по пи сног 
пе ри о да на из ме нич но сме њи ва ле вр ло ви со ке и вр ло ни ске сто пе 
ра ста, па чак и не га тив не (та бе ла 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.

По пис по сле Дру гог свет ског ра та (1948), ка да су се Цр но-
гор ци по пр ви пут мо гли из ја шња ва ти као по се бан на род, ре ги-
стро вао је 6,7 хи ља да (1,8%) Ср ба.10) Де мо граф ски ди на ми зам Ср ба 
на кон то га зна чај но ва ри ра у по је ди ним раз до бљи ма, јер је од лу-
чу ју ћи ути цај има ла про ме на на ци о нал ног иден ти те та,  док је де-
ло ва ње ми гра ци ја и при род ног при ра шта ја би ло од ма њег зна ча ја. 
На при мер, то ком 1960-их го ди на број ли ца срп ске на ци о нал но сти 
је по рас тао (за ви ше од 25 хи ља да), а број Цр но го ра ца се сма њио 
(за око 28 хи ља да). У пе ри о ду 1971-1981 за бе ле же но је дра стич но 
опа да ње бро ја Ср ба (а по ве ћа ње Цр но го ра ца и Ју го сло ве на),11)  што 

10) По пис из 1948. је од по себ ног зна ча ја јер су се на ци о нал но мо гли де кла ри са ти Ма ке дон-
ци и Цр но гор ци, што пред ста вља пр во ста ти стич ко утвр ђи ва ње њи хо вог бро ја на те ри-
то ри ји та да шње др жа ве. По по пи су пре Дру гог свет ског ра та (1921.), ет нич ка струк ту ра 
мо гла се утвр ди ти са мо по сред но пре ко пи та ња о ма тер њем је зи ку и ве ро и спо ве сти, 
али ова два обе леж ја ни су укр ште на та ко да је гру па срп ско хр ват ског је зи ка оста ла 
не раш чла ње на, док се ма ке дон ски је зик ни је мо гао упи си ва ти као од го вор на пи та ње 
о ма тер њем је зи ку. Због то га, за Ма ке дон це и Цр но гор це ста ти стич ки по ка за те љи ни су 
би ли рас по ло жи ви. У по пи су 1931. го ди не, пи та ње о на род но сти би ло је са мо фор мал не 
при ро де јер су сва ли ца ју жно сло вен ског ет нич ког по ре кла ис ка зи ва на као це ли на, док 
су оста ли на во ди ли сво ју на ци о нал ну при пад ност (Ра ду шки, 2007.).

11) У по гле ду по пу ла ци о не ди на ми ке, ли ца ко ја су се де кла ри са ла као Ју го сло ве ни бе ле же 
ве ли ко по ве ће ње,  са 10,9 хи ља да (2,0%) у 1971. го ди ни, на 31,2 хи ља да (5,3%) у 1981. 
го ди ни. 
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се мо же до ве сти у ве зу са “ета ти стич ким сна же њем ју го сло вен-
ске ре пу бли ке по сле Уста ва из 1974.го ди не, па се ве ћи на ет нич ких 
кон вер ти та по но во од лу чу је да бу де др жа во твор ни на род-Цр но гор-
ци” (Спа сов ски и др,1993). По ли тич ке про ме не ко је су прет хо ди ле 
рас па ду СФРЈ ути ца ле су на зна чај ни по раст бро ја Ср ба у на ред-
ном ме ђу по пи сном пе ри о ду (за го то во три пу та), а опа да ње бро ја 
Цр но го ра ца и Ју го сло ве на. По пис из 1991. го ди не ре ги стру је 57,5 
хи ља да Ср ба што је чи ни ло 9,3% укуп ног ста нов ни штва. Не рав-
но ме ран раст и зна чај не осци ла ци је ре зул тат су спе ци фич ног од-
но са срп ске и цр но гор ске на ци је и са мим тим про ме не при ли ком 
из ја шња ва ња у по гле ду њи хо ве ет нич ке при пад но сти, што ука зу је 
на зна чај не де мо граф ске ва ри ја бле ко ја је че сто има ла пре су дан 
ути цај на по пу ла ци о но кре та ње. На ред ни по пис, ко ји је одр жан 
2003. го ди не у Др жав ној за јед ни ци Ср би ја и Цр на Го ра, по ка зао 
је да у Цр ној Го ри од укуп но 620,1 хи ља да, Цр но гор ци бро је 267,7 
хи ља да (43,2%), а Ср би 198,4 хи ља да (32,0%), док од оста лих на-
ци о нал но сти ре ле вант не уде ле бе ле же Бо шња ци (7,8%), Ал бан ци 
(5,0%), Му сли ма ни (4,0%) и Хр ва ти (1,1%). Ин те ре сант но је да се 
у по гле ду де кла ри са ња о ма тер њем је зи ку, око 64% ста нов ни штва 
Цр не Го ре из ја сни ло да го во ри срп ски је зик.12) На осно ву одр жа ног 
ре фе рен ду ма из 2006. го ди не, Цр на Го ра је не за ви сна и су ве ре на 
др жа ва, а 2007. го ди не Скуп шти на је до не ла но ви Устав, по ко ме је 
Цр на Го ра “гра ђан ска, де мо крат ска, еко ло шка и др жа ва со ци јал не 
прав де, за сно ва не на вла да ви ни пра ва.” У пре ам бу ли Уста ва се на-
во ди да “као сло бод ни и рав но прав ни гра ђа ни при пад ни ци на ро да 
и на ци о нал них ма њи на ко ји жи ве у Цр ној Го ри су: Цр но гор ци, Ср-
би, Бо шња ци, Ал бан ци, Му сли ма ни, Хр ва ти и дру ги, при вр же ни 
де мо крат ској и гра ђан ској Цр ној Го ри.” Слу жбе ни је зик је цр но-
гор ски, док су ћи ри лич но и ла ти нич но пи смо  рав но прав ни, а у 
слу жбе ној упо тре би су још и срп ски, бо сан ски, ал бан ски и хр ват-
ски је зик. 

На кон оса мо ста ље ња ове ре пу бли ке по ста ви ло се и пи та ње 
аде кват ног ре гу ли са ња пра ва при пад ни ци ма срп ске ет нич ке за-
јед ни це. Иако је гра ђан ска, Цр на Го ра де фац то функ ци о ни ше као 
на ци о нал на др жа ва, а кроз од ред бе о цр но гор ском је зи ку и ста-
ту су ка нон ски не при зна те Цр но гор ске пра во слав не цр кве, вр ши 
се сво је вр сна аси ми ла ци ја срп ског ста нов ни штва, при че му Ср би 
још увек не ма ју при знат ста тус на ци о нал не ма њи не. “Те жња вла-
да ју ћих по ли тич ких ели та је сте су штин ски ве за на за бла гу аси-

12)  Пре ма ре зул та ти ма по след њег по пи са из 2011. го ди не, у укуп но 620.029 ста нов ни ка  
Цр но гор ци  пар ти ци пи ра ју са 45%, Ср би са 28,7%, Бо шња ци  са 8,7%, Ал бан ци са 5%, 
Хр ва ти са 1%, итд.   
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ми ла ци ју од ре ђе ног де ла срп ског кор пу са, а са ци љем да оси гу ра 
над по ло вич но уче шће Цр но го ра ца у укуп ном бро ју ста нов ни ка 
ове др жа ве” (Ђу ка но вић, 2007). Очу ва ње на ци о нал не осо бе но сти 
Ср ба у Цр ној Го ри би ће оте жа но у на ред ном пе ри о ду у усло ви ма 
ка да им још увек ни су при зна та основ на ко лек тив на пра ва и ка да је 
њи хов ста тус прав но не де фи ни сан. Исто вре ме но, ак ту ел не вла сти 
по ку ша ва ју да оспо ре до би ја ње двој ног др жа вљан ства из стра ха да 
ће мно ги од њих по кре ну ти пи та ње до би ја ња срп ског др жа вљан-
ства.  

На осно ву ком па ра тив ног пре гле да де мо граф ског раз вит ка и 
по ло жа ја Ср ба у др жа ва ма на ста лим на про сто ру бив ше СФРЈ, мо-
же се ви де ти да срп ска на ци о нал на ма њи на у ве ћи ни тих др жа ва 
фор мал но-прав но мно го бо ље сто ји не го што је њен ствар ни по ло-
жај. Та ко, устав ни и за кон ски по ло жај срп ске ма њи не у Хр ват ској 
и Ма ке до ни ји ре гу ли сан је у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди-
ма, али су у прак си су о че ни са ве ћом или ма њом аси ми ла ци јом, 
док је њи хов ста тус у Сло ве ни ји и Цр ној Го ри при лич но не де фи-
ни сан. При пад ни ци срп ског на ро да ко ји жи ве у пост ју го сло вен ким 
др жа ва ма, фак тич ки по став ши тзв. но ва ма њи на, још су у фа зи ор-
га ни зо ва ња у ци љу пот пу ни јег оства ре ња  ма њин ских пра ва и по-
бољ ша ња свог по ло жа ја. 

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 for-
mer 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 le-
gal 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 poli-
tics 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 repub-
lics 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 minori-
ties. 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 constitu-
tional 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 na-
tion living in post-Yugoslav states in fact became so called new minor-
ity 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 compatri-
ots of mother country, as well as efficient mechanism for better integra-
tion of minorities in all fields of social life in territorial country. Minori-
ties 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 minori-
ties 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 ра ду ауто ри су се по за ба ви ли ана ли зом устав ног по-

ло жа ја Ре пу бли ке Срп ске спрам цен трал них ор га на у Са ра је ву. Не 
пре ју ди ци ра ју ћи оце ну, ауто ри при ме ном дог мат ско-нор ма ти ви-
стич ког, циљ ног, упо ред ног, раз вој ног и ме то да ана ли зе са др жа ја 
нор ми ко је ре гу ли шу основ не окви ре по ли тич ке вла сти у Ре пу бли-
ци Срп ској и Бо сни и Хер це го ви ни, нај пре ана ли зи ра ју основ не 
устав не и по ли тич ко-ин сти ту ци о нал не те ме ље БиХ и Ре пу бли ке 
Срп ске, по том ис тра жу ју по ступ ке и ак та о пре но ше њу над ле жно-
сти са Ре пу бли ке Срп ске на цен трал не ор га не у Са ра је ву, и на кра ју 
да ју ко нач ну оце ну и суд о ка рак те ру устав ног по ло жа ја Ре пу бли-
ке Срп ске, из бе га ва ју ћи при то ме да за пред мет свог ис тра жи ва-
ња узму др жав но уре ђе ње РС-а (јер би се ти ме про ма ши ла на ме ра 
ис тра жи ва ња), али и БиХ (јер би се ти ме пре ју ди ци рао за кљу чак 
о ка рак те ру сло же не др жа во ли ке тво ре ви не ка ква је БиХ). Зна чај 
ис тра жи вач ког по ду хва та огле да се у да ва њу су да ка ко о устав ном 
по ло жа ју ен ти те та на осно ву Па ри ско-деј тон ског ми ров ног спо ра-
зу ма (те око устав ног ка рак те ра и при ро де деј тон ске БиХ) та ко и 
око тре нут них од но са по ли тич ке вла сти Ре пу бли ке Срп ске и БиХ. 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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Из ово га се мо же про пра ти ти раз вој ни пут Ре пу бли ке Срп ске и 
БиХ, те пред ви де ти тен ден ци је њи хо вих ме ђу соб них ре ла ци ја у 
бу дућ но сти, ка ко би се пре вен тив но оне мо гу ћи ли не ки но ви су ко-
би, али и угро жа ва ње на ци о нал ног ин те ре са срп ског на ро да у овом 
де лу Бал ка на.
Кључ не ре чи: Ре пу бли ка Срп ска, Деј тон ски спо ра зум, устав ни по ло жај, 

по ли тич ке ин сти ту ци је
Овај на уч ни рад ће по ћи од оп штег хи по те тич ког окви ра ко-

ји пред ви ђа не ко ли ко устав но прав них мо де ла устав ног по ло жа ја 
Ре пу бли ке Срп ске. Мо де ли ко ји се пред нас по ста вља ју од ра ни је 
су до бро по зна ти у на у ци устав ног пра ва, те о ри ји др жа ве и пра-
ва и те о ри ји по ли тич ких си сте ма. На ме ра је да устав ну по зи ци ју 
Ре пу бли ке Срп ске, ко ја је за сно ва на на те ме љи ма ми ров ног уго-
во ра а кроз Устав Бо сне и Хер це го ви не, Устав Ре пу бли ке Срп ске 
и број ним за ко ни ма, те од лу ка ма Ви со ких пред став ни ка за БиХ, 
сме сти мо на иде ал но тип ској ска ли: од савезa др жа ва (кон фе де ра-
ци је), пре ко др жав ног са ве за, до са ве зне др жа ве (фе де ра ци је) или, 
мо жда, уни тар не де цен тра ли зо ва не др жа ве. Све ово су отво ре не 
ал тер на ти ве на ко је ис тра жи ва ње тре ба да упу ти и пру жи од го вор. 

Устав Ре пу бли ке Срп ске у чла ну 1 (аманд ман XLIV) де фи-
ни ше Срп ску као др жа ву. (“Ре пу бли ка Срп ска је држава срп ског 
на ро да и свих ње них гра ђа на”). Чла ном 3 (аманд ман LV) на гла ша-
ва се: “Ре пу бли ци при па да ју све др жав не функ ци је и над ле жно сти 
осим оних ко је су уста вом Бо сне и Хер це го ви не из ри чи то пре не-
се не на ње не ин сти ту ци је.” Чла ном 6 пред ви ђе но је др жа вљан ство 
Ре пу бли ке Срп ске, а чла ном 8 и др жав на обе леж ја: за ста ва, грб и 
хим на Ре пу бли ке Срп ске.1) Устав Ре пу бли ке Срп ске пред ви ђа да 
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске у чл.70, став 3, тач ка 1 про-
гла ша ва рат но ста ње “у слу ча ју ору жа ног на па да на Ре пу бли ку”. 
Из све га ово га ја сно се ви ди да Ре пу бли ка Срп ска има три еле мен-
та ко ја про пи су је Кон вен ци ја о пра ви ма и оба ве за ма др жа ва, а то 
су: ста нов ни штво, те ри то ри ју и власт. 

Па ипак, Устав за Бо сну и Хер це го ви ну (усво јен у Деј то ну 
но вем бра 1995. го ди не, пот пи сан у Па ри зу 14. де цем бра исте го ди-
не, а за тим усво јен на Скуп шти ни Ре пу бли ке Срп ске) пред ви ђа во-
ђе ње спољ не по ли ти ке у над ле жно сти ин сти ту ци ја БиХ (члан III, 
тач ка 1, под тач ка а), oдносно Пред сед ни штва БиХ (члан V, тач ка 
3 под тач ка а). Та ко је из о ста ло пра во во ђе ња спољ не по ли ти ке, са 
из у зет ком ако се на то до би је овла шће ње од Пар ла мен тар не скуп-
шти не БиХ. 

1) http://www.ustavnisud.org/upload/4_8_2009_48_ustav_srpski.pdf, стр. 3.
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Сле ди ло је уса гла ша ва ње Уста ва Ре пу бли ке Срп ске са Уста-
вом БиХ. Аманд ма ном LXVI II тач ком 1 ре чи: “су ве ре ни тет, не за-
ви сност” за ме њу ју се ре чи ма “ин те гри тет, устав ни по ре дак”. Тач-
ком 2. иза ре чи “еко ном ске од но се са ино стран ством” до да ју се 
ре чи “ко ји ни су пре не се ни на ин сти ту ци је Бо сне и Хер це го ви не”. 
У под тач ки 7. ре чи “мо не тар ни”, “де ви зни” и “ца рин ски” се бри-
шу.  

Овла шће ња су са мо за ни јан су ши ра од овла шће ња кан то на 
и то са пра вом за кљу чи ва ња уго во ра са дру гим др жа ва ма или ме-
ђу на род ним ор га ни за ци ја ма по овла шће њу Пар ла мен та БиХ. Па 
ипак, ен ти те ти има ју сво ју за ко но дав ну, из вр шну и суд ску власт и 
чак уста но ву Пред сед ни ка (Ре пу бли ке Срп ске, од но сно Фе де ра ци-
је БиХ), као ино ко сног ше фа из вр шне вла сти. Ви со ки пред став ник 
не ма oвлашћење да ме ња Устав БиХ, по што је реч о ме ђу на род ном 
до ку мен ту, потписанoм од не ко ли ко др жа ва, чла ни ца Ује ди ње них 
на ци ја, али ни да ме ња Устав Ре пу бли ке Срп ске. Сход но чла ну III, 
тач ка 3 Ви со ки пред став ник ужи ва, пре ма за ко ни ма Бо сне и Хер-
це го ви не, она пра ва и овла шће ња ко ја су по треб на за вр ше ње ње-
го ве функ ци је, укљу чу ју ћи и овла шће ње да скла па уго во ре и сти че 
и рас по ла же не по крет ном и по крет ном имо ви ном. Ви со ки пред-
став ник не ма пра во да уки не ен ти тет, јер то ни је дан за кон БиХ 
ни је про пи сао, па ни Устав. На и ме, чла ном X, тач ком 1 Уста ва БиХ 
про пи са но је да се Устав мо же до пу ња ва ти, да кле не и ме ња ти, од-
лу ком Пар ла мен тар не скуп шти не, укљу чу ју ћи дво тре ћин ску ве ћи-
ну гла со ва оних ко ји су при сут ни и ко ји гла са ју у Пред став нич ком 
до му. Устав БиХ мо гу ме ња ти са мо оне др жа ве ко је су га усво ји ле 
у Деј то ну и пот пи са ле у Па ри зу 1995. го ди не као ме ђу на род ни уго-
вор. Ре пу бли ка Срп ска по се ду је и пра во на ен ти тет ски ве то, уко-
ли ко су угро же ни ви тал ни ин те ре си тог ен ти те та, баш као и у Фе-
де ра ци ја БиХ (му сли ман ско-хр ват ски ен ти тет). 

Сло вом Деј то на Ре пу бли ка Срп ска ни је има ла овла шће ње 
да не по сред но пот пи ше Ми ров ни спо ра зум из Деј то на, ма да се, у 
прак си, мир по сти же до го во ром за ра ће них сна га.2) Са мо овај акт 
ме ђу на род не за јед ни це да је од го вор на ста тус Ре пу бли ке Срп ске и 
од ре ђу је ко су за ра ће не стра не. Ре пу бли ка Срп ска не ма овла шће ња 
да пот пи су је ме ђу на род не уго во ре, јер ни је пред ви ђен пун ка па-
ци тет ње не др жав но сти по што не мо же да во ди спољ ну по ли ти ку. 
Члан X ОпштегоквирногспоразумаомирууБоснииХерцеговини 

2) Пр ви др жав ни са вез у Но вом ве ку на стао је као по сле ди ца ме ђу др жав ног са ве за кроз 
Утрехтску уни ју то ком XVII ве ка. (Ви ше у: Зо ран Ми ло са вље вић, «Су бјек ти ме ђу на-
род них од но са», Политичка ревија, 2/2010: 169-194, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2010, стр.187-188)
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гла си: “Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја и Ре пу бли ка Бо сна и Хер-
це го ви на ме ђу соб но се при зна ју као су ве ре не и не за ви сне др жа ве 
у окви ру њи хо вих ме ђу на род них гра ни ца. Дру ги аспек ти њи хо вог 
ме ђу соб ног при зна ња би ће пред мет да љих ди ску си ја.” Та ко про-
из и ла зи да је Ре пу бли ка Срп ска део те ри то ри је др жа ве Бо сне и 
Хер це го ви не. Ме ђу тим, исто вре ме но она има спе ци јал ни ста тус 
са сво јом за ко но дав ном вла шћу и уну тра шњом по ли ти ком. Мо же 
пот пи си ва ти ме ђу на род не уго во ре са дру гим др жа ва ма и ме ђу на-
род ним ор га ни за ци ја ма али тек на осно ву овла шће ња Пар ла мен та 
БиХ. 

Ре пу бли ка Срп ска би ла је оба ве за на да део сво јих овла шће ња 
пре не се на ин сти ту ци је ме ђу на род них сна га, или на Бо сну и Хер-
це го ви ну у шта спа да ју: од бра на (вој не ору жа не сна ге), ства ра ње 
је дин стве ног пра во суд ног кро ва, из бор и опо зив су ди ја. Са мо стал-
но во ђе ње уну тра шње по ли ти ке, ко ја је у уској ве зи са је дин стве-
ним пра во суд ним про сто ром и су зби ја њем кри ми на ла, је су же на. 
Она је ду жна да са ра ђу је у ис тра зи и го ње њу рат них зло чи на и дру-
гих кр ше ња ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва. Мо же да од го ва ра 
ако од би је та кву са рад њу и о то ме упо зна Ви со ког пред став ни ка. 
Ипак и ов де по сто ји за шти та, јер се од го вор ност не мо же огле да ти 
у ка жња ва њу Ре пу бли ке Срп ске кроз сма ње ње овла шће ња и оба ве-
за, од но сно (до)уки да њу Ре пу бли ке Срп ске не го са мо кроз сме њи-
ва ње од го вор них ли ца ин сти ту ци ја ко је не ма ју до вољ но ак тив но-
сти у ре а ли за ци ји Ми ров ног спо ра зу ма. Та од го вор ност не мо же да 
се од но си са мо на ин сти ту ци је ен ти те та или Бо сне и Хер це го ви не 
не го и на све ин сти ту ци је уче сни ка у по ступ ку при ме не оба ве за из 
Ми ров ног спо ра зу ма.

ПРИРОДАБОСНЕИХЕРЦЕГОВИНЕ
–ДРЖАВАИЛИДРЖАВНАЗАЈЕДНИЦА?3)

Да ли се Бо сна и Хер це го ви на мо же од ре ди ти као ре ал на 
уни ја?

Од ред ба ма Уста ва (члан III) утвр ђе не су ње не над ле жно сти: 
 –  по сло ви спољ не по ли ти ке; 
–– –спољ но тр го вин ска по ли ти ка; 
–– –ца рин ска по ли ти ка; 
–– –мо не тар на по ли ти ка; 
–– –фи нан си ра ње ин сти ту ци ја и ме ђу на род них оба ве за БиХ; 

3) Рај ко Ку зма но вић: Уставноправо, Ба ња Лу ка, 1997, стр. 85. 
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–– –по ли ти ка и ре гу ла ти ва за усе ља ва ње, из бе гли це и азил; 
–– –про во ђе ње кри вич них за ко на на ме ђу на род ном и ме ђу ен-

ти тет ском пла ну укљу чу ју ћи и од но се са Ин тер по лом; 
–– –ус по ста вља ње и функ ци о ни са ње за јед нич ких и ме ђу на-

род них ко му ни ка ци ја;
–– –ре гу ли са ње са о бра ћа ја из ме ђу ен ти те та;
–– –кон тро ла ва зду шног са о бра ћа ја.4) 

Исто вре ме но је од фор ми ра ња ин сти ту ци ја БиХ би ло пред-
ви ђе но да Оп шти прин ци пи ме ђу на род ног пра ва пред ста вља ју ин-
те грал ни део за ко на ка ко Бо сне и Хер це го ви не та ко и ен ти те та. 
Над ле жност ен ти те та огле да се и у ус по ста вља њу спе ци јалнх ве за 
са су сед ним др жа ва ма, али се још та да на гла ша вло: у скла ду са 
су ве ре ни те том и те ри то ри јал ним ин те гри те том Бо сне и Хер це го-
ви не. При то ме је пред ви ђе но да су ен ти те ти оба ве зни да оба ве зно 
пру же сву нео п ход ну по моћ Вла ди БиХ ка ко би јој се омо гу ћи ло 
ис пу ња ва ње ме ђу на род них оба ве за. Деј тон ски спо ра зум је ја сно 
на гла сио да су све др жав не функ ци је и овла шће ња ко је ни су Уста-
вом из ри чи то да та ин сти ту ци ја ма Бо сне и Хер це го ви не при па ла 
ен ти те ти ма. Ова од ред ба ка сни је је ту ма че на као по ла зна осно ва 
за су жа ва ње над ле жно сти ен ти те та. Су жа ва ње се оства ру је са-
гла сно шћу Вла де ен ти те та Ре пу бли ке Срп ске на осно ву пред ло га 
Ви со ког пред став ни ка (је дин стве не ли ге у спорт ском так ми че њу, 
на род на од бра на, из бор су ди ја од стра не је дин стве не ко ми си је, об-
је ди ња ва ње по ли ци ја, од но сно уну тра шњих по сло ва). Мно ге до-
са да шње ак тив но сти вла да ен ти те та ишле су до не дав но у прав цу 
ства ра ња уни тар не Бо сне и Хер це го ви не, од но сно њи хо ве са гла-
сно сти о пре но ше њу ши ре над ле жно сти на ин сти ту ци је Бо сне и 
Хер це го ви не. Ови ин те гра тив ни про це си нај че шће су обра зла га ни 
по тре ба ма еко ном ских ин те гра ци ја. Чак се у про це су уни та ри за-
ци је БиХ на во ди да су ти ин те гра тив ни про це си не са мо по зи тив-
ни, већ и по жељ ни, јер су про спе ри тет ни – то је био пут ства ра ња 
и да на шње Европ ске уни је.5)

4) Вла ди мир Лу кић, Ви то мир По по вић: Документи–ДејтонПариз, Ин сти тут за ме ђу на-
род но пра во и ме ђу на род ну по слов ну са рад њу, Ба ња Лу ка, 1996, стр. 69.

5) Пр во су ње них шест чла ни ца (Фран цу ска, За пад на Не мач ка, Ита ли ја, Бел ги ја, Лук сем-
бург и Хо лан ди ја) пот пи са ле Уго вор у Ри му 1957. го ди не о осни ва њу Европ ске еко-
ном ске за јед ни це (I стуб). Мно го ка сни је, од но сно 1992. го ди не пот пи сан је Уго вор у 
Ма стрих ту ко јим се на Европ ску за јед ни цу пре но си над ле жно сти у окви ру II сту ба, тј. 
спољ ну по ли ти ку и без бед ност. Ми ни стар ство ино стра них по сло ва осни ва се тек Уста-
вом Европ ске уни је ко ји је пот пи сан у Ри му 2004. го ди не, ма да још ни је ра ти фи ко ван. 
Крај њи рок за ра ти фи ка ци ју је 1. но вем бар 2006. го ди не. Уго вор у Ма стрих ту ус по ста-
вља са рад њу из ме ђу др жа ва чла ни ца, у обла сти пра во су ђа и уну тра шње по ли ти ке (III 
стуб), али тек Уго во ром у Ам стер да му 1999. го ди не то је пре не се но у прав ну ре гу ла ти ву 
ин сти ту ци ја Европ ске уни је, оста вља ју ћи рок ње го ве ре а ли за ци је од пет го ди на. (Ви-
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Па ипак ова ана ло ги ја са свим не сто ји, јер Европ ску уни ју 
чи не ме ђу на род но при зна те др жа ве – чла ни це Ује ди ње них на ци-
ја, док БиХ чи не ен ти те ти са ма њим сте пе ном са мо стал но сти, ко-
ји ни су чла ни це ни јед не ме ђу на род не ор га ни за ци је. Са мо је БиХ 
при зна та као др жа ва од стра не ме ђу на род не за јед ни це, па и Ује ди-
ње них на ци ја, у чи јем окви ру се на ла зе два ен ти те та, ко ји ме ђу на-
род но не мо ра ју би ти од би ло ка кве ва жно сти.

У БиХ, на кон пот пи са Ми ров ног спо ра зу ма, пр во се по шло, 
1995. го ди не, са за јед нич ком спољ ном по ли ти ком и без бед но сти, 
ка ко Уста вом БиХ та ко и у ре а ли за ци ји устав них нор ми. Раз лог 
то ме је пре кид ра та и ус по ста вља ње ми ра и без бед но сти. Уста вом 
је ус по ста вље на и је дин стве на еко ном ска и мо не тар на по ли ти ка 
(је дин стве на ца ри на, спољ на тр го ви на, је дин стве на мо не та и цен-
трал на као еми си о на бан ка), са не што ка сни јом при ме ном – вре-
ба ју ћи по вра ћај по ве ре ња. Пра во суд на са рад ња би ла је уве де на у 
обла сти ре а ли за ци је кри вич них за ко на на ме ђу на род ном и ме ђу-
ен ти тет ском пла ну. Ка сни је је на до гра ђи ван и пра во суд ни си стем, 
али оста је не ја сно шта се де ша ва у слу ча ју ко ли зи је нор ми на ста-
лих на осно ву су про ста вље них пре су да Устав ног су да Ре пу бли ке 
Срп ске, и Устав ног су да БиХ.6) Уну тра шња по ли ти ка Уста вом је 
са чу ва на у над ле жно сти ен ти те та (сход но чла ну III тач ка 3. Под-
тач ка а).

Над ле жност Устав ног су да ре гу ли са на је у чла ну VI (3) Уста-
ва Бо сне и Хер це го ви не. 

 – Устав ни суд има ис кљу чи ву над ле жност да од лу чу је у 
спо ро ви ма ко ји по Уста ву Бо сне и Хер це го ви не на ста-
ју из ме ђу ен ти те та, или из ме ђу Бо сне и Хер це го ви не и 

де ти о то ме и у: Игор Ја нев, «Осно ве по ли тич ког си сте ма Европ ске уни је», Политичка
ревија, 4/2008: 1053-1066, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008)

 Ва ља ис та ћи и да «не ус кла ђе ност у мо дер ни за ци ји по ли тич ких ин сти ту ци ја до во ди до 
ра зних по ре ме ћа ја у дру штве ном си сте му. Али нај о па сни ји на ста је ка да због бр зих ин-
те гра ци ја или ди фе рен ци ја до ђе до не скла да из ме ђу по рет ка и без по рет ка.» (Жи во јин 
Ђу рић, «По ли тич ке ин сти ту ци је у про це су мо дер ни за ци је», Српскаполитичкамисао, 
1-4/2000-2002, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2000-2002, стр. 44)

6)  Ево јед не та кве устав не по зи ци је: “ГЛАС: Како коментаришете апелацију коју је
УставномсудуБиХподниоСулејманТихићтражећипоништењеЗаконаодржавној
имовиниРС? 

 ДОДИК: БиХ има Устав ни суд ко ји до но си по ли тич ки мо ти ви са не од лу ке и ми не ће мо 
при хва ти ти од лу ку Устав ног су да БиХ. Кре ди би ли тет тог су да је ка та стро фа лан и он се 
по ка зао као мје сто за по ли тич ке об ра чу не у БиХ и мо де ли ра ње по ли тич ког си сте ма. То 
смо ви дје ли у ни зу слу ча је ва. Ка ко је мо гу ће да се до не се од лу ка да је За кон о Су ду и 
Ту жи ла штву БиХ уста ван ако ни гдје у Уста ву БиХ не пи ше да БиХ има пра во на те ин-
сти ту ци је. Али Устав ним су дом БиХ упра вља ју ОХР и ме ђу на род на за јед ни ца. Устав ни 
суд се мо ра про гла си ти не на дле жним за Ти хи ћев за хтјев, а ако Ти хић же ли да раз ви ја 
од но се у БиХ он да мо ра да зна да то не мо же да чи ни на овај на чин.» (Ми ло рад До дик, 
«Мој по ли тич ки за вјет је очу ва ње Срп ске», ГласСрпске, од 8. ја ну а ра 2011)
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јед ног или оба ен ти те та, или из ме ђу ин сти ту ци ја Бо сне 
и Хер це го ви не, укљу чу ју ћи, али се не огра ни ча ва ју ћи са-
мо на то. Овај суд це ни и: да ли је од лу ка не ког ен ти те-
та да ус по ста ви спе ци јал ни па ра лел ни од нос са не ком од 
су сед них др жа ва са гла сан Уста ву, укљу чу ју ћи и од ред бе 
ко је се од но се на су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет 
Бо сне и Хер це го ви не. 

 – Да ли је не ки члан уста ва или за ко на ен ти те та у са гла-
сно сти са Уста вом. Спо ро ве по овим пи та њи ма мо гу по-
кре та ти са мо чла но ви Пред сед ни штва, пред се да ва ју ћи 
Ми ни стар ског са ве та, пред се да ва ју ћи или за ме ник пред-
се да ва ју ћег би ло ко јег ве ћа Пар ла мен тар не скуп шти не 
БиХ, јед на че твр ти на чла но ва би ло ко јег ве ћа Пар ла мен-
тар не скуп шти не БиХ или јед на че твр ти на би ло ког за ко-
но дав ног ве ћа не ког ен ти те та. 

 – Устав ни суд има и апелационунадлежност над пи та њи ма 
по Уста ву, ко ја про ис ти чу из пре су де сва ког су да у Бо сни 
и Хер це го ви ни.

 – Устав ни суд има над ле жност у пи та њи ма ко ја му упу ти 
би ло ко ји суд у Бо сни и Хер це го ви ни, а од но си се на то 
да ли је за кон на чи јој ва ља но сти по чи ва ње го ва од лу ка, 
са гла сан са Уста вом, Европ ском кон вен ци јом о људ ским 
пра ви ма и основ ним сло бо да ма и ње ним про то ко ли ма, 
или са за ко ни ма Бо сне и Хер це го ви не; или у по гле ду по-
сто ја ња или де ло кру га не ког оп штег пра ви ла ме ђу на род-
ног јав ног пра ва ко је је од зна ча ја за од лу ку тог су да. 

Од лу ке се у Устав ном су ду до но се ве ћи ном гла со ва свих су-
ди ја, и оне су пре ма чла ну VI (4) Уста ва БиХ ко нач не и оба ве зу ју-
ће. Устав ни суд је је ди ни ва жни ји ор ган Бо сне и Хер це го ви не где 
не по сто ји ни ка кав ме ха ни зам за шти те ви тал ног на ци о нал ног или 
ен ти тет ског ин те ре са, због то га је мо гу ће да су ди је из два кон сти-
ту тив на на ро да бу ду пре гла са на и да од лу ку до не су стра не су ди је 
и су ди је из јед ног кон сти ту тив ног на ро да, што се де си ло при ли ком 
до но ше ња од лу ке о кон сти ту тив но сти на ро да. 

1. Про блем оства ри ва ња усво је ног мо де ла по де ле над ле жно-
сти из ме ђу ин сти ту ци ја Бо сне и Хер це го ви не и ен ти те та пред ста-
вља сре ди шње и ве о ма ком плек сно пи та ње. Аси ме трич но уре ђе ње 
се по себ но ви ди у:

–– –рас по де ли над ле жно сти из ме ђу ин сти ту ци ја Бо сне и Хер-
це го ви не и ен ти те та, струк ту ри, на чи ну из бо ра, ка рак те ру 
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ман да та и ста ту су функ ци о не ра, као и у ве о ма ком пли ко-
ва ном на чи ну од лу чи ва ња у за јед нич ким ин сти ту ци ја ма,

–– –не ја сно ћи тзв. допунских надлежности, не по вољ ној 
струк ту ри и на чи ну од лу чи ва ња у за јед нич ким ор га ни ма 
и ин сти ту ци ја ма, а по себ но у Устав ном су ду Бо сне и Хер-
це го ви не.

–– –"из рас по де ле над ле жно сти но ве сло же не др жа ве ја сно се 
ви ди да је но ва др жа ва осно ва на на ме ђу на род ном пра ву 
(члан II Уста ва), а не на др жав ном..."

2. Ен ти те ти су, у ства ри, две др жав не је ди ни це са огра ни че-
ним су ве ре ни те том, ко ји има ју два раз ли чи та по ли тич ка, прав на и 
еко ном ска си сте ма, уну тра шњу су ве ре ност, гра ни це, те ри то ри јал-
ни ин те гри тет, ле га ли зо ва ну по ли ци ју и дру ге ин сти ту ци је ко је су 
и атри бут са мо стал них и су ве ре них др жа ва.

3. При ме ње на су два са свим раз ли чи та и су прот на об ли ка 
уну тра шњег уре ђе ња:  фе де ра тив но и уни тар но; пр во из у зет но де-
цен тра ли зо ва но, а дру го цен тра ли зо ва но. 

4. За то је нео п ход но на гла си ти да је Устав Бо сне и Хер це го-
ви не “при хва тио ре ше ње по ко ме је прет по став ка над ле жно сти у 
ко рист ен ти те та”.7)

МОГУЋЕРЕШЕЊЕ

Мо гу ће је по сма тра ти над ле жно сти и у из ра зи тој пре зумп-
ци ји у ко рист ен ти те та (члан III (а)); 

1. да не по сто је Уста вом Бо сне и Хер це го ви не утвр ђе не 
функ ци је, од но сно пра ва и ду жно сти за јед нич ких ин-
сти ту ци ја; 

2. да над ле жно сти за јед нич ких ин сти ту ци ја ни су утвр ђе не 
као “ис кљу чи ве” над ле жно сти (члан III (а) до (ј)); 

3. да су бит не над ле жно сти ин сти ту ци ја утвр ђе не као “по-
ли ти ка” у од ре ђе ним обла сти ма (спољ на по ли ти ка, 
спољ но тр го вин ски од но си, мо не тар на и ца рин ска по-
ли ти ка), што зна чи да у тим обла сти ма и ен ти те ти има-

7) Ево шта о то ме ка же Ми ло рад До дик, пред сед ник Ре пу бли ке Срп ске, у ин тер вјуу за 
ба ња луч ки ча со пис ГласСрпске: «Ми по шту је мо де сет устав них над ле жно сти БиХ, а 
све оста ло што је до би ла је сум њи во и сте че но на си љем ви со ких пред став ни ка ко ји су 
до но си ли за ко не, а да на то ни су има ли пра во.» (Ми ло рад До дик, «Мој по ли тич ки за вјет 
је очу ва ње Срп ске», ГласСрпске, од 8. ја ну а ра 2011)
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ју од ре ђе ни обим сво јих над ле жно сти, по го то во што су 
пре те жно из вр шне функ ци је у до ме ну ен ти те та. 

ДВАМОГУЋАОБЛИКАДРЖАВНОГУРЕЂЕЊА

На бро ја ни по сло ви ко ји су у ис кљу чи вој над ле жно сти Бо сне 
и Хер це го ви не ма ње-ви ше, под се ћа ју на по сло ве Европ ске уни је, 
ко ја се у нај но ви је вре ме на зи ва кон фе де ра ци јом. Све то по твр ђу је 
да је Оп штим оквир ним спо ра зу мом и Уста вом Бо сне и Хер це го-
ви не, Бо сна и Хер це го ви на про јек то ва на као сло же на др жав на за-
јед ни ца. У том сми слу, по треб но је де ци ди ра но оства ри ва ње ње ног 
Уста ва и ус по ста вље ног ти па др жав ног и по ли тич ког уре ђе ња и 
об ли ка др жав не вла сти у Бо сни и Хер це го ви ни, са ње на два рав но-
прав на, др жа во твор на ен ти те та и пред ви ђе ним за јед нич ким ин сти-
ту ци ја ма. Пе ри од од сту па ња на сна гу Оп штег оквир ног спо ра зу ма 
по ка зао је да је ње го ва им пле мен та ци ја, уз ве ће или ма ње по те шко-
ће, мо гу ћа и је ди но при хва тљи ва. 

Раз лог: Оп ста нак и без бе дан жи вот срп ског на ро да и њи хо ве 
по ли тич ко-те ри то ри јал не за јед ни це, на овим про сто ри ма, је ди но 
су мо гу ћи на осно ву овог ми ров ног до ку мен та.8) У це ли ни узев-
ши, Бо сна и Хер це го ви на као др жа ва још увек се кон сти ту и ше. За 
др жа ву БиХ по сто је раз ли чи та ту ма че ња ње не прав не при ро де, об-
ли ка др жав ног уре ђе ња и об ли ка др жав не вла да ви не, али је о то-
ме, објек тив но, нео п ход но по сти ћи по ли тич ку са гла сност у сми слу 
утвр ђи ва ња ко нач ног мо де ла др жа ве Бо сне и Хер це го ви не. Нео-
п ход ност да ен ти те ти, у окви ру сво јих ме ђу соб них од но са и са-
рад ње, има ју оба ве зу и ме ђу соб не хар мо ни за ци је про пи са, ко ји се 
при ла го ђа ва ју на свим ни во и ма про пи си ма Европ ске уни је. Тре ба 
пре ва зи ћи по сто ја ње ви ше прав них си сте ма у Ре пу бли ци Срп ској 
због при ме не пре у зе тих за ко на и дру гих про пи са ра ни је СФРЈ и 
бив ше Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке Бо сне и Хер це го ви не (члан 12. 
Устав ног за ко на за про во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Срп ске).

8)  Овај до ку мент је имао за циљ не са мо да об у ста ви рат, већ да и оне мо гу ћи но во по тен-
ци јал но рат но жа ри ште. (Зо ран Ми ло са вље вић, «Иде је за ус по ста вља ње трај ног ми ра», 
Политичкаревија, 2/2009: 205-232, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009.)
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ПРЕНОШЕЊЕНАДЛЕЖНОСТИРЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ–УВОДУУНИТАРИЗАЦИЈУБиХ

Пре ма чл.III Уста ва Бо сне и Хер це го ви не БиХ при па да ју 
сле де ће над ле жно сти: Спољ на по ли ти ка, Спољ но тр го вин ска по ли-
ти ка, Ца рин ска по ли ти ка, Мо не тар на по ли ти ка, Фи нан си ра ње ин-
сти ту ци ја и ме ђу на род них оба ве за Бо сне и Хер це го ви не, По ли ти ка 
и про пи си за усе ља ва ње из бе гли це и азил, Спро во ђе ње кри вич них 
за ко на на ме ђу на род ном пла ну и из ме ђу ен ти те та укљу чу ју ћи и 
од но се са Ин тер по лом, Ус по ста вља ње и функ ци о ни са ње за јед нич-
ких и ме ђу на род них ко му ни ка ци ја, Ре гу ли са ње са о бра ћа ја из ме ђу 
ен ти те та, Кон тро ла ва зду шног са о бра ћа ја. 

По прин ци пу ге не рал не кла у зу ле, оста ле над ле жно сти ко-
је ни су из ри чи то да те ин сти ту ци ја ма Бо сне и Хер це го ви не, при-
па да ју ен ти те ти ма. Ме ђу тим, Устав БиХ са др жи две спе ци фич не 
од ред бе ко је, у за ви сно сти од ту ма че ња, мо гу уве ли ко на ру ши-
ти уста но вље ну рав но те жу у по гле ду од но са над ле жно сти Бо сне 
и Хер це го ви не и ен ти те та. Јед на од ред ба је са др жа на у чл. III(4) 
Уста ва Бо сне и Хер це го ви не (под на зи вом Координација) ко ја омо-
гу ћа ва Пред сед ни штву да олак ша са рад њу ен ти те та у ства ри ма ко-
је не спа да ју у над ле жност Бо сне и Хер це го ви не уко ли ко се је дан 
од ен ти те та у том не про ти ви и дру га – чл.III(5), под на зи вом До
пунскенадлежности ко ја пред ви ђа да Бо сна и Хер це го ви на пре у-
зме над ле жно сти и за дру ге по сло ве о ко ји ма се ен ти те ти сло же. 
То су по сло ви ко је пред ви ђа Анекс 5-8 и за по сло ве ко ји су ну жни 
за очу ва ње су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног ин те гри те та, по ли тич ке 
не за ви сно сти и Ме ђу на род ног ста ту са Бо сне и Хер це го ви не. При 
то ме, Уста вом је пред ви ђе но да се по по тре би мо гу кон сти ту и са ти 
до дат не уста но ве ра ди оба вља ња тих по сло ва. 

Ова кве устав не од ред бе, ко је су по фор му ла ци ји не у о би ча-
је не, пред ста вља ју, кључ но нај сло же ни је и нај де ли кат ни је пи та ње 
ор га ни за ци је и функ ци о ни са ња Бо сне и Хер це го ви не, те ње них 
ен ти те та. По себ но про бле ма тич но и осе тљи во пи та ње пред ста вља 
фор му ла ци ја “до дат не над ле жно сти”, јер ме ња ње усво је не по де-
ле над ле жно сти мо же иза зва ти вр ло не га ти ван ефе кат у по гле ду 
на ру ша ва ња уста вом утвр ђе не  рав но те же из ме ђу др жа во твор них 
су бје ка та у Бо сни и Хер це го ви ни. Осим то га, те до дат не над ле жно-
сти мо гу и до дат но под ста ћи тен ден ци је цен тра ли за ци је и уни та-
ри за ци је Бо сне и Хер це го ви не што по себ но по тен ци ра ју пред став-
ни ци бо шњач ког на ро да, као број ча но нај ве ћег у од но су на дру га 
два на ро да – срп ски и хр ват ски.  У ви ше на ци о нал ним за јед ни ца ма 
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по де ла над ле жно сти је кључ но пи та ње јер се, по пра ви лу, на тај 
на чин уре ђу је функ ци о ни са ње тих за јед ни ца. Тај си стем се мо же 
по бољ ша ти, че му сва ка ко тре ба те жи ти. Али, ис хи тре ни и не до-
вољ но кри тич ки са гле да ни раз ло зи и да та ре ше ња мо гу ис ком пли-
ко ва ти ме ђу на ци о нал не од но се што све до би ја зна чај ну по ли тич ку 
ди мен зи ју. Суп тил ност у ре ша ва њу овог пи та ња не тр пи при стра-
сна и нео бјек тив на ту ма че ња, им про ви за ци је и упро шћа ва ња. 

И по ред ве ли ких не ја сно ћа у по гле ду ту ма че ња од ред бе “до-
дат них над ле жно сти”, до шло је до осет ног пре у зи ма ња над ле жно-
сти од ен ти те та и њи хо вог ста вља ња у над ле жност ор га на Бо сне 
и Хер це го ви не. У од ре ђе ним слу ча је ви ма то је ура ђе но пот пу но 
не по треб но јер пре не те над ле жно сти ни су да ле  оче ки ва ни ефе кат. 
Иако је је ди но ле га ли стич ки да се пре нос по сто је ћих над ле жно сти 
са ен ти те та на за јед нич ке ин сти ту ци је мо же вр ши ти ис кљу чи во 
про ме ном уста ва, сам по сту пак пре но са над ле жно сти са Ре пу бли-
ке Срп ске на ин сти ту ци је Бо сне и Хер це го ви не, спро во ђен је на 
раз ли чи те на чи не: од лу ка ма Ви со ког пред став ни ка, за ко ном Пар-
ла мен тар не скуп шти не Бо сне и Хер це го ви не, од лу ком Са ве та ми-
ни ста ра или за кључ ком ор га на и ин сти ту ци ја Бо сне и Хер це го ви не 
и Ре пу бли ке Срп ске на ин сти ту ци је Бо сне и Хер це го ви не. Пре не те 
над ле жно сти у нај бит ни јим сфе ра ма огле да ју се у сле де ћем став-
ка ма. 

Пре ма чл. 68. ст. 1. тач. 7. Уста ва Ре пу бли ке Срп ске про-
пи са но је да Ре пу бли ка Срп ска уре ђу је и обез бе ђу је “бан кар ски 
и по ре ски си стем”. Ме ђу тим, да би се омо гу ћи ло раз ма тра ње и 
усва ја ње Законао системуиндиректногопорезивања у Бо сни и 
Хер це го ви ни (бр. 01-1005/03 од 30. ок то бра 2003. го ди не),  Скуп-
шти на Ре пу бли ке Срп ске је без про ме не Уста ва да ла са гла сност 
да се те над ле жно сти из окви ра по ре ске по ли ти ке срп ског ен ти-
те та пре не су на Пар ла ме тар ну скуп шти ну Бо сне и Хер це го ви не и 
ре гу ли шу за ко ном. До но ше њем ова квог За кључ ка9) (на осно ву чл. 
70.ст.1.тач.2. Уста ва Ре пу бли ке Срп ске, а у ве зи са чл.III тач ка 5/а и 
чл.IV тач.4/е Уста ва  Бо сне и Хер це го ви не) чи ни се да је ти ме ипак 
пре кр ше на од ред ба чл. 68. ст. 3. тач. 7 Уста ва Ре пу бли ке Срп ске, 
ко ји пред ви ђа да Ре пу бли ка Срп ска уре ђу је и обез бе ђу је си стем 
бан кар ства и по ре ског си сте ма на сво јој те ри то ри ји. Ако се узме у 
об зир и чи ње ни ца да се устав ме ња аманд ма ни ма, за што је у скуп-
шти ни по треб на 2/3 ве ћи на, он да За кљу чак (уз сум њу да је до нет 
уз 2/3 ве ћи ну), осно ва но отва ра ди ску си ју о ва лид но сти ње го вог 
деј ства. Праг ма ти зам је очи глед но до био при о ри тет у од но су на 
на че ло ле га ли те та. 

9)  Сл. гл. РС, бр. 95/03 од 20.11.2003.
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По себ ну прав но-по ли тич ку ап сурд ност по ка зао је по сту пак 
у по гле ду до но ше ња ЗаконаоВисокомсудскомитужилачкомса
вету. Из ме шта ње из над ле жно сти за ко но дав ног ор га на би ра њем 
но си ла ца су диј ске и ту жи лач ке функ ци је и по ве ра ва ње тог по сла 
по себ ном суд ском и ту жи лач ком са ве ту, тен ден ци ја је у свим са-
вре ме ним де мо крат ским си сте ми ма. Ви со ки пред став ник за Бо сну 
и Хер це го ви ну је у то ку 2002. го ди не на мет нуо ен ти те ти ма до но-
ше ње Закона о Високом судском и тужилачком савету. Сход но 
127-130.10) Уста ва, Ре пу бли ка Срп ска је до не ла Закон о Високом
судскомитужилачкомсавету11) где је пред ви ђе но да је то са мо-
стал ни ор ган са свој ством прав ног ли ца. На да љи при ти сак Ви-
со ког пред став ни ка, Скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске је, под од ре ђе-
ним усло ви ма, до не ла За кљу чак12), ко ји је пре по ру чи ла Вла ди да 
пот пи ше Споразумопреносунадлежности са Ре пу бли ке Срп ске 
на Пар ла мен тар ну скуп шти ну Бо сне и Хер це го ви не за до но ше ње 
ЗаконаоустановљењуВисокогсудскогитужилачкогсаветаБо
снеиХерцеговине. За кључ ком, ко ји ни је у са гла сно сти са Уста вом 
Ре пу бли ке Срп ске, да ти су и усло ви ко ји се од но се на фор ми ра ње 
под са ве та у ен ти те ту, да се текст Спо ра зу ма ускла ди са устав ном 
тер ми но ло ги јом и да се ди ште Ви со ког суд ског и ту жи лач ког са ве-
та Бо сне и Хер це го ви не бу де у Ис точ ном Са ра је ву. Пар ла мен тар на 
скуп шти на Бо сне и Хер це го ви не усво ји ла је но ви ЗаконоВисоком
судскомитужилачкомсаветуБоснеиХерцеговине13) ко ји је сту-
пио на сна гу 01.04.2004. го ди не. При то ме ни је усво јен ни је дан од 
на пред по ста вље них усло ва Ре пу бли ке Срп ске, а сту па њем на сна-
гу, овим За ко ном, прак тич но су уки ну ти Високисудскиитужилач
кисавети: Бо сне и Хер це го ви не, Ре пу бли ке Срп ске и Фе де ра ци је 
Бо сне и Хер це го ви не. На тај на чин пре ста ли су ва жи ти Закон о
Високомсудскомитужилачкомсавету Бо сне и Хер це го ви не, као 
и ен ти те ски за ко ни.14) У овом слу ча ју пре но са над ле жно сти са ен-
ти те та на ор га не Бо сне и Хер це го ви не при ме тан је и је дан не сва-
ки да шњи nonsens да Пар ла мен тар на скуп шти на Бо сне и Хер це го-
ви не уки да Ви со ки суд ски и ту жи лач ки са вет Ре пу бли ке Срп ске, 

10) Устав Ре пу бли ке Срп ске је у на зна че ним чла но ви ма пред ви ђао по сто ја ње и над ле жност 
овог ор га на.

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) За кон је про пи сао да за ко ни и за кон ске од ред бе са др жа не у за ко ни ма ко ји су на сна зи у 
Ре пу бли ци Срп ској, Фе де ра ци ји БиХ и Брч ко Дис трих та, мо ра ју се ускла ди ти са овим 
за ко ном а оне од ред бе ко је ни су у скла ду са овим за ко ном, пре ста ју да ва же.
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чи је  по сто ја ње у над ле жно сти су уста но вље не Уста вом Ре пу бли ке 
Срп ске (чл.127-130). 

Екла тант ни при мер спро во ђе ња уни та ри за ци је и цен тра ли-
за ци је Бо сне и Хер це го ви не огле да се у обла сти одбранеиполициј
скобезбедноснихпослова. При то ме, би ло је нај ком плек сни је пи та-
ње пре но са и оства ри ва ња над ле жно сти од бра не. Иако ни су би ли 
ус по ста вље ни кри те ри ју ми на осно ву ко јих би се мо гла утвр ди ти 
ди мен зи ја угро же но сти су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног ин те гри те та 
и ме ђу на род ног су бјек ти ви те та БиХ, Скуп шти на Ре пу бли ке Срп-
ске је при хва ти ла зах тев Ви со ког пред став ни ка да се над ле жно сти 
из сфе ре од бра не Ре пу бли ке Срп ске пре не су на за јед нич ке ор га не 
и ин сти ту ци је Бо сне и Хер це го ви не, ка ко би се омо гу ћи ло спро-
во ђе ње про це ду ре у ве зи са Закономослужбиуоружанимсна
гама Босне и Херцеговине (бр.01-511/05 од 30.08.2005.). До не ти 
су аманд ма ни на Устав Ре пу бли ке Срп ске (бр.114-121), ко ји ма су 
бри са не од ред бе ко је се од но се на над ле жност Ре пу бли ке Срп ске 
у обла сти од бра не, пра во Ре пу бли ке Срп ске да има сво ју вој ску 
и овла шће ња Пред сед ни ка Ре пу бли ке Срп ске а да се ко ман да над 
вој ском по ве ри Пред сед ни штву Бо сне и Хер це го ви не. Фор ми ра но 
је Ми ни стар ство од бра не Бо сне и Хер це го ви не, у чи јем са ста ву су 
ЗаједничкиштабОружанихснагаБиХ. 

На по љу цивилнебезбедности, Ре пу бли ка Срп ска је из гу би-
ла до бар део над ле жно сти ко је су јој при па да ле. Та ко је Ви со ки 
пред став ник пред ло жио Пар ла мен тар ној скуп шти ни Бо сне и Хер-
це го ви не до но ше ње Закона о обавештајнобезбедносној агенци
јиБиХ. Пар ла мен тар на скуп шти на Бо сне и Хер це го ви не у мар ту 
2004. го ди не  усво ји ла Законообавештајнобезбедноснојагенци
јиБиХ.15) У њен са став су ушле оба ве штај не аген ци је ко је су већ 
по сто ја ле у ен ти те ти ма. Аген ци ја је кон сти ту и са на као ци вил на 
оба ве штај но-без бед но сна ин сти ту ци ја са са ста вом не за ви сне ад-
ми ни стра тив не ор га ни за ци је БиХ. До но ше њем Законаодржавној
агенцијизаистрагуизаштиту (СИ ПА), ова аген ци ја пре у зе ла је 
по сло ве фи зич ке и опе ра тив не за шти те у по кре ту на те ри то ри ји 
БиХ. Овим за ко ном МУП Ре пу бли ке Срп ске, као ор ган без бед но-
сти, је из гу био ве ли ки део овла шће ња и над ле жно сти ра ди оба-
вља ња по ли циј ских по сло ва на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске. Из 
ње го ве над ле жно сти, на гра нич ним пре ла зи ма и у зо ни од де сет 
ки ло ме та ра од гра ни це из у зе то је: кон тро ла пре ла ска гра ни це, одо-
бра ва ње ула ска у БиХ, пре гле да ње до ку ме на та на гра нич ним пре-
ла зи ма, тра га ње за ли ци ма у гра нич ној зо ни. Ис тра га и ка жња ва ње 
(пре кр шај но и кри вич но) због де ли ка та усме ре них про тив без бед-

15) Сл. гл. БиХ, бр. 12/04.
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но сти гра ни це и вр ше ња по сло ва гра нич не слу жбе, пре воз ро бе без 
од го ва ра ју ћих до ку ме на та, као и дру ге рад ње ко ји ма се кр ше ва же-
ће за бра не, пре не ти су у над ле жност Државнеграничнеслужбе. 

ЗакономоминистарствимаидругиморганимауправеБиХ, 
од Ре пу бли ке Срп ске пре у зе те су над ле жно сти и по сло ви: кре та-
ње и бо ра вак стра на ца, упис и еви ден ци ја гра ђа на, пут не ис пра-
ве и по сту пак еви ден ци је и ре ги стра ци је во зи ла, по сло ви др жав не 
гра нич не слу жбе, кри вич на де ла про тив чо ве чан ства и вред но сти 
за шти ће них ме ђу на род ним пра вом и сл. У том сми слу, на ни воу 
БиХ до нет је низ за ко на ко ји ма је ре гу ли са на ова област, те се та ко 
“кров на кон струк ци ја БиХ” до дат но оја ча ва ла. 

Иако је по ста ја ла ин тен ци ја пот пу не цен тра ли за ци је ове сфе-
ре од ви со ког пред став ни ка и по ли тич ких пред став ни ка бо шњач-
ког на ро да, На род на Скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске је на сед ни ци 
од 11.04.2007. го ди не по твр ди ла сво је опре де ље ње за ре фор му по
лицијскихструктура у БиХ у окви ру Уста ва Ре пу бли ке Срп ске и 
Уста ва БиХ, на осно ва ма европ ских стан дар да, али ни је при хва ти-
ла би ло ко ји мо дел ор га ни за ци је по ли ци је у БиХ чи ја би ло кал на 
по ли циј ска под руч ја пре ла зи ла ен ти тет ску ли ни ју раз гра ни че ња, 
што би зна чи ло бри са ње ен ти тет ских гра ни ца.

За раз ли ку од над ле жно сти у обла сти од бра не, чи је је пре-
но ше ње са Ре пу бли ке Срп ске на БиХ, учи ње но ле гал но – пу тем 
аманд ма на на Устав Ре пу бли ке Срп ске, пре но ше ње над ле жно сти 
изобластицивилнебезбедности из вр ше но је не ле гал но и на „си-
лу“ под при ти ском Ви со ког пред став ни ка. 

У ци љу ре а ли за ци је по ступ ка индиректногопорезивања, ко-
ја над ле жност је пре не та на ни во ор га на вла сти БиХ, Пар ла мен-
тар на скуп шти на БиХ, у ју ну 2003. го ди не, усво ји ла је Прелазни
законоспајањуцаринскихуправа и оснивањеУправезаиндирект
ноопорезивање.16) Овим за ко ном је осно ва на јединственацарин
скауправа БиХ за ин ди рект но опо ре зи ва ње. Иако је ова ма те ри ја 
би ла уре ђе на Уста вом17) Ре пу бли ке Срп ске и у ње ној ис кљу чи вој 
над ле жно сти, под при ти ском Ви со ког пред став ни ка, Скуп шти на је 
на сед ни ци од 30.10.2003. го ди не до не ла За кључ ке18) ко јим је да ла 
са гла сност да се над ле жност из обла сти ин ди рект ног опо ре зи ва-
ња у окви ру си сте ма по ре ске по ли ти ке пре не се на Пар ла мен тар ну 
скуп шти ну БиХ, ка ко би се омо гу ћи ло усва ја ње Законаосистему
индиректногопорезивања у БиХ. Ово пре о ти ма ње над ле жно сти, 
као и сам по сту пак на ко ји се то чи ни, иза зва ло је ве ли ке кри ти ке 

16)  Сл. гл. БиХ, бр. 18/03.

17)  Чл. 68. ст. 3. тач. 7. Уста ва.

18)  Сл. гл. РС, бр. 45/03  од 20.11.2003.
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прав но-ле га ли стич ке те о ри је па и ши ре јав но сти. Све то се по ку-
ша ло прав да ти нео п ход но шћу очу ва ња ва лу те БиХ и функ ци о ни-
са ња си сте ма на ни воу БиХ, што је те шко при хва тљи во.19) Обра-
зло же ње за ова кво уста но вље ње у БиХ, мо же се из ра зи ти кроз две 
ре чи: судбинапротектората. 

Екла тан тан при мер без по треб ног од у зи ма ња над ле жно сти 
ен ти те ти ма огле да се у слу ча ју ра да Омбудсмана. Ом буд сман БиХ 
и ен ти те ски ом буд сма ни има ли су ко рект ну и плод ну са рад њу у 
вр ше њу по сло ва из сво је над ле жно сти. Раз ме њи ва на су ис ку ства и 
ускла ђи ва на прак са  што је да ва ло до бар оквир за бу ду ће ефи ка сно 
функ ци о ни са ње ин сти ту ци је ом буд сма на на ни воу БиХ. Ме ђу тим, 
Пар ла мен тар на скуп шти на БиХ је Закономоизменамаидопунама
ЗаконаоОмбудсманузаљудскаправаБиХ 20) (чл.19) пред ви де ла да 
су ен ти те ти ду жни, нај ка сни је до 31.12.2006.го ди не, до не ти за ко не 
и утвр ди ти пре ста нак функ ци о ни са ња ен ти тет ских ом буд сма на ко-
ји ма се њи хо ве над ле жно сти пре но се на ин сти ту ци ју Ом буд сма на 
БиХ.

ОЦЕНАЛЕГАЛИТЕТАРАДЊИИПРОПИСАО
ПРЕНОШЕЊУНАДЛЕЖНОСТИСАРЕПУБЛИКЕ

СРПСКЕНАБОСНУИХЕРЦЕГОВИНУ

Све го ре по бро ја не ак тив но сти прав да не су: “нео п ход но шћу 
ства ра ња кров ног прав ног си сте ма БиХ као др жа ве”. При то ме, 
Ви со ки пред став ник је де ло вао као уста во твор на и за ко но дав на 
власт. На мет нуо је за ко не ко ји ма је ус по ста вљао но ве над ле жно-
сти БиХ и ње не но ве ин сти ту ци је. На тај је на чин вр шио ре ви зи ју 
не са мо Уста ва БиХ и уста ва ен ти те та већ је по стао ак тив ни про-
та го ни ста уру ша ва ња деј тон ског ми ров ног уго во ра. До са да, ак те 
Ви со ког пред став ни ка ни је оце њи вао Устав ни суд БиХ ни ти Устав-
ни су до ви ен ти те та. То је до ве ло до све ве ћег ја ча ња тен ден ци ја 
за цен тра ли за ци јом и уни та ри за ци јом БиХ, по себ но од по ли тич ке 
ели те бо шњач ког на ро да. При мет но је да “...по сто ји не кри тич ка 
ре цеп ци ја и хи пер про дук ци ја про пи са и ин сти ту ци ја БиХ са обра-
зло же њем да од то га за ви си ефи ка сност и успе шност ре форм ских 
про це са по себ но на пу ту евро а тлан ских ин те гра ци ја”.21) Ни жим 

19) Ти пи чан при мер за де ро га ци ју ова квог ста ва пред ста вља уста но вљен си стем на ни воу 
ЕУ: евро је зва нич на  за јед нич ка ва лу та, по сто ји Европ ска цен трал на бан ка а да на ни-
воу ЕУ не по сто ји уста но вље на је дин стве на по ре ска по ли ти ка.

20) Сл. гл. БиХ, бр. 32/06. од 25.04.2006.

21) Ми ле Дми чић: «Пре нос над ле жно сти са Ре пу бли ке Срп ске на ин сти ту ци је БиХ 
– ефек ти њи хо вих пре но са и мо гућ ност по вра та», Правна ријеч, 10/2007, вол. IV, 
ISSSN:1940-0272, стр.58.
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прав ним ак ти ма де ро ги ра ју се  од ред бе Уста ва БиХ и од ред бе уста-
ва ен ти те та. 

Устав Ре пу бли ке Срп ске пре ци зно је де фи ни сао над ле жно-
сти и овла шће ња ње них ор га на. Пре ма Уста вом утвр ђе ним над ле-
жно сти ма, у це ли ни гле да но, не ма су пер ма ти је ин сти ту ци ја БиХ 
над ин сти ту ци ја ма ен ти те та. Сто га, сва ко пре но ше ње над ле жно-
сти са ин сти ту ци ја ен ти те та на ин сти ту ци је БиХ, за рад на че ла 
ле га ли те та и прав не си гур но сти тре ба спро ве сти прав но ва ља но 
– устав ним аманд ма ни ма и 2/3 ве ћи ном гла со ва у скуп шти ни. Из-
ве сни по ка за те љи упу ћу ју на за кљу чак да пре не те над ле жно сти у 
од ре ђе ним обла сти ма ни су да ле оче ки ва ни ефе кат. Оти ма ње над-
ле жно сти ен ти те ти ма и њи хо во пре но ше ње на за јед нич ке ор га не 
БиХ до во ди до умно жа ва ња ад ми ни стра тив ног осо бља на ни воу 
ин сти ту ци ја БиХ. То по ве ћа ва фи нан сиј ске оба ве зе ен ти те та пре-
ма БиХ и сла би њи хо ве бу џе те. Са дру ге стра не, за јед нич ки ор га ни 
и ин сти ту ци је, за про те кли пе ри од, ни су обез бе ди ле ефи ка сни ји 
при вред ни ам би јент и бо љи раз вој ко ји су и би ли оправ да ње за њи-
хо во фор ми ра ње. Сто га је оправ да но раз ми шља ње о вра ћа њу тих 
над ле жно сти ен ти те ти ма. Прав но, то се мо же из вр ши ти до го во ром 
ен ти те та, што је ма ње ве ро ват но. Дру ги на чин је кроз по кре та ње 
по сту па ка за оце ну устав но сти по ступ ка ства ра ња над ле жно сти 
ор га на БиХ, ко је су при па да ле ен ти те ти ма. Тре ћи на чин је на те ре-
ну по ли ти ке – из ја шња ва њем пу тем ре фе рен ду ма.

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊАУСТАВНЕ
ПОЗИЦИЈЕРЕПУБЛИКЕСРПСКЕ

Ре пу бли ка Срп ска на ста ла је у рат ним де ша ва њи ма као из-
раз те жњи срп ског на ро да у бив шој СР БиХ да са мо стал но уре-
ђу је жи вот на кон рас па да СФРЈ. Па ри ско-деј тон ским ми ров ним 
спо ра зу мом устав ни по ло жај Ре пу бли ке Срп ске огра ни чен је та-
ко да она по се ду је уну тра шњи су ве ре ни тет, али пре ма спо ља тај 
су ве ре ни тет је пре нет на Бо сну и Хер це го ви ну. Она је ми ров ним 
спо ра зу мом при зна та као ме ђу на род ни чи ни лац од но сно обје кат 
ме ђу на род ног пра ва, али не и као њен су бјект. То је има ло за по-
сле ди цу пре но ше ње Деј то ном спо ља шњег су ве ре ни те та Ре пу бли-
ке Срп ске на Бо сну и Хер це го ви ну – тво ре ви ну ко ја чак ни у име-
ну не ма атри бут Ре пу бли ке.22) “Др жав ност” БиХ се по Деј тон ском 

22) Ми ло рад До дик, “О су ду и ту жи ла штву БиХ, или ка ко је БиХ на ста ла”, Новасрпска
политичкамисао, 3-4/2010: 117-135, Бе о град, 2010, стр. 125: «... пре ма чла ну 1. Уста ва, 
Ре пу бли ка Бо сна и Хер це го ви на не по сто ји, не го са мо Бо сна и Хер це го ви на са уну тра-
шњом струк ту ром из мје ње ном Анек сом 4 и са ста вље ном од два ен ти те та.» Ово ту ма-
че ње пред сед ник Ре пу бли ке Срп ске још је јав ни је уоб ли чио на дру гом ме сту: «БиХ се 
не де фи ни ше као Ре пу бли ка и не ма сво је др жав но-прав но оби љеж је.» (Ми ло рад До дик: 
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ми ров ном уго во ру сво ди на све га у осно ви три над ле жно сти ко је 
се упра во ти чу су бјек ти ви те та у ме ђу на род ним од но си ма. Те три 
над ле жно сти су: спољ на по ли ти ка, мо не тар на по ли ти ка и спољ на 
тр го ви на. Устав за БиХ је у Деј то ну так са тив но по бро јао над ле-
жно сти БиХ, и по сред но де фи ни сао и устав но уре ђе ње Ре пу бли ке 
Срп ске спрам ши ре др жа во ли ке за јед ни це. Те над ле жно сти БиХ 
су: спољ на по ли ти ка, спољ но тр го вин ска по ли ти ка, ца рин ска по-
ли ти ка, мо не тар на по ли ти ка, по ли ти ка ази ла, спољ но по ли циј ски 
и ме ђу ен ти тет ски по сло ви, ме ђу ен ти тет ски са о бра ћај и ва зду-
шни са о бра ћај. Ови спо ља шњи или кровниелементидржавности 
стрикт но су де фи ни са ни, а све што је из ван њих спа да у ис кљу чи ву 
над ле жност ен ти те та. Та ко су ен ти те ти ори ги не ре ни но си о ци пра-
ва и су ве ре но сти, а БиХ је ре зул тат ја ких при ти са ка спо ља шњих 
за пад них чи ни ла ца, пре све га САД и ЕУ, да се нај пре фор ми ра фе-
де ра ци ја Хр ва та и Бо шња ка (му сли ма на) у БиХ (Ва шинг тон ским 
спо ра зу мом 1994. го ди не),23) те да он да ова ко са ста вље на фе де ра-
ци ја уђе у са вез са Ре пу бли ком Срп ском (Деј тон ским спо ра зу мом 
1995. го ди не), ка ко би ме ђу на род ни су бјек ти ви тет БиХ био очу-
ван.24) Из Деј тон ског ми ров ног спо ра зу ма, а кроз Устав БиХ, про-
из и ла зе и ор га ни цен трал них вла сти, ко ји сле де ло ги ку деј тон ске 
ар хи тек то ни ке. Хи брид на тво ре ви на БиХ са сто ја ла се од истих та-
квих хи брид них ин сти ту ци ја: дво дом не Пар ла мен тар не скуп шти-
не БиХ (Ве ће пред став ни ка и Ве ћа на ро да), Пред сед ни штва БиХ 
од три чла на, Са ве та ми ни ста ра од три чла на, Устав ног су да за БиХ 
(2 Бо шња ка + 2 Ср би на + 2 Хр ва та + 3 “стран ца”) и Цен трал не 
бан ке (2 из Фе де ра ци је БиХ и 1 из Ре пу бли ке Срп ске).25) Ка да се 
про а на ли зи ра ју ин сти ту ци о нал не пред по став ке др жав ног уре ђе ња 

«Из вор ни прин ци пи Деј тон ског спо ра зу ма и њи хо ва ре ви зи ја», Новасрпскаполитичка
мисао, 1/2011: 136-153, По себ но из да ње, Бе о град, 2011, стр. 148) 

23)  “Ва шинг тон ским спо ра зу мом САД су измириле Хр ва те и му сли ма не, опре ми ле и ре ор-
га ни зо ва ле њи хо ве ар ми је...» (Мом чи ло Су бо тић: «Мо де ли са рад ње Ср би је са срп ским 
на ро дом у Хр ват ској и БиХ у ге о по ли тич ком кон тек сту», Политичка ревија, 1/2003: 
265-282, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2003, стр. 277)

24)  “Да под се ти мо: да на шња тзв. дејтонскаБиХ, је ре зул тат гра ђан ског ра та од 1992-1995. 
го ди не. Нај пре је срп ски на род осно вао Ре пу бли ку Срп ску, ја ну а ра 1992. го ди не, а по-
том су пред став ни ци хр ват ског и бо шњач ког на ро да у Ва шинг то ну осно ва ли Фе дра-
ци ју БиХ мар та 1994. го ди не. У тре ћој фа зи, уз зна чај но по сре до ва ње ве ли ких си ла, 
и уче шћа др жав них пред став ни ка две су сед не др жа ве – Ср би је и Хр ват ске, ми ров ним 
спо ра зу мом ство ре на је Бо сна и Хер це го ви на, чи ји је устав утвр дио њен са став (два 
ен ти те та), уре ђе ње и на чи не из ме не са мог уста ва.» (Сло бо дан Са мар џић: «Ре пу бли ка 
Срп ска – ви тал ност оп стан ка у окру же њу европ ских ин те гра ци ја», Новасрпскаполи
тичкамисао, 1/2011: 195-208, По себ но из да ње, Бе о град, 2011, стр. 197) Иде ја је, да кле, 
би ла да се спе ци јал ним и па ра лел ним ве за ма Ре пу бли ка Срп ска по ве же са Ср би јом и 
Цр ном Го ром, а Фе де ра ци ја БиХ са Хр ват ском, а да ме ђу на род ни су бјек ти ви тет БиХ 
оста не не у пи тан. 

25)  Ми ло рад До дик, “О су ду и ту жи ла штву БиХ, или ка ко је БиХ на ста ла”, Новасрпска
политичкамисао, 3-4/2010: 117-135, Бе о град, 2010, стр.124.
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ор га на цен трал не вла сти са се ди штем у Са ра је ву спрам Ре пу бли ке 
Срп ске мо же се за кљу чи ти да је по деј тон ској за ми сли за ко но дав-
на власт оли че на у Пар ла мен тар ној скуп шти ни БиХ струк ту ри са на 
по фе де рал ном дво дом ном мо де лу. У пред став нич ком до му ва жи 
пра ви ло 1 чо век 1 глас, док је дру ги дом па ри те тан. Ме ђу тим, у оба 
до ма ва жи прин цип ви тал ног ин те ре са или пра во ен ти тет ског ве та 
на све од лу ке та ко да за ко но дав но те ло иако у осно ви фе де рал но 
устро је но, у свом ме ха ни зму вла сти по се ду је и ја ке кон фе де рал не 
еле мен те.26) Из вр шну власт са чи ња ва би це фал на струк ту ра на чи-
јем је че лу ко лек тив ни ор ган – Пред сед ни штво БиХ, ко је је та ко-
ђе устро је но по кон фе де рал ном мо де лу. Нај пре, по сто ји са мо три 
чла на Пред сед ни штва БиХ, и то из ре до ва кон сти ту тив них на ро да: 
1 Бо шњак-му сли ман, 1 Ср бин и 1 Хр ват. Оли гар хиј ско свој ство ре-
ша ва ња од лу ка пу тем са гла сно сти свих у Пред сед ни штву не спор-
но има угра ђен кон фе де рал ни ме ха ни зам.27) И обе леж је функ ци је 
Пред се да ва ју ћег Пред сед ни штва БиХ већ ука зу је на ка рак тер пр-
вог ме ђу јед на ки ма (primusinterpares), те на ме ха ни зам ро та ци је, 
што су не спор ни кон фе де рал ни еле мен ти.28) Дру ги ор ган из вр шне 
вла сти је та ну шан Са вет ми ни ста ра ко га са чи ња ва ју све га три чла-
на: ми ни стар спољ них по сло ва, ми ни стар спољ не тр го ви не и тре ћи 
члан –  пред се да ва ју ћи – ко ји је ту да за до вољ ни па ри тет ну осно ву 
тре ћег кон сти ту тив ног на ро да. Овај ор ган вла сти због свог на зи-
ва – Са вет, та ко нео до љи во под се ћа на кон фе де рал ну Ди е ту.29) Ко-

26) Рај ко Ку зма но вић, Уставноправо, Ба ња Лу ка, 1995, стр. 179: «Од ред бе о ви тал ним ин-
те ре си ма на ро да упу ћу је на кон сен зус код кон фе де ра ци је.» Слич но и у: An ton Be bler, 
«Post-Dayton Bo snia and Her ze go vi na – its past, pre sent and fu tu re», Worldsecuritynetwork, 
In ter na ti o nal In sti tu te for Mid dle-East and Bal kan Stu di es, Lju blja na, 2006, p. 13: “The fe de-
ral ho u se co uld ve to any bill when a vi tal na ti o nal in te rest of a con sti tu ent pe o ple is de e med 
to be at sta ke.”

27) “Чла но ви Пред сед ни штва се би ра ју та ко да сва три на ро да у ње му има ју свог пред став-
ни ка. Од лу ка ко ја се до но си у Пред сед ни штву мо ра би ти по је ди нач но при хва ће на од 
сва три чла на Пред сед ни штва. Обич но се од лу ка не по ја вљу је као ре зул тат би ло чи јег 
ин ди ви ду ал ног ми шље ња, већ као ре зул тат са гла сно сти во ља сва три чла на Пред сед ни-
штва.» (Мла ђен Ман дић: БиХКонфедерација, НУБ Пе тар Ко чић, Ба ња Лу ка, 1998, стр. 
94)

28) Ево ка ко Међународнакризнагрупа раз ма тра мо гућ ност да срп ски пред став ни ци у цен-
трал ним ор га ни ма, услед но вих оти ма ња над ле жно сти, ре а гу ју бло ка дом за јед нич ких 
ин сти ту ци ја: Po licy Bri e fing, “Bo san ska dvo stru ka kri za”, InternationalCrisisGroup, Po-
vjer lji vi iz vje štaj za Evro pu, 57/2009, Sa ra je vo-Bri sel, 2009, str. 4: “Pred sjed ni štvo u te o ri ji 
mo že funk ci o ni sa ti sa mo sa dva čla na, ali ako srp ski član ne pod ne se for mal nu ostav ku, mo-
gao bi blo ki ra ti sve od lu ke pred sjed ni štva po zi va ju ći se na za šti tu vi tal nih na ci o nal nih in te-
re sa Srp skog na ro da. (...) U skla du sa pra vi lom o za šti ti vi tal nih na ci o nal nih in te re sa ko je se 
pri mje nju je u dr žav nom pred sjed ni štvu, sva ki član pred sjed ni štva mo že sta vi ti ve to na od lu ke 
pred sjed ni štva u do go vo ru sa nad le žnim za ko no dav nim ti je lom, u ovom slu ča ju sa Na rod nom 
skup šti nom RS-a.”

29) Мла ђен Ман дић: БиХКонфедерација, НУБ Пе тар Ко чић, Ба ња Лу ка, 1998, стр. 94: «На-
чин од лу чи ва ња и до но ше ње од лу ка ура ђен је по кон фе де рал ном прин ци пу (принцип
консензуса), што је у су прот но сти са од лу чи ва њем у вла да ма...»
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нач но, ту је и Устав ни суд БиХ, ко ји је за ми шљен као кров на кон-
струк ци ја пра во суд ног си сте ма ко ји од основ них, пре ко окру жних 
и ка са ци о них су до ва у апе ла ци ја ма, по сло ву Деј то на (и Уста ва за 
БиХ) при па да ен ти те ти ма. Устав ни суд БиХ био је за ми шљен као 
про точ но-ар би трер но те ло за ре ша ва ње спо ро ва ме ђу ен ти те ти ма, 
и за по ступ ке ко ји се ти чу спо ља шњег су ве ре ни те та: из вор но из 
так са тив но на бро ја них над ле жно сти БиХ, и од но са ко ји про ис ти чу 
из ме ђу на род ног су бјек ти ви те та БиХ. Ко нач но, по след њи зна ча јан 
ор ган је Цен трал на бан ка БиХ ко ја има кла сич на свој ства др жав не 
су ве ре но сти у под руч ју је дин стве ног роб но тр го вин ског про ме та 
уни тар них и фе де рал них др жа ва са је дин стве ним ва лут ним си сте-
мом. Из ве сни ја чи фе де рал ни еле мен ти ов де су ви дљи ви са мо у 
пра ву сва ког ен ти те та да има чла на Цен трал не бан ке.

Ме ђу тим, тек што је за по че ла им пле мен та ци ја Деј тон ског 
ми ров ног уго во ра 1996. го ди не пр ви Ви со ки пред став ник за БиХ, 
Карл Билт, по чи ње да схо ла стич ки пра ви тер ми но ло шку раз ли ку 
из ме ђу “сло ва (letter) и ду ха (spirit) Деј то на”.30) Та ко се вре ме ном 
сло во Деј то на све ви ше за не ма ру је ра ди оства ре ња ду ха Деј то на, 
што за по сле ди цу има про це се из вр да ва ња на пи са ног за рад уни та-
ри за ци је и цен тра ли за ци је БиХ, кроз по ступ ке пре но са над ле жно-
сти на цен трал не ор га не у Са ра је ву. Пре ма из ја ва ма зва нич ни ка 
Ре пу бли ке Срп ске до да нас је са мо во љом ви со ких пред став ни ка 
пре не то, про тив но во љи вла сти у Срп ској, чак 56 над ле жно сти са 
Ре пу бли ке Срп ске на цен трал не ор га не у Са ра је ву. Чи та ве обла-
сти ин стру ме на та вла сти са да су, про тив но и во љи на ро да али и 
сло ву па и ду ху Деј то на, пре не те на за јед нич ке ор га не.31) Та ко је 
по ре ски си стем пре ко ин ди рект ног опо ре зи ва ња пре не сен на ор-
га не БиХ, иако је Деј тон пред ви ђао да је опо ре зи ва ње у ис кљу чи-
вој над ле жно сти ен ти те та, ко ји су оба ве зни са мо да део убра них 
при хо да сли ју у за јед нич ку ка су за по тре бе др жав не за јед ни це.32) 

30) Ко ста Ча во шки, ОдсловадодухаДејтона, Срп ско Осло бо ђе ње, Срп ско Са ра је во, 1999, 
стр. 83: «У свом из ве шта ју од 23. мар та 1996. о са о бра жа ва њу са Ми ров ним спо ра зу мом 
та да шњи Ви со ки пред став ник, Карл Билт, је по пр ви пут на пра вио бит ну раз ли ку из ме-
ђу сло ва (letter) и ду ха (spirit) Деј тон ског спо ра зу ма, да би се ти ме пру жио из го вор да се 
под ви дом оства ре ња ду ха Деј тон ског спо ра зу ма не пре ста но ме ња ње го во сло во.»

31) “Од све га шест ин сти ту ци ја Бо сне и Хер це го ви не ин тер е вен ци о ни стич ком по ли ти ком 
и ак ти ма ви со ких пред став ни ка до шло се до чак 87 ин сти ту ци ја БиХ. Ово је био ре-
зул тат пре но са над ле жно сти с ни воа ен ти те та прак сом на ме та ња, при ти са ка и уцје на.” 
(Ми ло рад До дик, “О су ду и ту жи ла штву БиХ, или ка ко је БиХ на ста ла”, Новасрпска
политичкамисао, 3-4/2010: 117-135, Бе о град, 2010, стр. 124)

32)  “Ре пу бли ка Срп ска је би ла фи скал ни фак тор по Деј то ну, би ли смо вла сни ци свих по-
ре за ца ри на, ак ци за и оста лог. (...) на пра вљен је Законоиндиректнимпорезима, ко ји је 
мје сто при ку пља ња пре нио са ен ти те та на ни во Бо сне и Хер це го ви не,.. До та да се бу џет 
БиХ пу нио пу тем до та ци ја ко је су да ва ли ен ти те ти.» (Ми ло рад До дик, «Над ле жно сти 
Ре пу бли ке Срп ске и по ку ша ји пре кра ја ња Деј тон ског спо ра зу ма», Нова српскаполи
тичкамисао, 1/2011: 14-27, По себ но из да ње, Бе о град, 2011, стр. 20)
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Слич на је си ту а ци ја и ка да су у пи та њу но ви пра во суд ни ор га ни и 
но ве над ле жно сти из обла сти суд ства и ту жи ла штва ко је су пре о-
те те Ре пу бли ци Срп ској. На и ме, но ви за ко ни ма фор ми ра ни су Суд 
БиХ и Ту жи ла штво БиХ као две не у став не ка те го ри је. Ту жи ла штво 
је од по че ло не са мо да отва ра но ве по ступ ке и да их про це су и-
ра ар би трер но без кон сул та ци ја са вла сти ма у два ен ти те та, већ и 
да пре у зи ма пред ме те ко ји су за по че ти у ре дов ном по ступ ку пред 
пра во суд ним ор га ни ма ен ти те та.33) На тај на чин до ве де на је у пи-
та ње чи та ва кон струк ци ја деј тон ског ми ров ног уго во ра. Ка да се 
има у ви ду и при стра сан рад Устав ног су да за БиХ ко ји уме сто 
да се стро го др жи за да тих окви ра над ле жно сти по Деј то ну не пре-
ста но из ла зи из за да тих овла шће ња, ар би три ра (нај че шће у ко рист 
ви со ких пред став ни ка) и пре гла са ва (нај че шће два од три кон сти-
ту тив на на ро да за хва љу ју ћи тро ји ци стра на ца ко ји се у нај ва жни-
јим ства ри ма увек при кла ња ју ми шље њу Бо шња ка), та да си ту а ци-
ја по ста је очи гле де ни ја.34) Ко нач но, и мо жда нај ва жни је, от по че ле 
су и “ре фор ме” у сфе ри из вр шне вла сти. Ви со ки пред став ник је 
про тив у став но за шао у обла сти ца рин ских слу жби и пре ко гра нич-
не по ли ци је и пре дао их цен трал ним ор га ни ма у Са ра је ву, по том 
је об је ди нио ци вил но бе збед но сне слу жбе (оформ ље на је све моћ на 
цен трал на слу жба СИПА), за тим је уки нуо ом буд сма не на ен ти-
тет ском ни воу, про ши рио Са вет ми ни ста ра са 3 на 10 чла но ва... 
Уз из ме не ен ти тет ских уста ва у де лу ко ји се ти че по ла га ња пра ва 
кон сти ту тив них на ро да из дру гог ен ти те та на кон сти ту тив ност и 
у Ре пу бли ци Срп ској, те сво ђе њу вој ске Ре пу бли ке Срп ске на ни-
во тре ћег пу ка Ору жа них сна га БиХ ове ре фор ме су у до број ме-
ри по љу ља ле са ме те ме ље Па ри ско-деј тон ског ми ров ног уго во ра. 
По след њи на ум стра ног про тек то ра та у БиХ – да уве де ме ша не и 
пре ко гра нич не слу жбе ен ти тет ских по ли ци ја – ни је ус пео. Он би 
и ко нач но зна чио уки да ње ен ти тет ских ли ни ја раз гра ни ча ва ња, и 
не ста нак Ре пу бли ке Срп ске.

Ка да на кон ове ис црп не ана ли зе и ди јаг но сти фи ко ва ња ста-
ња устав не по зи ци је Ре пу бли ке Срп ске пре ђе мо на су мар на раз ма-
тра ња, пре о ста је нам да за кљу чи мо сле де ће: Ре пу бли ка Срп ска и 

33) Ми ло рад До дик, “О су ду и ту жи ла штву БиХ, или ка ко је БиХ на ста ла”, Новасрпска
политичкамисао, 3-4/2010: 117-135, Бе о град, 2010, стр. 131: «Пре у зи ма ње пред ме та из 
над ле жно сти ен ти тет ских су до ва ус по ста вље но је ЗакономоСудуБиХ (члан 13. пр во-
бит ног тек ста). Ни јед но кон ти нен тал но за ко но дав ство не да је од ре ђе ном су ду пра во да 
узи ма пред ме те из над ле жно сти дру гог су да.» 

34) Ево нпр. ис ка за Сне жа не Са вић, су ди је Устав ног су да БиХ из Ре пу бли ке Срп ске: “(...) 
нас че тво ро су ди ја гла са ли смо про тив те од лу ке, дво је Хр ва та и нас дво је Ср ба. Од лу ка 
је до не се на гла со ви ма Бо шња ка и тро ји це стра них су ди ја.” (Сне жа на Са вић, “Устав-
ни по ло жај Ре пу бли ке Срп ске у Бо сни и Хер це го ви ни”, Новасрпскаполитичкамисао, 
1/2011: 79-86, По себ но из да ње, Бе о град, 2011, стр. 80)
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да ље по се ду је нај ва жни је атри бу те уну тра шњег су ве ре ни те та. Она 
је пре ма сло ву свог уста ва де фи ни са на као др жа ва од но сно Ре пу-
бли ка, по се ду је вла сти те сим бо ле др жав но сти – др жав на зна ме ња 
(за ста ву, грб, хим ну и др жа вљан ство), у опи су сво јих над ле жно сти 
ис ти че ори ги нер ност у сти ца њу свих пра ва ко ја ни је по ве ри ла цен-
трал ним ор га ни ма у Са ра је ву, ње на скуп шти на мо же про гла си ти 
ван ред но ста ње на де лу или чи та вој сво јој те ри то ри ји. Из ово га 
про из и ла зи да је ста ње у ко ме је Ре пу бли ка Срп ска, објек тив но, 
стањесатераностиушириправниоквир, у ко ји је она не вољ но 
и из ну ђе но сту пи ла. Оно од че га је Ре пу бли ка Срп ска раз вла шће-
на је сте пра во пред ста вља ња или ius representationis, уз на по ме-
ну да је вла ди Ре пу бли ке Срп ске омо гу ће но да одр жа ва па ра лел не 
и спе ци јал не ве зе са вла да ма окол них зе ма ља, уз да не на ру ша-
ва ме ђу на род ни ин те гри тет БиХ. Ово пра во пред ста вља ња, ко је 
је пре ве де но на цен трал не вла сти у Са ра је ву, спа да у ис кљу чи ву 
над ле жност Бо сне и Хер це го ви не, и са сто ји се у: пра ву на во ђе ње 
спољ не по ли ти ке (iuslegationis), пра ву на во ђе ње ра та (iusbelli), и 
пра ву на ус по ста вља ње спољ но тр го вин ског про ме та са дру гим зе-
мља ма (iustractatum).35) Са дру ге стра не, Ре пу бли ка Срп ска по се-
ду је за ко но дав ну, из вр шну и суд ску власт. У ње ној над ле жно сти су 
не са мо основ ни и ка са ци о ни су до ви, те Вр хов ни суд, већ и Устав-
ни суд. Она по се ду је не так ну ту би це фал ну струк ту ру из вр шне вла-
сти: ка ко вла ду ко ја се фор ми ра из ве ћи не на род них пред став ни ка 
На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске са Пред сед ни ком вла де Ре-
пу бли ке Срп ске на че лу, та ко и функ ци ју Пред сед ни ка Ре пу бли ке 
(ко ји оли ча ва др жав но је дин ство Ре пу бли ке Срп ске). 

По зи ци ја Ре пу бли ке Срп ске то ком вре ме на се ме ња ла: од су-
ве ре не др жа ве ко ја се ра ђа из ста ња ра та, и ко ја је сво ју де ли мич ну 
др жав ност за ло жи ла за рад ми ра и ме ђу на род ног при зна ња да би 
по ста ла чи ни лац у ме ђу на род ним од но си ма, до да на шње не у пит не 
за јед ни це са очу ва ним, иако окр ње ним, атри бу ти ма др жав но сти. 
Пре ма сло ву па ри ско-деј тон ског ми ров ног спо ра зу ма Ре пу бли ка 
Срп ска је ушла у сло же ну, хи брид ну тво ре ви ну – Бо сну и Хер це-
го ви ну. Та ква Бо сна и Хер це го ви на пред ста вља ла је асиметричну
чврстуконфедерацију јед не са ве зне или фе де ра тив не др жа ве – Му-
сли ман ско-хр ват ске фе де ра ци је (не што ка сни је Фе де ра ци је Бо сне 
и Хер це го ви не), и јед не уни тар не др жа ве – Ре пу бли ке Срп ске.36) 

35) Рат ко Мар ко вић, Уставноправоиполитичкеинституције, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
1997, стр. 451: «Ме ђу на род на или спољ на су ве ре ност фе де ра ци је огле да се у ње ном 
пра ву да од лу чу је о ра ту и ми ру (iusbelli), пра ву да за кљу чу је ме ђу на род не уго во ре (ius
tractatum), и пра ву да бу де пред ста вље на у спољ ном све ту (iuslegationis).» 

36) Chri stop he So li oz, “Qu est for so ve rig nity – Bo snia and Her ze go vi na’s chal len ge”, Helsinki
Monitor, 2/2003, Brill-Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, Le i den-Bo ston Mas sac hu setts, 2003, p. 
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Ме ђу тим, то ком вре ме на при ти сци ма ко ји су до ла зи ли спо ља ја ча-
ни су сла би цен трал ни ор га ни у Са ра је ву. На кнад ни ле гал ни (пи та-
ње ко ли ко и ле ги тим ни) про це си ства ра ње је дин стве них ору жа них 
сна га БиХ, те не ле гал но ства ра ње ин фор ма тив но бе збед но сне слу-
жбе и је дин стве ног ом буд сма на ову спе ци фич ну др жа во ли ку тво-
ре ви ну, ка ква је БиХ, до ве ли су до то га да је она одасиметричне
чврстеконфедерацијепрераслаудржавнисавездваентитета.37) 
Др жав ни са вез са да већ има не са мо спо ља шњи су ве ре ни тет у по-
гле ду пред ста вља ња, већ и вој не сна ге. Ме ђу тим, ту се про цес не 
за у ста вља: уво ди се је дин ствен по ре ски и ца рин ски си стем, устав-
ни суд у по след њој ин стан ци све ак тив ни је ата ку је на прав но сна-
жне пре су де су до ва у ен ти те ти ма, уво ди се Суд БиХ (ко ји раз гра-
ђу је пра во суд ни по ре дак Ре пу бли ке Срп ске), по гра нич не по сло ве 
пре у зи ма ју ор га ни БиХ, уво ди се Ви со ки суд ски и ту жи лач ки са вет 
за БиХ и сл. Са да се, сми сле но мо же по ста ви ти пи та ње, да ли је да-
нас устав ни по ло жај Ре пу бли ке Срп ске та кав да је она чла ни ца др-
жав ног са ве за или је ма ње и од то га? Оно што де фи ни тив но от па да 
као мо гућ ност, па ни је ни узи ма но у раз ма тра ње, то је да не ма ни 
го во ра да је Ре пу бли ка Срп ска са мо по ли тич ко-те ри то ри јал на ауто-
но ми ја у окви ру Бо сне и Хер це го ви не.38) Ме ђу тим, са дру ге стра не, 
ис ку ства у по гле ду др жав ног уре ђе ња Др жав не за јед ни це Ср би ја и 
Цр на Го ра, као јед не од рет ких др жав них са ве за parexcellance, ука-
зу ју да Ре пу бли ка Срп ска, ипак, не ма то ли ко др жав ног ка па ци те та 
да би мо гла да рав но прав но и го то во у пу ној ме ри (свом сво јом 
су ве ре ном сна гом) ори ги нер но да уче ству је у др жав ној за јед ни ци 
са дру гим ен ти те том.39) На и ме, још по сло ву Деј то на, она уче ству-
је у  не јед на кој за сту пље но сти у цен трал ним ор га ни ма у Са ра је ву, 

149: “The ac cord de fi nes a de fac to sta te, di vi ded in to two en ti ti es, one Bo snian-Cro at, the 
Fe de ra tion of Bo snia and Her ze go vi na (FBiH), the ot her Ser bian, the Re pu bli ka Srp ska (RS). 
This sta te is a com po si te, un ba lan ced struc tu re in which abo ut 80 per cent of the in sti tu ti o nal 
po wers are held at en tity le vel.”

37) Др жав ни са вез “има са мо оно ли ко вла сти ко ли ко по себ не др жа ве пре не су на ње га од 
сво је вла сти. Ова власт ни је не ка но ва власт: то је опет власт по себ них др жа ва – али 
ује ди ње на.» (Вла дан Стан ко вић: «Др жав но уре ђе ње по Бе о град ском спо ра зу му», Поли
тичкаревија, 1/2004: 25-36, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004, стр. 27)

38) Pa vle Ni ko lić: Federacijaifederalnejedinice, Slu žbe ni list SFRJ, Be o grad, 1989, str. 28: “... 
pri met no je uža sa mo stal nost auto nom nih je di ni ca u po re đe nju sa sa mo stal no šću fe de ral nih 
je di ni ca, što se is po lja va u ne po sto ja nju usta vo tvor ne i sud ske funk ci je, užoj za ko no dav noj 
funk ci ji, ne po sta ja nju pra va na sa mo or ga ni zo va nje i ne po sto ja nju ustav no-sud ske funk ci-
je.» О ра зли ци те ри то ри јал не ауто но ми је и фе де рал не је ди ни це и у: Вла дан Стан ко вић, 
«Ста ту сни по ло жај вој во ђан ске ауто но ми је», Српскаполитичкамисао, 1/2010:291-302, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 292: «... ове је ди ни це не рас по ла жу 
ори ги нер ном вла шћу, ко ја би јој да ла атри бу те др жав но сти или пак су ве ре но сти.» 

39) Ви ше о оби му над ле жно сти у кла сич ном др жав ном са ве зу ка ко је би ла за ми шље на Др-
жав на за јед ни ца Ср би ја и Цр на Го ра ви де ти код dr.sci Вла да на Стан ко ви ћа у одељ ку: 
“Устав но прав ни мо дел Др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра”. (Дра ган Пе тро вић, 
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сход но фор му ли: 2 ен ти те та + 3 на ро да, где се увек пред ност да је 
тро јед на ко сти на ро да на спрам дво јед на ко сти ен ти те та.40) Овај деј-
тон ски узи да ни “пре вид” имао је за по сле ди цу ума ње ње ути ца ја 
срп ског фак то ра, та ко што би и у бу дућ но сти тре бао да до дат но 
обез бе ђу је пре власт на ро да над ен ти те ти ма, од но сно 2 на ро да над 
тре ћим. То као и све ра ни је по бро ја не чи ње ни це иду у при лог тен-
ден ци о зних про це са уни та ри за ци је Бо сне и Хер це го ви не, а ти ме 
и до ки да ња др жав но сти Ре пу бли ке Срп ске. Ове чи ње ни це ука зу ју 
да је да нас устав ни по ло жај Ре пу бли ке Срп ске у окви ру БиХ не где 
на ска ли оддржавногсавезакалабавојфедерацијидваентитета 
(од ко јих је је дан већ чвр ста фе де ра ци ја кан то на). Ова кво са да већ 
др жав но уре ђе ње БиХ би ло би contradictio inadjecto јер би БиХ 
по ста ла федерацијафедерације, што ни ка ко ни је не са мо по сло ву 
и ду ху Деј то на, већ и по ло ги ци ар хи тек то ни ке др жав них уре ђе ња 
по ли тич ких ин сти ту ци ја у све ту. Тренд фе де ра ли за ци је БиХ мо гао 
би би ти на ста вљен уко ли ко вла сти Ре пу бли ке Срп ске бу ду удо во-
ља ва ле при ти сци ма ме ђу на род ног фак то ра ка да љој уни та ри за ци-
ји. У том слу ча ју она би мо гла из гу би ти уну тра шњи су ве ре ни тет,41) 
а при ти сци на том пла ну се уве ли ко спро во де кроз Устав ни суд 
БиХ, Ту жи ла штво БиХ, Суд БиХ и слич не “кров не кон трук те”.42) 

За кључ но: Ре пу бли ка Срп ска на ла зи се у устав ном по ло жа ју 
од чла ни це др жав ног са ве за ка фе де рал ној је ди ни ци. Хо ће ли Ре пу-
бли ка Срп ска за др жа ти сво је др жав не атри бу те оста је да се ви ди... 
По чет на по зи ци ја Деј то на одав но је на пу ште на. Сле ди ли бор ба за 
по вра так на ње го ве основ не прин ци пе? 

И ов де је пра во са мо след по ли тич ких по сту па ка... 

Вла дан Стан ко вић: ЗаједничкадржаваСрбијеиЦрнеГоре, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, 2006, стр. 89-90)

40) Ре пу бли ка Срп ска ни је под јед на ко за сту пље на у цен трал ним ор га ни ма вла сти, што је 
не у о би ча је но ре ше ње и за кла сич не фе де ра ци је. Ево шта о не јед на ком за сту па њу фе де-
рал них је ди ни ца пи ше про фе сор устав ног пра ва Па вле Ни ко лић: “2. Prin cip ne jed na ke 
za stu plje no sti fe de ral nih je di ni ca: To si gur no ni je u du hu na če la po ko me se fe de ral ni dom 
kon sti tu i še kao pred stav ni štvo fe de ral nih je di ni ca...» (Pa vle Ni ko lić: Federacijaifederalne
jedinice, Slu žbe ni list SFRJ, Be o grad, 1989, str. 76-77)

41)  “Уну тра шњи еле мент об у хва та су пре ма ти ју др жав не вла сти у од но су на све дру ге вла-
сти и ин сти ту ци је на ње го вој те ри то ри ји.” (Рат ко Мар ко вић, Уставноправоиполитич
кеинституције, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 1997, стр. 179)

42) Ми шље ња смо да би тек у том слу ча ју, уки да њем уну тра шње су ве ре но сти Ре пу бли ке 
Срп ске, за жи ве ло иде ал но тип ско фе де рал но устрој ство о ко ме пи ше про фе сор Па вле 
Ни ко лић, ка да на во ди: “фе де ра тив на др жа ва је дин стве на др жа ва у окви ру ко је по сто је 
фе де рал не је ди ни це са ви со ким сте пе ном са мо стал но сти ко ји се ис по ља ва у њи хо вом 
пра ву да има ју соп стве ни устав.» (Па вле Ни ко лић, Уставноправо, Слу жбе ни лист СРЈ, 
Бе о град, 1993, стр. 344)
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VladanStankovic,ZoranMilosavljevic

CONSTITUTIONALPOSITION
OFREPUBLICOFSRPSKA

Summary
In this sci en ti fic work, the aut hors analyzed the con sti tu ti o nal 

po si tion of Re pu blic Srp ska to wards cen tral aut ho ri ti es in Sa ra je vo. 
Wit ho ut pre ju di ce to the re vi ew, the aut hors applying dog ma tic-nor ma-
ti vity, tar get, com pa ra ti ve, de ve lop men tal met hod and met hod of con-
tent analysis of norms that re gu la te the ba sic fra me work of po li ti cal 
po wer in the Re pu blic of Srp ska and the Bo snia and Her ze go vi na. First, 
analyze the ba sic con sti tu ti o nal, po li ti cal and in sti tu ti o nal fo un da ti ons 
of Re pu blic Srp ska and Bo snia and Her ze go vi na. Then, ex plo re pro ce-
du res and act on the tran sfer of ju ris dic tion of the Re pu blic Srp ska of 
the cen tral aut ho ri ti es in Sa ra je vo. At the end of its ove rall sco re and 
the co urt abo ut the na tu re of the con sti tu ti o nal po si tion of the Re pu-
blic Srp ska, avo i ding the fact that for the su bject of the ir re se arch ta ke 
the go vern ment form of the Re pu blic Srp ska (in do ing so, the pur po se 
of sci en ti fic re se arch wo uld be mis sed) and BiH (as this wo uld pre ju-
di ce the con clu sion abo ut the cha rac ter of com plex go vern ment form 
cre a ti ons, such as BiH). The sig ni fi can ce of the re se arch en ter pri se is 
re flec ted in the Co urt’s or der gran ting the con sti tu ti o nal po si tion of the 
en tity un der the Pa ris-Dayton Pe a ce Agre e ment (abo ut the cha rac ter 
and na tu re of the con sti tu ti o nal Dayton BiH) and abo ut the cur rent po-
li ti cal po wer re la ti ons of Srp ska and BiH. From this, it can ac com pany 
the de ve lop ment path of Srp ska and BiH, and pre dict the ten dency of 
the ir mu tual re la ti ons in the fu tu re, in or der to pre vent pre ven ti vely new 
ones, but al so en dan ge ring the na ti o nal in te rest of the Ser bian pe o ple in 
this part of the Bal kans.
Key words: Re pu blic of Srp ska, the Dayton Agre e ment, the con sti tu ti o nal sta-

tus, po li ti cal in sti tu ti ons. 
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HelsinkiMonitor, 2/2003, Brill-Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, Le i den-Bo ston 
Mas sac hu setts, 2003.
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Лу кић Вла ди мир, По по вић Ви то мир: Документи–ДејтонПариз, Ин сти тут 
за ме ђу на род но пра во и ме ђу на род ну по слов ну са рад њу, Ба ња Лу ка, 1996. 

Po licy Bri e fing, "Bo san ska dvo stru ka kri za", InternationalCrisisGroup, Po vjer lji-
vi iz vje štaj za Evro pu, 57/2009, Sa ra je vo-Bri sel, 2009. 

Слу жбе ни гла сник БиХ, бр. 32/06 од 25.04.2006.
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 45/03  од 20.11.2003. 
Слу жбе ни гла сник БиХ, бр. 18/03.
Слу жбе ни гла сник БиХ, бр. 12/04. 
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 31/02 и 55/02.
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 24704.
Слу жбе ни гла сник БиХ, бр. 25/04 од 01.06.2004.
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 95/03 од 20.11.2003.

4. Ин тер нет адре се:
http://www.ustavnisud.org/upload/4_8_2009_48_ustav_srpski.pdf

Resume
Re pu blic of Srp ska  was cre a ted in the war thro ugh the ex pres si-

on of the aspi ra ti ons of the ser bian pe o ple in the for mer SR Bo snia and 
Her ze go vi na to in de pen dently re gu la te the li fe af ter the dis so lu tion of 
Yugo sla via. Pa ri sian-Dayton pe a ce ac cord con sti tu ti o nal sta tus of the 
Serbs is li mi ted so that it has in ter nal so ve re ignty, but to the out si de that 
so ve re ignty was tran sfer red to Bo snia and Her ze go vi na.It was a pe a ce 
agre e ment re cog ni zed as an in ter na ti o nal ac tor or ob ject of in ter na ti o nal 
law, but not as its su bject. This re sul ted in the tran sfer of so ve re ignty 
out si de Dayton from Re pu blic of Srp ska to the Bo snia and Her ze go vi na 
– a cre a tion that even in the na me of the at tri bu te do es (li ke a Re pu blic). 
To the Pa ris-Dayton Pe a ce Ac cord Re pu blic of Srp ska has en te red in to 
a com plex, hybrid cre a tion – Bo snia and Her ze go vi na. Such Bo snia and 
Her ze go vi na has been a strong asymme tric con fe de ra tion or a fe de ral 
go vern ment – the Mu slim-Cro at Fe de ra tion (la ter the Fe de ra tion of Bo-
snia and Her ze go vi na), and a uni tary sta te – the Re pu blic of Srp ska.
Ser bian en tity is still in the con sti tu ti o nal po si tion of the mem ber sta te 
as so ci a tion to the fe de ral unit. Whet her the Re pu blic of Srp ska will 
ke ep its sta te at tri bu tes? The ini tial po si tion of Dayton has long been 
aban do ned... The fol lo wing is the strug gle to re turn to its ba sic prin ci-
ples re ma ins 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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ДраганМлађан
Криминалистичко-полицијскаакадемија-Београд

ПОЛИТИКАМЕЂУНАРОДНЕСАРАДЊЕ
РЕПУБЛИКЕСРБИЈЕУВАНРЕДНИМ

СИТУАЦИЈАМА

Сажетак
Овај рад је по ку шај ауто ра да ис тра жи си стем и нор ма тив-

на до ку мен та ме ђу на род не са рад ње у ван ред ним си ту а ци ја ма, као 
и по ли ти ку ме ђу на род не са рад ње Ре пу бли ке Ср би је у тој обла-
сти. У овом ра ду се об ја шња ва ју на чи ни ме ђу на род не са рад ње и 
удру жи ва ња у обла сти ван ред них си ту а ци ја при род ног и тех нич-
ко-тех но ло шког ка рак те ра. По што за ван ред не ситуaције др жав не 
гра ни це пред ста вља ју по ро зну сре ди ну, ме ђу на род на са рад ња је 
нео п ход на. У ци љу уна пре ђе ња вла сти тих зна ња, за јед нич ког де-
ло ва ња у слу ча ју ван ред них си ту а ци ја и оба вља ња по сло ва ху ма-
ни тар не при ро де, др жа ве фор ми ра ју ме ђу на род не ор га ни за ци је и 
удру же ња, или по ста ју њи хо ве чла ни це. Ре пу бли ка Ср би ја, по сле 
свих кри за кроз ко је је про шла у про те клом пе ри о ду, чи ни зна чај-
не на по ре на ус по ста вља њу и уна пре ђе њу на ци о нал ног си сте ма 
за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма, као и ме ђу на род не 
са рад ње у тој обла сти. 
Кључ не ре чи: ван ред на си ту а ци ја, ме ђу на род на са рад ња, ци вил на за шти-

та, опа сност, ри зик, упра вља ње, европ ска Уни ја, Ре пу бли-
ка Ср би ја, по ли ти ка, Сек тор за ван ред не си ту а ци је.

 
Љу ди свих ве ра и на ци ја се су о ча ва ју са ри зи ци ма ве за ним за при-
род не и тех нич ко-тех но ло шке опа сно сти, а ве ли ка ве ћи на њих вре-
ме ном по ста ју и жр тве ван ред них си ту а ци ја (у да љем тек сту ВС). 
О то ме, по ред оста лог, све до че тра ге ди је у ну кле ар ним цен тра ла-
ма у Чер но би љу и Фо ку ши ми (по сле ди це по ста нов ни штво, ин ду-
стри ју, по љо при вре ду, еко ло ги ју и со ци јал ну сфе ру осе ти ле су се у 
мно гим зе мља ма), као и зе мљо трес и цу на ми у Ин диј ском оке а ну. 
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Са мо у пе ри о ду 2010.-2011. го ди на, у све ту је еле мен тар ним не по-
го да ма би ло по го ђе но 413 ми ли о на љу ди, при че му је 429.780 ли ца 
стра да ло, док про це ње на ма те ри јал на ште та из но си 475 ми ли јар ди 
аме рич ких до ла ра.1) 

Ка ко са вре ме на дру штва по ста ју ор га ни зо ва ни ја, сло же ни 
си сте ми од бра не од опа сно сти се раз ви ја ју на ло кал ном, на ци о нал-
ном и ре ги о нал ном ни воу. Ка па ци тет од бра не по је ди нач них зе ма-
ља за ви си од ви ше чи ни ла ца, укљу чу ју ћи ни во ри зи ка од не сре ћа, 
ло кал не и ре ги о нал не еко ном ске ре сур се, струк ту ру вла сти, до-
ступ ност тех но ло шких, на уч них и људ ских ре сур са. Све су че шће 
не сре ће ко је ути чу на це ле ре ги о не, што зах те ва струк ту ру гло бал-
не од бра не, ко ја је ина че још у раз во ју. У та квим си ту а ци ја ма, као 
и у слу ча је ви ма ка да раз ме ре ВС не пре ва зи ла зе гра ни це од ре ђе не 
др жа ве, али пре ва зи ла зе ње не уну тра шње мо гућ но сти у по гле ду 
за шти те ста нов ни штва и от кла ња ња по сле ди ца, по ста је очи глед на 
по тре ба удру жи ва ња сна га и сред ста ва ви ше зе ма ља ра ди ре ша ва-
ња ових про бле ма. 

Ван ред не си ту а ци је ме ђу на род ног ка рак те ра и њи хо ве по-
сле ди це зах те ва ју по себ ну ор га ни за ци ју опе ра тив не са рад ње и 
од го ва ра ју ћу ме ђу на род ну прав ну осно ву. Ана ли зом дру штве них 
и по ли тич ких по сле ди ца и ме ђу на род них аспе ка та кри зних и ВС 
мо же се из дво ји ти низ гло бал них тен ден ци ја, ко је све до че о ја ча њу 
про це са ин те гра ци ја у обла сти без бед но сти. Не ке од тих тен ден-
ци ја су:

а) ин те гра ци ја зе ма ља – чла ни ца ме ђу на род них/ме ђу вла-
ди них ор га ни за ци ја у окви ри ма кон крет них про гра ма и 
про је ка та (при пре ми осо бља, за јед нич ком пла ни ра њу и 
ре а го ва њу под окри љем Ује ди ње них на ци ја);

б) ан га жо ва ње од стра не ме ђу на род них/ме ђу вла ди них 
ор га ни за ци ја (на осно ву тен де ра) ка па ци те та од го ва-
ра ју ћих на ци о нал них ор га ни за ци ја, као и ре сур са зе-
ма ља-уче сни ца ра ди из во ђе ња кон крет них опе ра ци ја 
ван ред ног ху ма ни тар ног ре а го ва ња;   

ц) те жња др жа ва да на ни воу ре ги о на удру же ре сур се и мо-
гућ но сти  ко је по се ду ју, уз ан га жо ва ње од го ва ра ју ћих 
ор га ни за ци о них струк ту ра и фи нан сиј ских мо гућ но сти 
ре ги о нал них удру же ња (са ве за) где се узи ма ју у об зир 

1) Пре ма по да ци ма Уни вер зи те та Лу ви јан у Бри се лу, у окви ру ко га се во ди и из у ча ва ме-
ђу на род на ста ти сти ка о ка та стро фа ма (The In ter na ti o nal Di sa ster Da ta ba se - EM-DAT) i  
Cen tre for Re se arch on the Epi de mi logy of  Di sa sters – CRED. 
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осо бе но сти кон крет ног ре ги о на и за јед нич ки за да ци на 
спре ча ва њу и от кла ња њу ВС;   

д) об је ди ња ва ње фи нан сиј ских сред ста ва зе ма ља-до на то ра 
и ме ђу на род них/ме ђу вла ди них ор га ни за ци ја, те њи хо во 
усме ра ва ње на ре а ли за ци ју кон крет них про је ка та у зе-
мља ма (ре ги о ни ма) тре ћег све та, и 

е) зна чај но учвр шћи ва ње по зи ци ја не вла ди них ор га ни за-
ци ја ко је ра де под окри љем ЕУ, УН и дру гих ме ђу на род-
них/ме ђу вла ди них ор га ни за ци ја.

Ства ра ње спе ци ја ли зо ва них ме ђу на род них ин фор ма тив них 
цен та ра и ефи ка сног упо зо ра ва ња на мо гу ће еле мен тар не не по го-
де и тех нич ко-тех но ло шке ка та стро фе, цен та ра за обу ку и на уч но-
ис тра жи вач ких цен та ра пред ста вља пер спек ти ван пра вац на уч но-
тех нич ке са рад ње у обла сти бор бе са при род ним ка та стро фа ма и 
ве ли ким ин ду стриј ским ха ва ри ја ма.

Ре ги он ју го и сточ не Евро пе ко ме при па да и Ре пу бли ка Ср би ја, 
све је ви ше угро жен раз ли чи тим при род ним опа сно сти ма (по пла-
ве, екс трем но ви со ке и ни ске тем пе ра ту ре, зе мљо тре си, кли зи шта, 
олуј не не по го де, итд.), тех нич ко-тех но ло шким не зго да ма, деј ством 
опа сних ма те ри ја и дру гих ста ња опа сно сти. Гло бал не кли мат ске 
про ме не та ко ђе до при но се уни шта ва њу жи вот не сре ди не, са штет-
ним ути ца јем на здра вље љу ди, оп ста нак мно гих при род них вр ста 
и кул тур но на сле ђе. Пре ма по да ци ма NA SA, на пла не ти је то ком 
ХХ ве ка тем пе ра ту ра по ра сла за 0,8о С, а пре ма по да ци ма Свет ске 
ме те о ро ло шке ор га ни за ци је (WМО) про шла де це ни ја (2001.-2010. 
го ди на) би ла је нај то пли ја от кад је 1850. го ди не по че ла да се во ди 
еви ден ци ја. Про це њу је се да је у пе ри о ду, 2001.-2010. го ди на, тем-
пе ра ту ра на по вр ши ни зе мље и мо ра у све ту би ла 0,46 о C ви ша од 
ду го роч ног про се ка од 14 оC. Де вет од де сет го ди на у овом пе ри о ду 
су би ле ме ђу де сет нај то пли јих го ди на от кад се вр ше ме ре ња. Кли-
мат ске про ме не су се убр за ле у пр вој де це ни ји 21. ве ка, а тај тренд 
је на ста вљен и 2011. го ди не, ко ја је би ла нај то пли ја от кад се во ди 
еви ден ци ја, упр кос рас хла ђу ју ћем ути ца ју кли мат ског фе но ме на 
„Ла Ни ња.”2) Про це њу је се да ће гло бал но ото пља ва ње би ти пра-
ће но по ве ћа њем ко ли чи не па да ви на (до 2030. го ди не за не ко ли ко 
про це на та) и по ди за њем ни воа мо ра у све ту (до 2030. го ди не за 20 
cm, до кра ја XXI ве ка за 65 cm). Та ко зна ча јан по раст ни воа мо ра  
би пред ста вљао опа сност за оп ста нак око 800 ми ли о на љу ди. То би 
до ве ло до по та па ња ни зи ја у при о ба љу мно гих зе ма ља, као и до 

2) Са оп ште ње Свет ске ме те о ро ло шке ор га ни за ци је (WМО) са се ди штем у Же не ви од 
23.03.2012. го ди не ко је је пре не ла но вин ска аген ци ја Тан југ, Бе о град.
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по та па ња и ра за ра ња обал ске зо не и ни зи ја у дел та ма број них ре ка 
са гра до ви ма и на се љи ма на њи хо вим оба ла ма. По раст про сеч них 
го ди шњих тем пе ра ту ра би иза звао по ме ра ње свих кли мат ских зо на 
од еква то ра пре ма по ло ви ма, што де се ти на ма и сто ти на ма ми ли о на 
љу ди мо же од у зе ти мо гућ ност да жи ве и ра де као што су на ви кли. 
По сле ди ца ра ста тем пе ра ту ре је убр за но раз мно жа ва ње ин се ка та 
(ко ма ра ца) и ште то чи на ко је уни шта ва ју шу ме, та ко да би се они 
мо гли оте ти кон тро ли сво јих при род них не при ја те ља (пти ца, жа ба 
и сл.), при че му би се троп ске и суп троп ске вр сте ин се ка та ши ри ле 
на се вер, пре но се ћи на про сто ре уме ре не ге о граф ске ши ри не бо ле-
сти као што су ма ла ри ја, троп ске ви ру сне гро зни це и дру го. 

Мо гу ће гло бал не кли мат ске про ме не има ће не га ти ван ути цај 
на здра вље ста нов ни штва, по ја ча ће ути цај фак то ра око ли не на чо-
ве ка и ути ца ће на вре мен ски и се зон ски раз вој бо ле сти у мно гим 
зе мља ма. Ако су ми ра мо све мо гу ће по сле ди це кли мат ских про-
ме на на чо ве ка, мо же мо из дво ји ти сле де ће прав це: оп шти ути цај 
кли ме у раз ли чи тим усло ви ма при род не око ли не, дру штве них и 
еко ном ских усло ва; то плот ни удар; за га ђе ње ва зду ха; хе миј ско за-
га ђе ње; опа да ње ква ли те та во де; бо ле сти иза зва не па ра зи ти ма; по-
ја ча но ул тра љу би ча сто зра че ње. По сле ди це кли мат ских про ме на 
сва ка ко ће се од ра зи ти и на ста ње енер ге ти ке. 

МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНИСИСТЕМ
ИДОКУМЕНТАУОБЛАСТИ

ЗАШТИТЕОДВАНРЕДНИХСИТУАЦИЈА

Ка мен те ме љац ме ђу на род но-прав ног си сте ма у обла сти за-
шти те од ВС пред ста вља “Оп шта де кла ра ци ја о људ ским пра ви-
ма”, ко ја је усво је на 10. де цем бра 1948. го ди не у Па ри зу и пред ста-
вља раз вој основ них по сту ла та Ста ту та Ор га ни за ци је ује ди ње них 
на ци ја о ре ше но сти на ро да да обез бе де по бољ ша ње жи вот них 
усло ва. Члан 3. Оп ште де кла ра ци је о људ ским пра ви ма од ре ђу је 
пра во на жи вот као основ но људ ско пра во. У скла ду са прин ци пи-
ма Ста ту та УН (пре ам бу ла, чл. 1), основ ни за да так те ор га ни за ци је 
је да обез бе ди ускла ђе ност де ло ва ња по је ди них др жа ва при ре ша-
ва њу про бле ма еко ном ског, со ци јал ног, кул тур ног и ху ма ни тар ног 
ка рак те ра, као и да под сти че и раз ви ја по што ва ње људ ских пра ва. 
На ме ђу на род ном ни воу je усво је но пре ко 200 мул ти ла те рал них 
спо ра зу ма (уго во ра, кон вен ци ја, де кла ра ци ја), као и ве ли ки број 
би ла те рал них ме ђу на род них уго во ра и дру гих по ли тич ко-прав них 
до ку ме на та, ко ји су ди рект но или ин ди рект но по све ће ни пи та њи-
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ма за шти те ста нов ни штва и те ри то ри је од ВС при род ног и тех нич-
ко-тех но ло шког по ре кла. Ме ђу тим до ку мен ти ма су: 

- Ре зо лу ци ја 12. за се да ња Ге не рал не кон фе рен ци је УНЕ-
СКО из 1962. го ди не  (“Еко ном ски раз вој и за шти та при-
род них ре сур са, фло ре и фа у не”);

- Де кла ра ци ја и  ”План ак тив но сти” Сток холм ске кон фе-
рен ци је ОУН о про бле ми ма чо ве ко ве око ли не из 1972. 
го ди не; 

- За кључ ни акт Европ ског са ве то ва ња о без бед но сти и са-
рад њи у Евро пи, усво јен у Хел син ки ју 1975. го ди не;

- Свет ска стра те ги ја за шти те при ро де, усво је на на 14. за-
се да њу ГС Ме ђу на род ног удру же ња за за шти ту при ро де 
и при род них ре сур са из 1978. го ди не у Аш ха ба ду;

- ”Ди рек ти ве Са ве то ва ња о опа сно сти ма од ве ли ких ка-
та стро фа у не ким ин ду стриј ским гра на ма” (Ди рек ти ва 
“SE VE SO”) из 1978. го ди не; 

- Ре зо лу ци ја Ге не рал не скуп шти не ОУН “Исто риј ска од-
го вор ност др жа ва за очу ва ње при ро де на Зе мљи за са да-
шње и бу ду ћа по ко ле ња” из 1980. го ди не; 

- ”На ша за јед нич ка бу дућ ност” - из ве штај Ме ђу на род не 
ко ми си је за око ли ну и раз вој, ко ји је усво јен на 42. Ге не-
рал ној скуп шти ни ОУН  1987. го ди не; 

- Ре зо лу ци ја 42/169 Ге не рал не скуп шти не УН из 1987. го-
ди не ко јом је про гла ше на  “Ме ђу на род ну де це ни ју УН 
сма ње ња опа сно сти од еле мен тар них не сре ћа”;  

- Ре зо лу ци ја 44/236 Ге не рал не скуп шти не УН од 22. де-
цем бра 1989 го ди не ко ја је пред ви ђа ла спро во ђе ње зна-
чај них ме ра у ци љу спа са ва ња љу ди и сла бље ња ути ца ја 
еле мен тар них не сре ћа; 

- Дру га кон фе рен ци ја ОУН о чо ве ко вој око ли ни и раз во ју 
одр жа на 1992. го ди не  у Рио де Жа не и ру;3) ;  

3) Про мо ви са на је иде ја одр жи вог раз во ја као ин те грал ни при ступ ре ше њу про бле ма ци-
ви ли за ци је. Ва жан прак тич ни ре зул тат кон фе рен ци је у Рио де Жа не и ру пред ста вља ју 
кон крет ни за да ци, ко је су до би ле зе мље пот пи сни це про грам ских до ку ме на та кон фе-
рен ци је. По себ но, у Днев ном ре ду за XXI век пре ци зи ра но је да «вла де мо ра ју фор-
му ли са ти на ци о нал ну стра те ги ју одр жи вог раз во ја за сно ва ну на ре а ли за ци ји од лу ка 
усво је них на кон фе рен ци ји. Ци ље ви те стра те ги је мо ра ју би ти од го во ран еко ном ски 
раз вој и исто вре ме но за шти та ба зе ре сур са и око ли не узи ма ју ћи у об зир ин те ре се бу ду-
ћих по ко ле ња. Бу ду ћи да је про грам ске до ку мен те кон фе рен ци је пот пи са ло 178 др жа ва, 
по сто ји осно ва за на ду да је учи њен ве о ма ва жан, мо жда, исто риј ски ко рак на фор му-
ла ци ји уса гла ше не по ли ти ке свих зе ма ља све та на пла ну оства ре ња одр жи вог раз во ја и 
очу ва ња еко си сте ма Зе мље.
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- Пр ва  Свет ска кон фе рен ци ја о сма ње њу опа сно сти од 
не сре ћа (Ко бе, Ја пан, 1995. го ди не).4)  

- Ре зо лу ци ја Ге не рал не скуп шти не ОУН “Ме ђу на род на 
стра те ги ја за сма ње ње по сле ди ца ван ред них си ту а ци ја 
Ује ди ње них на ци ја“ (IS DR - In ter na ti o nal Stra tegy for Di-
sasterReduction)oд 21.12.1999. го ди не.5) 

- Ми ле ни јум ска де кле ра ци ја-ре зо лу ци ја УН усво је на од 
свих чла ни ца на 8. Пле нар ном за се да њу 08. сеп тем бра 
2000. го ди не са осам глав них раз вој них ци ље ва  (Mil len-
ni um De ve lop ment Go als (MDGs) ко ји се да ље гра на ју у 
за ви сно сти од ин ди ка то ра на 21 под циљ;6) 

- Свет ски са мит о одр жи вом раз во ју (Јо ха нес бург, 2002. 
го ди не), на ко ме је по твр ђе но да је про блем сма ње ња 
опа сно сти од не сре ћа нај ва жни ји услов одр жи вог раз во-
ја;

- Дру га Свет ска кон фе рен ци ја о сма ње њу опа сно сти од 
не сре ћа (Ко бе, Ја пан, 2005. го ди не).7)

По след њих го ди на су сва кључ на пи та ња ко ја се од но се на 
про бле ме сма ње ња опа сно сти од еле мен тар них не сре ћа, раз ма тра-
на у УН у окви ру те мат ског бло ка “Одр жи ви раз вој и око ли на”. 
Има ју ћи у ви ду на пред на ве де но, ја сно је за што ОУН за да так спре-
ча ва ња при род них ка та стро фа и убла жа ва ња њи хо вих по сле ди ца 
свр ста ва ме ђу два де сет нај ва жни јих и нео д ло жних гло бал них про-
бле ма XXI ве ка.

4) Као глав ни циљ стра те ги је, ко ју је свет ска за јед ни ца раз ра ди ла у Ко беу (та ко зва ни Hyo-
goпрограмактивности), пред ви ђа зна чај но сма ње ње со ци јал не, еко ном ске и еко ло шке 
ште те од не сре ћа и ка та стро фа ка ко у по је ди ним гра до ви ма та ко и у свим зе мља ма у 
све ту. 

5) По окон ча њу, Ме ђу на род на де це ни ја сма ње ња опа сно сти од еле мен тар них не сре ћа, на 
за вр шној кон фе рен ци ји у ју лу 1999. го ди не у Же не ви, оце ње на је као зна чај на и на прак-
тич ном пла ну ве о ма ко ри сна ини ци ја ти ва за мно ге зе мље.

6) При ме на де кла ра ци је је раз ма тра на на свет ском са ми ту 2005. го ди не.

7) Као што се по ка за ло на сле де ћој кон фе рен ци ји, де це ни ју ка сни је (2005) у Ко беу (Ја пан), 
стра те ги ја ко ја је та да при пре мље на у пот пу но сти је ак ту ел на и да нас, а ње на основ на 
кон цеп ци ја је за др жа на и у Хyого оквир ном про гра му ак тив но сти за пе ри од 2005-2015. 
У тим до ку мен ти ма (Јо ха нес бур гу (2002) и Ко бе (2005)) је на гла ше но да по ли ти ка сма-
њи ва ња опа сно сти од не сре ћа да је мо гућ ност ства ра ња са ве за ко ји би би ли у ста њу да 
се су прот ста ве не сре ћа ма. 
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ЗНАЧАЈНИЈЕМЕЂУНАРОДНЕОРГАНИЗАЦИЈЕ

ИУДРУЖЕЊАИЗОБЛАСТИЗАШТИТЕ
ОДВАНРЕДНИХСИТУАЦИЈА

Не по сред но и стал но де ло ва ње ОУН на ши ро ком пла ну, ве-
за но за пру жа ње по мо ћи у слу ча ју не сре ћа по чи ње од 1971. го ди не, 
ка да су у си сте му те ути цај не ме ђу на род не ор га ни за ци је по че ли 
да се ус по ста вља ју од го ва ра ју ћи ор га ни. Од лу чу ју ћу уло гу у ко-
ор ди на ци ји ме ђу на род них на по ра при пру жа њу по мо ћи у слу ча ју 
не сре ћа има Канцеларија-биро(дирекција)закоординацијуактив-
ностихуманитарнепомоћиОУН (UNOC HA – OfficefortheCoor-
dinationofHumanitarianAffairs)8) ко ја во ди ме ђу на род ну ак тив ност 
у кри зним си ту а ци ја ма пре ко ви ше ху ма ни тар них те ла и аген ци ја 
УН, укљу чу ју ћи Програмзаразвој(UNDP-UNDevelopmentPro-
gramme),ДечијифондУН (UNICEF-UNChildren,sFund), Свет-
скипрограмхране(WFP-WorldFoodProgramme),Организацију
заизбеглице(UNHCR-UNHighCommissionerforRefugees) и дру ге 
аген ци је, за ко је се про це ни да су нео п ход не у за ви сно сти од кон-
крет ног про бле ма. Сва ка од ових ор га ни за ци ја оба вља од ре ђе ни 
за да так ка да до ђе до хит ног слу ча ја, би ло да се ра ди о при род ној 
или људ ским фак то ром иза зва ној не сре ћи.

Канцеларија-биро(дирекција)закоординацијуактивности
хуманитарнепомоћи(UNOC HA) мо би ли ше и ко ор ди ни ра ко лек-
тив на на сто ја ња ме ђу на род не за јед ни це, по себ но она из си сте ма 
УН-а, ра ди све о бу хват ног и пра во вре ме ног за до во ље ња по тре ба 
оних ко ји су из ло же ни људ ској пат њи и материјалноj де струк ци ји 
у ка та стро фа ма и ВС. Ру ко во ди лац Кан це ла ри је UNOC HA9), је за-
ме ник Ге не рал ног се кре та ра УН за Ху ма ни тар не по сло ве/Ко ор ди-
на тор за хит ну по моћ УН и он је од го во ран за ко ор ди на ци ју по мо-
ћи УН кроз Ме ђу а ген циј ски ко ми тет.10) У ра ду Ко ми те та уче ству ју 
и пред став ни ци спољ них ху ма ни тар них ор га ни за ци ја (укљу чу ју-
ћи ху ма ни тар не ор га ни за ци је УН, Ме ђу на род ну ор га ни за ци ју за 
ми гра ци је, три кон зор ци ју ма ве ћих ме ђу на род них не вла ди них ор-

8) UN-OC HA  има зна ча јан про је кат под на зи вом «Упо тре ба вој них ре сур са и сред ста ва 
ци вил не за шти те у ре а ли за ци ји ме ђу на род них опе ра ци ја на от кла ња њу по сле ди ца еле-
мен тар них не сре ћа, тех но ге них ка та стро фа, дру гих об ли ка ВС и ху ма ни тар них ак ци ја».

9) Of fi ce for the Co or di na tion of Hu ma ni ta rian Af fa irs, 2005.OC HA Or ga ni gra me.Ava i la ble at: 
http://oc ha on li ne.un.org/web pa ge.asp?si te-or ga ni gra me/

10) Ме ђу а ген циј ски ко ми тет је осно ван 1992, под Ре зо лу ци јом Ује ди ње них На ци ја 46/182. 
Он слу жи као плат фор ма где ши рок број ху ма ни тар них парт не ра, без об зи ра да ли при-
па да ју УН или не, мо гу да се оку пе да би ис ка за ли ху ма ни тар не по тре бе на ста ле у ван-
ред ним си ту а ци ја ма
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га ни за ци ја и по крет Цр ве ног кр ста). Ме ђу а ген циј ски ко ми тет ана-
ли зи ра кри зне сце на ри је ка ко би се обез бе дио ускла ђе ни и бр зи од-
го вор на све вр сте ван ред них и хит них си ту а ци ја.11) Та ко ђе, по сто ји 
и Из вр шни ко ми тет за ху ма ни тар не по сло ве, осно ван од стра не Ге-
не рал ног се кре та ра УН с ци љем по бољ ша ња ко ор ди на ци је из ме ђу 
аген ци ја УН ко је ра де на ху ма ни тар ним пи та њи ма.

UNOC HA је ус по ста ви ла При прав ни тим за про це њи ва ње 
ка та стро фа и ко ор ди на ци ју УН (UN DAC - UN Di sa ster As ses sment 
and Co or di na tion), ко ји у бр зо на пре ду ју ћим ка та стро фа ма, мо же 
би ти од мах от пре мљен на ме сто ВС. За да так ти ма је да ре ги стру је 
до га ђај и ње го ве по сле ди це и, кад је по треб но, по мог не ло кал ним 
вла сти ма у од ре ђи ва њу по тре ба за ме ђу на род ном по мо ћи и у над-
гле да њу на ли цу ме ста, те да ко ор ди ни ра ту аси стен ци ју не по сред-
но на кон ве ли ке ка та стро фе. Сви чла но ви UN DAC-а, ко ји укљу чу-
ју ци вил не и вој не струч ња ке, су та ко ђе об у че ни за ус по ста вља ње 
Опе ра тив ног ко ор ди на ци о ног цен та ра на ли цу ме ста (OSOCC-On-
si te Ope ra ti ons Co or di na tion Cen tre), чи ји је циљ да по мог не, кад је 
по треб но, вла сти ма зе мље ко ја је по го ђе на ка та стро фом, у за до-
во ља ва њу по ве ћа них по тре ба за упра вља њем ко је на ме ће до ла зак 
ме ђу на род не по мо ћи. Ме ђу на род на са ве то дав на гру па за пре тра гу 
и спа ша ва ње (IN SA RAG-The In ter na ti o nal Se arch and Re scue Advi-
sory Gro up), је мре жа из ме ђу вла да у окви ру УН ко ја упра вља ур ба-
ном по тра гом и спа са ва њем и срод ним пи та њи ма ве за ним за по моћ 
у ВС.

Програмзаразвој(UNDP)  је нај ве ћа аген ци ја у окви ру УН. 
Фи нан си ра се пу тем до на ци ја, а обез бе ђу је обу ку, струч не кон сул-
та ци је и огра ни че ну по моћ у опре ми за зе мље у раз во ју, са по себ-
ним ак цен том на по моћ нај си ро ма шни јим др жа ва ма. Са ши ре њем 
кон цеп та и прак се раз во ја, UNDP12) је пре у зео знат но ве ће од го вор-
но сти у зе мља ма и ко ји ма де лу је, као и у си сте му УН у це ли ни. 
Про грам за раз вој ра ни је ни је сма тран ор га ни за ци јом ко ја пред во-
ди ме ђу на род но упра вља ње не сре ћа ма и ху ма ни тар ним ак ци ја ма, 
јер се ни је фо ку си рао на кон крет не си сте ме ис по мо ћи у хит ним 
слу ча је ви ма (што је ра ни је би ло сма тра но глав ним ци љем упра-
вља ња не сре ћа ма), већ на из гра ђи ва ње спо соб но сти зе ма ља да ре-
ша ва ју пи та ња из ове обла сти, вре ме ном и без стра не по мо ћи.13) 

11) Cop po la, D.,In tro duc tion to In ter na ti o na la Di sa ster Ma na ge ment, lse vi er,  (2011), Bur ling ton, 
MA (SAD) 

12) UNDP May 2001, Di sa ster Pro fi les of the Le ast De ve lo ped Co un tri jes UN, New York.

13) UNDP по ве зу је ра њи вост у не сре ћа ма са не до стат ком или не раз ви је ном ин фра струк ту-
ром, ло шом еко ло шком по ли ти ком, по гре шним ко ри шће њем зе мље и по ра стом по пу ла-
ци је у обла сти ма ко је су скло не не сре ћа ма. 
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Има ју ћи у ви ду зна чај пре вен ци је и при пре ма ња за ВС, UNDP је у 
но ви јем пе ри о ду до био при зна ње за кључ ну уло гу ума њи ва ња ри-
зи ка у тој обла сти. 

Ми си ја ДечијегфондаУН(UNICEF), осно ва ног 1946. го ди-
не, је ре ша ва ње про бле ма угро же не де це у све ту. На осно ву Кон-
вен ци је о пра ви ма де те та14) ко ју су до са да ра ти фи ко ва ле 194 др-
жа ве (САД су је са мо пот пи са ле), UNI CEF има ши ро ка овла шће ња 
да вр ши сво је ми си је. И пре де ша ва ња ВС у од ре ђе ној зе мљи, ни је 
не у о би ча је но да UNI CEF у њој по ста не стал но при су тан, са ста-
бил ним бу џет ним сред стви ма. У слу ча је ви ма ВС или ору жа них 
су ко ба, UNI CEF има ди рект ну уло гу обез бе ђе ња по мо ћи циљ ним 
гру па ма. Бр зо ре а го ва ње ове ор га ни за ци је је ва жно за то што су де-
ца и мла де мај ке че сто мар ги на ли зо ва не гру пе ка да се ра ди о при-
ма њу по мо ћи. UNI CEF кон стант но де лу је на обез бе ђи ва њу при-
сту па све де це обра зо ва њу и здрав стве ној не зи, као и на њи хо вој 
си гур но сти и за шти ти де чи јих пра ва. У пе ри о ди ма по мо ћи и опо-
рав ка на кон ВС, уло га UNI CEF се про ши ру је ка ко би се иза шло у 
су срет по тре ба ма де це-жр та ва. Про јек ти ма за ху ма ни тар ну по моћ 
обез бе ђу је се хит на ин тер вен ци ја у об ли ку иму ни за ци је, обез бе-
ђе ња во де и хра не, по мо ћи у обла сти обра зо ва ња и здра вља. Же не 
ову по моћ та ко ђе при ма ју, за то што UNI CEF сма тра да су оне од 
ви тал не ва жно сти за бри гу о де ци. 

Ве ли ки зна чај у ме ђу на род ној ху ма ни тар ној де лат но сти има 
са рад ња са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма за хра ну у окви ру УН. 
То се у пр вом ре ду од но си на Светскипрограмзахрану (WFP), 
од но сно на пру жа ње по мо ћи у снаб де ва њу жи вот ним на мир ни ца-
ма. У слу ча је ви ма ВС, WFP је зна ча јан фак тор по мо ћи жр тва ма, 
ве за но за обез бе ђе ње по тре ба ис хра не. Хра на се то ком ВС тран-
спор ту је до угро же ног ме ста и ис по ру чу је скла ди шти ма и ди стри-
бу тив ним цен три ма. Ди стри бу ци ја се из во ди у скла ду са ра ни је 
уста но вље ним про це на ма по тре ба, из ве де ним од стра не Кан це ла-
ри је за ко ор ди на ци ју хит не по мо ћи. WFP ди стри бу и ра хра ну пре-
ко ан га жо ва них не вла ди них ор га ни за ци ја ко је има ју ис ку ства и 
ре сур се по треб не за пла ни ра ње и при ме ну про је ка та тран спор та, 
скла ди ште ња и ди стри бу ци је. При мар ни парт не ри у пла ни ра њу и 
при ме ни су вла де до ма ћи ни (ко ји мо ра ју зах те ва ти по моћ од WFP, 
осим ако су  у пи та њу сло же не ху ма ни тар не по тре бе у зе мља ма где 
не ма вла де, а Ге не рал ни се кре тар УН по ша ље зах тев). 

Ути цај на ор га ни за ци ја у спе ци ја ли зо ва ној струк ту ри УН је 
и Светсказдравственаорганизација(WHO - World He alth Or ga ni-

14)  Усво је на на Ге не рал ној скуп шти ни УН, 20. но вем бра 1989. го ди не.
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za tion), ко ја де лу је као ко ор ди ни ра ју ће те ло ме ђу на род ног јав ног 
здрав ства. WHO са ра ђу је са на ци о нал ним вла да ма на раз во ју ме-
ди цин ске спо соб но сти и здрав стве не не ге и по ма же у су зби ја њу 
епи де ми ја. Та ор га ни за ци ја по др жа ва ис тра жи ва ња и ис ко ре њи ва-
ње бо ле сти и обез бе ђу је екс пер ти зу у ве зи ових про бле ма ка да се 
то од ње за тра жи. Она обез бе ђу је и обу ку и тех нич ку по др шку, те 
раз ви ја стан дар де за ме ди цин ску не гу. У слу ча ју ВС, WHO ре а гу је 
на ви ше на чи на ко ји се од но се на здра вље жр та ва, од ко јих је нај-
ва жни ји обез бе ђе ње пра ће ња бо ле сти ко је се ја вља ју у не хи ги јен-
ским усло ви ма на кон не сре ћа. 

Међународнeфинансијскe институцијe (MFI)15) да ју др жа-
ва ма кре ди те за раз вој и нудe фи нан сиј ску са рад њу ши ром све та, 
у на сто ја њу да обе зб едe ста бил ност ме ђу на род ног тр жи шта и да 
успоставe гло бал ну по ли тич ку рав но те жу. Ове ин сти ту ци је16) чи-
не др жа ве чла ни це, ор га ни зо ва не на гло бал ном или ре ги о нал ном 
ни воу. Оне обез бе ђу ју фи на на сиј ске услу ге на ци о нал ним вла да ма 
кроз про јек те или ди рект не кре ди те на кон ВС и ка та стро фа. Зе-
мље са ма лим мо не тар ним ре зер ва ма че сто тра же по моћ или до-
дат не кре ди те за хит не слу ча је ве да би по кри ле ску пе опе ра ци је 
ре кон струк ци је и ре ха би ли та ци је по сле на стан ка ВС и ка та стро фе, 
а чи ње ни ца је да без МFI-а ве ћи на др жа ва у тран зи ци ји у тим си-
ту а ци ја ма не би има ла сред ства за опо ра вак. 

Невладинеорганизације(НВО) са фо ку сом на ме ђу на род ну 
ху ма ни тар ну по моћ, има ју ва жну уло гу у од го во ру и опо рав ку од 
ка та стро фа, по пу ња ва ју ћи пра зни не ко је не по кри ва ју на ци о нал не 
и мул ти на ци о нал не ор га ни за ци је. Та ко ђе, НВО мо гу има ти ва жну 
уло гу у про це ни ште та и по тре ба, а че сто обез бе ђу ју раз ли чи те 
тех нич ке ве шти не (нпр: ”Ле ка ри без гра ни ца“) или оси гу ра ва ју ре-
ша ва ње пре храм бе них по тре ба. Ове  ор га ни за ци је омо гу ћа ва ју да 
по моћ до ђе до ве ће по пу ла ци је у кра ћем вре мен ском пе ри о ду, а фи-
нан сиј ска по др шка као ре зул тат при ку пље них сред ста ва у окви ру 
НВО, обез бе ђу је ве ће ре сур се за по тре бе жр та ва.

МеђународнафедерацијаорганизацијаЦрвеногкрстаиЦр-
веногполумесеца (IFRC – InternationalFederationofRedCrossand 
Red Cre scent So ci e ti es),као јед на од нај ве ћих не вла ди них ор га ни-
за ци ја да нас ак тив но уче ству је у ми ро твор ним и ху ма ни тар ним ак-
ци ја ма у све ту. Ње ни на ци о нал ни огран ци по сто је у 169 зе ма ља, а 
број стал но за по сле них до сти же 284.000, што је пет пу та ви ше од 

15) До ступ но на http:// www.imf.org/eh ter nall/np/hipc2001pc/042001.htm

16) Нај ве ћа МFI је Свет ска бан ка, а јед на од ње них фи ли ја ла је Ме ђу на род ни мо не тар ни 
фонд (ММF).
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бро ја стал них слу жбе ни ка ОУН. IFRC се ба ви не са мо пру жа њем 
ме ди цин ских услу га, ис по ру ком ле ко ва и ме ди цин ске опре ме, већ 
и дру гим об ли ци ма ху ма ни тар не по мо ћи, као што је, на при мер, 
по моћ у хра ни. Фе де ра ци ја и на ци о нал не ор га ни за ци је та ко ђе по-
ма жу из бе гли ца ма ко је до ла зе из зо на рат них деј ста ва, при нуд но 
ра се ље ни ма, као и љу ди ма ко ји су стра да ли услед при род них и 
тех но ге них ка та стро фа. Фе де ра ци ја је 2001. го ди не по кре ну ла про-
је кат Ме ђу на род ног пра ва о ху ма ни тар ној по мо ћи из ко га је на ста-
ла сту ди ја ”За кон и прав ни про блем у  ме ђу на род ном ре а го ва њу у 
слу ча ју ка та стро фе”,17) а 2007. го ди не су  усво је не и  ”Смер ни це за 
олак ша ва ње и ре гу ли са ње до ста вља ња ху ма ни тар не по мо ћи у ка-
та стро фа ма и по мо ћи у по чет ном опо рав ку зе мље”.   

САД има ју не ко ли ко на чи на пру жа ња по мо ћи дру гим зе мља-
ма ко је исту тра же на кон ка та стро фа, не сре ћа и су ко ба. Аген ци ја 
SAD за ду же на да обез бе ди по моћ и раз вој дру гих др жа ва је Аме-
ричкаагенцијазамеđународниразвој(USAID - U.S. Agency for In-
ter na ti o nal De ve lop ment), ко ја има за да так да ко ор ди ни ра од го во-
ром САД на ме đу на род не ка та стро фе.

НА ТО (Се ве ро а тлант ски са вез) у сво јој ор га ни за ци ји има 
Ди рек ци ју за ци вил но пла ни ра ње у ВС (CEP – Ci vil Emer gency 
Plan ning), са за дат ком да  ис ко ри сти по сто је ће ко ор ди на ци о не 
мо гућ но сти за за јед нич ко де ло ва ње при до пре ма њу ху ма ни тар не 
по мо ћи угро же ном ста нов ни штву. У ма ју 1995. го ди не, НА ТО је 
до нео од лу ку да про ши ри ту вр сту са рад ње и по диг не је на ни во 
зе ма ља-парт не ра, ка ко би на тај на чин ова област по ста ла до ступ на 
и оним др жа ва ма ко је ни су чла ни це те ор га ни за ци је, али су ушле 
у про грам Парт нер ство за мир.18) Но во фор ми ра на струк ту ра бит но 
је по ве ћа ла по тен ци јал ме ђу на род не за јед ни це за ре а го ва ње у ВС 
ве ли ких раз ме ра и омо гу ћи ла за о крет де лат но сти НА ТО ка мир но-
доп ским аспек ти ма без бед но сти. Сма тра се да евро а тлант ски по-
тен ци јал ре а го ва ња у ВС тре ба да до при не се по ве ћа њу мо гућ но-
сти де ло ва ња ме ђу на род не за јед ни це у слу ча ју ве ли ких ка та стро фа 
у би ло ком де лу све та, а по себ но у нај ра зви је ни јим зе мља ма где 
по сто ји ве ли ка опа сност од ВС.

Као је дан од два основ на еле мен та по ли ти ке Парт нер ства за 
мир о „По ве ћа њу прак тич не са рад ње на по љу ме ђу на род не по мо-

17) До ступ но на http://www.ifrc.org/Docs/pubs/idrl/desk-stu du/113600-idrl-deskstu du-en.pdf.

18) Раз вој од но са у окви ру НА ТО про гра ма «Парт нер ство за мир»  је  у ве зи са из ме ње-
ном си ту а ци јом у све ту, по што се раз ли чи ти вој но-по ли тич ки са ве зи, па и на ци о нал не 
вој не ор га ни за ци је тру де да ре а ли зу ју сво је мо гућ но сти у ху ма ни тар ној сфе ри – ми ро-
твор ним про це си ма, пру жа њу ху ма ни тар не по мо ћи, по тра га ма и спа са ва њу у слу ча ју 
не сре ћа, то јест  «кон вер зи јом» вој не тех но ло ги је и вој них ре сур са за по тре бе за шти те 
ста нов ни штва и те ри то ри је у слу ча ју ван ред не си ту а ци је.
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ћи у слу ча ју опа сно сти”, НА ТО је 1988. го ди не у окви ру Ди рек ци је 
за пла ни ра ње у слу ча ју ци вил них ВС раз ра дио но ви ме ха ни зам ко-
ји је 1988. го ди не до вео до ства ра ња Ко ор ди на ци о ног цен тра евро-
а тлант ског ван ред ног/ ка та стро фа ре а го ва ња (EADRCC – Euro-
AtlanticDisasterResponseCoordinationCentre). За да так EADRCC 
је да ко ор ди ни ра про це се ре а го ва ња 44 зе мље чла ни це Са ве та 
евро а тлант ског парт нер ства у ци љу бр зе и ефи ка сне ре а ли за ци је 
по ну да за пру жа ње по мо ћи УН (ово пред ста вља тре ћу ли ни ју по-
ве за но сти из ме ђу НА ТО и УН - до пу ну две ма по сто је ћим у обла-
сти по ли тич ких од но са и без бед но сти). Ко ор ди на ци о ни цен тар је 
део Ме ђу на род ног опе ра тив ног од се ка у Шта бу НА ТО-а у Бри-
се лу, а по ве зан је и са Ује ди ње ним на ци ја ма, где има ре фе рен та 
од го вор ног за ко ор ди ни ра ње са UN-OC HA. НА ТО је 2000. го ди не 
фор ми рао и Евро-атлан ску је ди ни цу за од го вор у слу ча ју опа сно-
сти (EADRU – Euro-AtlanticDisasterResponseUnit). Реч је о не-
стал ној је ди ни ци, са осо бљем и опре мом ко је су зе мље чла ни це 
из на чи ле као по тен ци јал но до ступ не у слу ча ју од го во ра на зах тев 
за по моћ од стра не др жа ве по го ђе не ка та стро фом. У слу ча ју мир-
но доп ске ВС на те ри то ри ји др жа ва чла ни ца Парт нер ства за мир, а 
по при је му зах те ва од стра не угро же не зе мље, EADRCC је спре-
ман да од го во ри 24 ча са днев но то ком це ле го ди не. Тај при ступ у 
пот пу но сти по др жа ва ју УН, глав не зе мље уче сни це тог про це са и 
ре ле вант не не вла ди не ор га ни за ци је. У ре ша ва њу про бле ма уса вр-
ша ва ња ме ха ни за ма по мо ћи по ла зи се од при зна ва ња чи ње ни це да 
ре сур си ко је ко ри сти ОУН фак тич ки при па да ју од ре ђе ним др жа ва-
ма. Има ју ћи у ви ду да су ре сур си на на ци о нал ном ни воу огра ни че-
ни, основ ни на чин да се по ве ћа ефи ка сност при пру жа њу по мо ћи 
на ме ђу на род ном ни воу је ин те гра ци ја и ко о пе ра ци ја на ци о нал них 
ка па ци те та, што омо гу ћа ва да се по моћ пру жи што бр же и да се 
при том сред ства ра ци о нал но ко ри сте.

РЕГУЛИСАЊЕБЕЗБЕДНОСТИИСАРАДЊЕ
УВАНРЕДНИМСИТУАЦИЈАМА

УЕВРОПСКОЈУНИЈИ

Европ ска уни ја не ма ин те гри сан си стем за од го вор на ка та-
стро фе, а си стем са рад ње чла ни ца ЕУ у обла сти ци вил не за шти-
те за по чет је и раз ви јан ре зо лу ци ја ма до но ше ним у пе ри о ду 1987. 
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- 1999. го ди на.19) Усва ја њем Ли са бон ског до пу ње ног спо ра зу ма 
(„Уго вор о функ ци о ни са њу ЕУ“) 2009. го ди не, уве де но је не ко ли ко 
про ме на у ве зи са ци вил ном за шти том. Та ко је чла ном 6. Уго во-
ра о функ ци о ни са њу Европ ске уни је де фи ни са но да ће у обла сти 
ци вил не за шти те „Уни ја има ти над ле жност да спро во ди пра те ће, 
ко ор ди ни ра ју ће и ком пле мен тар не рад ње“. Та ко ђе, члан 176ц Уго-
во ра пред ви ђа да се ре до ван за ко но дав ни по сту пак при ме њу је на 
усва ја ње за ко на у обла сти ци вил не за шти те, те да „Уни ја под сти че 
са рад њу из ме ђу др жа ва чла ни ца ка ко би се уна пре ди ла ефи ка сност 
си сте ма за пре вен ци ју и за шти ту од при род них ка та стро фа и ка та-
стро фа иза зва них људ ским фак то ром.”20) Ли са бон ским до пун ским 
спо ра зу мом уве де на је и кла у зу ла о со ли дар но сти (члан 188 П) по 
ко јој ће „Уни ја и ње ни чла но ви де ло ва ти за јед но и со ли дар но уко-
ли ко је зе мља чла ни ца  пред мет те ро ри стич ког на па да или жр тва 
при род не или људ ском ру ком иза зва не ка та стро фе“. 

Европ ска ко ми си ја, као вла да ЕУ, је од го вор на за пру жа ње 
по др шке и до дат не по мо ћи на по ри ма на на ци о нал ном, ре ги о нал-
ном и ло кал ном ни воу на спре ча ва њу ка та стро фа, при пре мље но-
сти ли ца од го вор них за ци вил ну за шти ту и ин тер вен ци ју у слу ча ју 
ка та стро фе. Европ ска ко ми си ја је у но вем бру 2010. го ди не усво ји-
ла до ку мент „Европ ска Стра те ги ја уну тра шње без бед но сти у по-
кре ту: пет ко ра ка на пред ка без бед ни јој Евро пи“.

Овим ак ци о ним пла ном за спро во ђе ње стра те ги је уну тра шње 
без бед но сти раз ра ђен је и кров ни ме ха ни зам че тво ро го ди шњих 
ме ра ко је се од но се на гру пу V («Ефи ка сно  упра вља ње ВС»)21). 
Фе бру а ра 2009. го ди не Европ ска ко ми си ја је усво ји ла „Са оп ште ње 
о при сту пу за јед ни це у ве зи са пре вен ци јом при род них и иза зва-
них ка та стро фа“, ко је са др жи уоп ште не окви ре за пре вен ци ју ка-
та стро фа и пред ло жи ла ме ре ко ји ма би се  кроз раз вој ЕУ и на ци о-
нал них по ли ти ка у ци клу су упра вља ња ка та стро фа ма (адап та ци ја, 
сма ње ње ри зи ка од ка та стро фа, пре вен ци ја, од го вор и от кла ња ње 
по сле ди ца ка та стро фа), ума њио њи хов ути цај. За кључ ком Са ве та 
Европ ске уни је у ве зи са дру штве ним окви ром пре вен ци је ка та-

19) Не ка да шњи европ ски ко ме сар Ми хел Бар ни јер са чи нио је из ве штај о ци вил ној за шти ти 
у Евро пи  (2006) на зах тев Пред сед ни ка Ко ми си је. Из ве штај се усред сре ђу је на ства-
ра ње европ ских сна га ци вил не за шти те („европ ска по моћ“), уз по моћ ре сур са др жа ва 
чла ни ца на ве о ма сли чан на чин као и ме ха ни зам.  

20) Ли са бон ски до пу ње ни спо ра зум је пред ви део да ће европ ско за ко но дав ство ус по ста ви-
ти ме ре ко је су нео п ход не за по сти за ње ових ци ље ва, али без оба ве зног ускла ђи ва ња са 
за ко ни ма и про пи си ма др жа ва чла ни ца.

21) Из вор: Бе о град ски цен тар за без бед но сну по ли ти ку , Бе о град ски цен тар за људ ска пра-
ва, бил тен 19, (2010), стр. 1-3. Ак ци ја 2, циљ 5 ко ји го во ри о “при сту пу про це ни прет ње 
и ри зи ка, ко ји се усме ра ва на све опа сно сти.



СПМброј2/2012,годинаXIX,свеска36 стр.487-508.

500

стро фа у окви ру ЕУ, усво је ним но вем бра 2009. го ди не, фор ми ра-
на је  по себ на ко ми си ја  ко ја ће за јед но са зе мља ма чла ни ца ма ЕУ 
раз ви ја ти смер ни це ЕУ,22) а узи ма ју ћи у об зир за ла га ња на на ци-
о нал ном ни воу за ме то де ма пи ра ња опа сно сти и ри зи ка, про це не 
и ана ли зе, ка ко би се ова кве ак ци је олак ша ле и оси гу ра ла њи хо ва 
бо ља упо ре ди вост у др жа ва ма чла ни ца ма. 

Др жа ве чла ни це ЕУ су по зва не да до кра ја 2011. го ди не обез-
бе де Ко ми си ји рас по ло жи вост ин фор ма ци ја о соп стве ним ве ли ким  
ри зи ци ма. С тим у ве зи, Ко ми си ја ће до кра ја 2012. го ди не при пре-
ми ти ме ђу сек тор ски пре глед глав них при род них и ве штач ких ри-
зи ка са ко ји ма би се ЕУ мо гла су о чи ти у бу дућ но сти, и узи ма ју ћи 
у об зир, та мо где је то мо гу ће и ре ле вант но, бу ду ћи ути цај кли мат-
ских про ме на и по тре бе за кли мат ском адап та ци јом.

За ко но дав ство Европ ске уни је ре гу ли ше мно ге ри зи ке. По-
ред ди рек ти ва ко је го во ре о по пла ва ма, ин ду стриј ским  ак ци ден ти-
ма и кри тич ним ин фра струк ту ра ма, ЕУ је до не ла је дан број про пи-
са у обла сти ин ду стриј ских ха зар да (нпр. про пи се EC 1406/2002 и 
2038/2006 ко ји оба ве зу ју Европ ску аген ци ју за си гур ност на мо ру 
да ре а гу је на за га ђе ње ко је иза зи ва ју бро до ви; Ди рек ти ву о про це-
ни ути ца ја на еко ло ги ју 85/337/EEC; Ди рек ти ву о стра те шкој еко-
ло шкој про це ни  2001/42/EC). Та ко ђе, де фи ни са ни су и кон крет ни 
стан дар ди о пре вен ци ји у окви ру Евро ко до ва23). 

Ме ха ни зам за ци вил ну за шти ту Европ ске уни је, ус по ста-
вљен Од лу ком Са ве та EУ 2001/792/ES, ко ји ор га ни за ци о но при па-
да Ге не рал ном ди рек то ра ту за ме ђу на род ну са рад њу, ху ма ни тар ну 
по моћ и ци вил ну за шти ту Европ ске ко ми си је (EC HO - Europеan 
Com mis sion for Hu ma ni ta rian aid and Ci vil Pro tec tion), пр ва је од три 
мо гућ но сти са рад ње ЕУ у слу ча ју ВС и има за циљ омо гу ћа ва ње 
ко ор ди на ци је из ме ђу зе ма ља чла ни ца у то ку опе ра ци је пру жа ња 
по мо ћи код ка та стро фа и ВС.  За кон ски оквир ко ји уре ђу је европ-
ску ци вил ну за шти ту у об ли ку у ко јем се да нас на ла зи (EC DG 
EC HO) за сни ва се на два глав на про пи са - Од лу ци Са ве та ко јом 
се ус по ста вља Ме ха ни зам ци вил не за шти те (из ме на, 2007/779/EZ, 
Eura tom) и Од лу ци Са ве та ко јом се ус по ста вља Фи нан сиј ски ин-
стру мент за ци вил ну за шти ту (2007/162/EZ, Eura tom). Ова два ак та 
су ком пле мен тар на и због то га што Фи нан сиј ски ин стру мент за 

22) Смер ни це у пот пу но сти узи ма ју у об зир по сто је ће за ко но дав ство ЕУ, укљу чу ју ћи ди-
рек ти ве о ри зи ци ма, је дан број Евро ко до ва, а та ко ђе и За кљу чак Са ве та о пре вен ци ји од 
шум ских по жа ра у окви ру Европ ске Уни је, као и ре зул та те нај ско ри јих ис тра жи ва ња у 
обла сти про це не и ма пи ра ња ри зи ка.                                                            

23) Нпр.: Шум ски по жа ри-Евро код 1 ; Зе мљо тре си и по ме ра ње тла-Евро код 8 и Евро код 7; 
Олу је и ура га ни- Евро код 1.
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ци вил ну за шти ту фи нан си ра Ме ха ни зам за јед ни це за ци вил ну за-
шти ту, ко ји се са сто ји од ни за еле ме на та и ак тив но сти. 

Фи нан сиј ски ин стру мент ци вил не за шти те омо гу ћа ва др-
жа ва ма уче сни ца ма да, под од ре ђе ним усло ви ма, од Европ ске ко-
ми си је тра же по др шку и су фи нан си ра ње пре во за по мо ћи ци вил не 
за шти те до др жа ве по го ђе не ВС.  Европ ска Ко ми си ја је по кре ну ла 
и IPA про је кат (Ин стру мент за пред при ступ ну по моћ) о са рад њи 
у по сло ви ма ци вил не за шти те за зе мље кан ди да те и по тен ци јал-
не кан ди да те у тра ја њу од две го ди не, (де цем бар 2010. – де цем-
бар 2012. го ди не). Циљ про гра ма је да зе мље ко ри сни це при бли жи 
европ ском Ме ха ни зму ци вил не за шти те и до при не се раз во ју њи хо-
вих мо гућ но сти ци вил не за шти те.

У ор га ни за ци ји и фи нан си ра њу Ци вил не за шти те ЕУ уче-
ству ју и зе мље кан ди да ти. Члан ство се сти че пот пи си ва њем Ме-
мо ран ду ма о раз у ме ва њу (Me mo ran dum of Un der stan ding - MoU) 
са Европ ском ко ми си јом. Зе мље пла ћа ју го ди шњи фи нан сиј ски до-
при нос, чи ја ви си на за ви си од ви си не бру то до ма ћег про из во да по 
гла ви ста нов ни ка, и бро ја ста нов ни ка.

Ме ха ни зам за ци вил ну за шти ту у ЕУ има ве ли ки број ала-
та чи ји је циљ да обез бе де бо љу при пре мље ност и ефи ка сно ре а-
го ва ње на ка та стро фе на ни воу За јед ни це, укљу чу ју ћи Цен тар за 
пра ће ње и оба ве шта ва ње (The Mo ni to ring and In for ma tion Cen tre - 
MIC) у окви ру ко га је по себ ном ди рек ти вом ЕУ уве ден  је дин стве-
ни те ле фон (број 112) за ВС у свим зе мља ма чла ни ца ма. Та ко ђе, и 
Си стем за оба ве шта ва ње у слу ча ју оп ште опа сно сти (The Com mon 
Emer gency and In for ma tion System-CE CIS) пред ста вља по у здан си-
стем упо зо ра ва ња пу тем Ин тер не та и апли ка ци ју за оба ве шта ва ње 
осми шље ну с на ме ром да се олак ша ко му ни ка ци ја ме ђу др жа ва ма 
чла ни ца ма у слу ча ју ВС.

Мо ду ли24) ци вил не за шти те ЕУ су над град ња на ци о нал них 
ре сур са јед не или ви ше др жа ва чла ни ца на до бро вољ ној осно ви. 
Они до при но се ја ча њу ка па ци те та за бр зо ре а го ва ње ци вил не за-
шти те. 

Спо ра зу мом за ко ор ди на ци ју кри за ма (Cri sis Co-or di na tion 
Ar ran ge ments) из 2006. го ди не, Европ ска уни ја је ус по ста ви ла ује-
ди њен про цес до но ше ња по ли тич ких од лу ка за ВС (у том слу ча-
ју се фор ми ра гру па за упра вља ње кри зом ко ја је са ста вље ња од 
ви со ких функ ци о не ра ЕУ). Та ко ђе, ме ха ни зам ци вил не и вој не 
Европ ске без бед но сти и од брам бе не по ли ти ке (Euro pean Se cu rity 

24) Ко ми си ја је за јед но са др жа ва ма чла ни ца ма утвр ди ла три на ест мо ду ла ци вил не за шти те 
(2008/73/EC, Eura tom and 2010/481/EU, Eura tom). 
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and De fen ce Po licy - ESDP) оства ру је се пре ко Ге не рал ног се кре та-
ри ја та са ве та за ESDP за опе ра ци је вој ног или ци вил ног упра вља-
ња кри за ма. У окви ру ЕУ функ ци о ни ше и мре жа спе ци ја ли зо ва них 
европ ских цен та ра ко ји се ба ве на уч ним ис тра жи ва њи ма у обла сти 
спре ча ва ња и от кла ња ња по сле ди ца при род них и тех но ге них ка та-
стро фа. 

АКТУЕЛНОСТАЊЕМЕЂУНАРОДНЕСАРАДЊЕ
РЕПУБЛИКЕСРБИЈЕУВАНРЕДНИМ

СИТУАЦИЈАМА

По ли ти ка ме ђу на род не са рад ње Ре пу бли ке Ср би је у ВС про-
ис ти че из «Стра те ги је одр жи вог раз во ја Ре пу бли ке Ср би је»25) и за-
сни ва се  на гло бал но при хва ће ним прин ци пи ма, де фи ни са ним у 
Де кла ра ци ји одр жи вог раз во ја26) из Јо ха нес бур га, Ми ле ни јум ским 
ци ље ви ма раз во ја УН, Стра те ги ји одр жи вог раз во ја ЕУ, На ци о нал-
ној стра те ги ји Ср би је за при сту па ње Ср би је и Цр не го ре Европ ској 
уни ји из 2005. го ди не и дру гим до ку мен ти ма.     

По ме ну та стра те ги ја као при о ри те те и ци ље ве одр жи вог 
раз во ја под ра зу ме ва и за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не и 
ра ци о нал но ко ри шће ње при род них ре сур са. Са вет за на ци о нал-
ну без бед но сти РС  је у ок то бру 2009. го ди не усво јио Стра те ги ју 
на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, у ко јој су по сле ди це 
еле мен тар них не по го да и тех нич ких и тех но ло шких не сре ћа,  као 
и угро жа ва ње жи вот не сре ди не и здра вља гра ђа на, за јед но са дру-
гим прет ња ма (те ро ри зам и би о ло шке опа сно сти), свр ста не у гру-
пу стал них без бед но сних ри зи ка. Као кан ди дат за члан ство у ЕУ и 
чла ни ца УН, Ре пу бли ка Ср би ја из гра ђу је соп стве ни си стем за шти-
те и спа са ва ња у ВС, ко ји је у ве ћи ни еле ме на та ком па ти би лан си-
сте му Европ ске уни је. Усва ја њем За ко на о ван ред ним си ту а ци ја ма 
2009. го ди не, Ср би ја је учи ни ла зна ча јан ко рак ка си стем ском ре-
гу ли са њу и ефи ка сни јем обез бе ђе њу си гур но сти ка ко сво јих гра-
ђа на, та ко и стра них др жа вља на ко ји про ла зе кроз на шу зе мљу и 
те ри то ри је су сед них др жа ва. Тај за кон је ура ђен на осно ву зна чај-
них ис ку ста ва на ше зе мље у ВС, а и по угле ду на др жа ве-чла ни це 
ЕУ ко је слу же као при мер ефи ка сне и ор га ни зо ва не за шти те ста-

25)  Усво је на на сед ни ци Вла де РС 09. ма ја 2008. го ди не

26)  У основ не прин ци пе одр жи вог раз во ја спа да ју и: ин те гри са ње пи та ња жи вот не сре ди не 
у оста ле сек тор ске по ли ти ке; прин цип пре до стро жно сти; прин цип за га ђи вач/ко ри сник 
пла ћа, укљу че ње тро шко ва ве за них за жи вот ну сре ди ну у це ну про из во да; одр жи ва про-
из вод ња и по тро шња.   
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нов ни штва у ВС.  У за кон су им пле мен ти ра не смер ни це и су ге сти-
је Ме ђу на род не стра те ги је UN/IS DR, UNDP и дру гих ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја.

До не та је и «На ци о нал на стра те ги ја за шти те и спа са ва ња у 
ВС»,27) ко ја је ускла ђе на са дру гим на ци о нал ним и ме ђу на род ним 
до ку мен ти ма, као што су: из ме ње ни и до пу ње ни На ци о нал ни про-
грам за ин те гра ци ју Ре пу бли ке Ср би је у Европ ску уни ју, Ми ле ни-
јум ски ци ље ви раз во ја ко је су де фи ни са ле чла ни це Ује ди ње них 
на ци ја и Хјо го оквир за де ло ва ње 2005 – 2015. го ди не, Раз вој от-
пор но сти на ци ја и за јед ни ца на ка та стро фе и дру гим.

По ла зе ћи од европ ског опре де ље ња и оба ве за при хва та ња 
ком плет ног CommunityAcquis, али и од но са пре ма жи вот ној сре-
ди ни, Ре пу бли ка Ср би ја је пи та ње ње не за шти те де фи ни са ла као 
устав ну ка те го ри ју, утвр ђу ју ћи пра во на здра ву жи вот ну сре ди ну 
као основ но пра во и сло бо ду сва ког гра ђа ни на, при че му је чла ном 
72. Уста ва утвр ђе но да је Ре пу бли ка Ср би ја над ле жна за за шти-
ту жи вот не сре ди не, за шти ту и уна пре ђе ње фло ре и фа у не. У том 
ци љу, у то ку 2004. и 2005. го ди не, до не та су че ти ри за ко на: За кон 
о за шти ти жи вот не сре ди не; За кон о ин те гри са ном спре ча ва њу и 
кон тро ли за га ђи ва ња жи вот не сре ди не; За кон о стра те шкој про це-
ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и За кон о про це ни ути ца ја на жи-
вот ну сре ди ну. По ред ових стра те шких за ко на, област за шти те жи-
вот не сре ди не у Ср би ји пра те и за ко ни ко ји су у ве зи са ва зду хом, 
во да ма и зе мљи штем. На ту област се од но си и ви ше од сто за ко на 
и про пи са о пла ни ра њу и из град њи, ру дар ству, ге о ло шким ис тра-
жи ва њи ма, за шти ти во да, зе мљи шта и ва зду ха, шу ма, жи во ти ња, 
би ља ка, о ри бар ству, лов ству, на ци о нал ним пар ко ви ма, по сту па њу 
са екс пло зив ним, штет ним и опа сним ма те ри ја ма, за шти ти од јо-
ни зу ју ћих зра че ња, про из вод њи и про ме ту отро ва итд.

У окви ру Кон вен ци је о пре ко гра нич ном ефек ту ин ду стриј-
ских уде са, Ре пу бли ка Ср би ја спро во ди успе шну са рад њу са Еко-
ном ском ко ми си јом Ује ди ње них на ци ја за Евро пу (UNE CE). За-
кон о за шти ти жи вот не сре ди не де фи ни ше оба ве зу Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва – Сек то ра за ВС, да оба ве шта ва дру ге зе мље 
о опа сно сти ма од хе миј ских уде са са пре ко гра нич ним ефек ти ма. 
Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је ак тив но 
са ра ђу је са Европ ском Аген ци јом за жи вот ну сре ди ну (Euro pean 
En vi ron ment Agency – ЕЕА) у окви ру Европ ске мре же за ин фор-
ми са ње и осма тра ње (EIONET), а по себ но кроз IPA 2008 про је кат 

27)  Овом Стра те ги јом  се обез бе ђу је ис пу ње ње пре по ру ка Европ ске уни је за раз вој си сте-
ма на ци о нал не за шти те („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 86/2011).
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ус по ста вља ња На ци о нал не EIONET мре же у Ре пу бли ци Ср би ји, 
на при ку пља њу и до ста вља њу по да та ка о ста њу жи вот не сре ди не. 

Тран спорт опа сног те ре та у Ре пу бли ци Ср би ји је ре гу ли сан 
је За ко ном о тран спор ту опа сног те ре та28) и ме ђу на род ним кон вен-
ци ја ма ко је се од но се на тран спорт опа сног те ре та, а ко је је на ша зе-
мља ра ти фи ко ва ла. По твр ђе не ме ђу на род не кон вен ци је из обла сти 
тран спор та опа сног те ре та су: Европ ски спо ра зум о ме ђу на род ном 
друм ском тран спор ту опа сног те ре та (ADR); До да так Ц Кон вен ци-
је о ме ђу на род ним пре во зи ма же ле зни цом (CO TIF) – Пра вил ник 
за ме ђу на род ни же ле знич ки тран спорт опа сне ро бе (RID); Анекс 
18 Кон вен ци је о ме ђу на род ном ци вил ном ва зду хо плов ству – Си гу-
ран тран спорт опа сног те ре та ва зду шним пу тем и ICAO Док. 9284 
АН/905 – Тех нич ке ин струк ци је за си гу ран тран спорт опа сног те-
ре та ва зду шним пу тем; Европ ски спо ра зум о ме ђу на род ном тран-
спор ту опа сног те ре та уну тра шњим плов ним пу те ви ма (ADN).

Си стем оп штих на ја ва и упо зо ре ња јав но сти на мо гућ ност 
по ја ве опа сних ме те о ро ло шких по ја ва Ме те о а ларм, раз ви јен је у 
окви ру Мре же европ ских ме те о ро ло шких слу жби Европ ске уни је 
– EUMET NET, чи ји је члан и Ре пу блич ки хи дро ме те о ро ло шки за-
вод Ср би је. Та ко ђе, у окви ру Европ ског си сте ма за упо зо ра ва ње на 
по пла ве – Euro pean Flood Alert System (EFAS) раз ви јен је и опе ра-
тив но функ ци о ни ше Хи дро а ларм у ко ји је укљу чен и Ре пу блич ки 
хи дро ме те о ро ло шки за вод. 

Сход но ди рек ти ви IN SPI RE (Di rec ti ve 2007/2/EC), Ре пу-
блич ки ге о дет ски за вод је за ду жен да се зо не при род ног ри зи ка, 
као јед на од те ма на ци о нал не ин фра струк ту ре ге о про стор них по-
да та ка им пле мен ти ра ју и при ка жу на на ци о нал ном ге о пор та лу у 
елек трон ској фор ми и да бу ду ин тер о пе ра бил не и хар мо ни зо ва не у 
скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма да би мо гле би ти об ја вље не 
на на ци о нал ном ге о пор та лу. 

Ре пу блич ки се и змо ло шки за вод, као члан Европ ско-ме ди-
те ран ског се и змо ло шког цен тра – (EMCS), за ду жен је од Са ве та 
Евро пе да из да је се и змич ка упо зо ре ња у окви ру Отво ре ног пар-
ци јал ног спо ра зу ма (OPA) за пре вен ци ју, за шти ту и ор га ни за ци-
ју по мо ћи од ве ли ких при род них и тех нич ких ка та стро фа. За вод 
је та ко ђе члан и Оп сер ва то ри је и ис тра жи вач ке уста но ве европ ске 
се и змо ло ги је (OR FE US), чи ји је циљ ко ор ди ни са ње и про мо ви са-
ње европ ске се и змо ло ги је. За вод ак тив но уче ству је на про јек ти ма 
ових ор га ни за ци ја.29) 

28)  СлужбенигласникРС, бр. 88/2010.

29) За вод у ре ал ном вре ме ну раз ме њу је ре ги стро ва не по дат ке са свим зе мља ма у окру же њу 
а на осно ву пот пи са них спо ра зу ма са Цр ном Го ром, Фе де ра ци јом Бо сне и Хер це го ви не, 
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Ре пу бли ка Ср би ја је та ко ђе и пот пи сни ца ме ђу на род них кон-
вен ци ја из обла сти за шти те од зра че ња и ну кле ар не си гур но сти и 
без бед но сти, ме ђу ко ји ма су и Кон вен ци ја о ра ном оба ве шта ва њу о 
ну кле ар ним не сре ћа ма и Кон вен ци ја о пру жа њу по мо ћи у слу ча ју 
ну кле ар них не сре ћа.

СЕКТОРЗАВАНРЕДНЕСИТУАЦИЈЕ–НОСИЛАЦ
ИКРЕАТОРАКТИВНОСТИМЕЂУНАРОДНЕ
САРАДЊЕУВАНРЕДНИМСИТУАЦИЈАМА

У 2009. го ди ни фор ми ран је Сек тор за ван ред не си ту а ци је 
МУП Ре пу бли ке Ср би је,  ко ји је у им пле мен та ци ји За ко на о ВС 
при пре мио ви ше од два де сет под за кон ских ака та ко ји су усво је ни 
или су у фа зи усва ја ња. Сек тор је нај зна чај ни ји но си лац из град-
ње, ускла ђи ва ња и ко ор ди на ци је тог си сте ма у Ре пу бли ци Ср би ји. 
Сек тор за ВС успе шно са ра ђу је са број ним ме ђу на род ним ор га-
ни за ци ја ма, укљу чу ју ћи: UNDP (уче шће у ре ги о нал ном про јек ту 
за сма ње ње  ри зи ка од ка та стро фа; за по чет про је кат по др шке Сек-
то ру за ја ча ње ка па ци те та); UN/IS DR (ак тив но уче шће у из ра ди 
про це на ри зи ка од ка та стро фа и пра ће њу ак тив но сти и оства ре ног 
на прет ка у обла сти сма ње ња ри зи ка); Ини ци ја ти ва за пре вен ци ју и 
спрем ност на не сре ће за ре ги он Ју го и сточ не Евро пе - DPPI (раз ме-
на ин фор ма ци ја, за јед нич ке обу ке, ра ди о ни це, се ми на ри); НА ТО 
(уче шће на пле нар ним са стан ци ма Ви шег ко ми те та за пла ни ра ње 
у ВС – SCEPC и са стан ци ма Гру пе за ци вил ну за шти ту – CPG, 
те ак тив но уче шће у из ра ди Ин ди ви ду ал ног про гра ма парт нер-
ства Ре пу бли ке Ср би је); Ор га ни за ци ја за за бра ну хе миј ског оруж ја 
- OPCW; Кан це ла ри ја Ује ди ње них на ци ја за ху ма ни тар на пи та ња 
- UN-OC HA; Де чи ји фонд Ује ди ње них на ци ја – UNI CEF; Ци вил-
но-вој но пла ни ра ње у слу ча ју ВС за ре ги он Ју го и сточ не Евро пе 
- CMEP; Ор га ни за ци ја за цр но мор ску еко ном ску са рад њу – BSEC; 
Ин стру мен та пред при ступ не по мо ћи ЕУ – IPA   фон до ви (про јек-
ти ја ча ња ин сти ту ци о нал них ка па ци те та за европ ске ин те гра ци је 
и про јек ти пре ко гра нич не са рад ње); USAID - Про грам PPES (ин-
сти ту ци о нал но ја ча ње Сек то ра,  из ра да пла но ва ре а го ва ња у слу-
ча ју ВС за пред став ни ке оп шти на и гра до ва Ре пу бли ке Ср би је) и 
дру гим. 

Ре пу бли ка Ср би ја је пот пи са ла ме ђу на род не спо ра зу ме о 
раз у ме ва њу и са рад њи у обла сти  за шти те  и спа са ва ња љу ди и ма-

Бив шом Ју го сло вен ском Ре пу бли ком Ма ке до ни јом, Ре пу бли ком Ал ба ни јом, Ре пу бли-
ком Хр ват ском и Ре пу бли ком Аустри јом.
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те ри јал них до ба ра од при род них и дру гих не сре ћа са: Ми ни стар-
ством за ВС (EMER COM) Ру ске Фе де ра ци је,30) Дан ском аген ци јом 
за упра вља ње  у  ВС (DE MA), Сло вач ком и Азер беј џа ном. За по че та 
је про це ду ра за пот пи си ва ње би ла те рал них спо ра зу ма са др жа ва ма 
у ре ги о ну, а оче ку је се да се у то ку 2012. го ди не пот пи шу спо ра зу-
ми о са рад њи са Хр ват ском, Ма ке до ни јом, Бу гар ском, Ру му ни јом, 
Ма ђар ском и Укра ји ном. Пот пи са но је и Пи смо о на ме ра ма за са-
рад њу са Фран цу ском, те Ме мо ран дум о раз у ме ва њу из ме ђу Ре-
пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске. МУП Ре пу бли ке Ср би је је са 
ше фо ви ма слу жби за за шти ту и спа са ва ње из Ре пу бли ке Ал ба ни је, 
Фе де ра ци је БиХ, БЈР Ма ке до ни је, Ре пу бли ке Сло ве ни је, Ре пу бли-
ке Хр ват ске и Цр не Го ре, усво ји ло за кључ ке о фор ми ра њу мре же 
ре ги о нал них спе ци ја ли зо ва них цен та ра за ре а го ва ње у ВС у ју го-
и сточ ној Евро пи, ка ко би се ис ко ри сти ли и да ље уна пре ди ли по-
сто је ћи ка па ци те ти др жа ва у си сте му пре вен ци је и од го во ра у ВС. 
За не по сред ну ре а ли за ци ју свих ових уго во ра за ду жен је Сек тор 
за ван ред не си ту а ци је. У то ку 2011. го ди не из ра ђен је и Ин ди ви ду-
ал ни ак ци о ни план парт нер ства из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и НА ТО 
(усво јен је пре зен та ци о ни до ку мент и из ра ђен на црт ма три це ак-
тив но сти). 

У окви ру про јек та Ми си је ОЕБС „Кон со ли до ва ње про це са 
де мо кра ти за ци је сек то ра без бед но сти у Ср би ји“ оства ру је се са-
рад ња на пла ну фи нан си ра ња и из ра де по ро дич ног при руч ни ка за 
по на ша ње у ВС, ор га ни за ци је си му ла ци о них ве жби за оп штин ске 
шта бо ве за ВС, као и на по др шци уче шћу пред став ни ка Ре пу бли ке 
Ср би је на ме ђу на род ним кур се ви ма у обла сти упра вља ња ВС. 

У  2011. го ди ни је у Бе о гра ду одр жа на Ме ђу на род на ми ни-
стар ска кон фе рен ци ја о уса гла ша ва њу ре ги о нал них ак тив но сти 
у обла сти пре вен ци је еле мен тар них не по го да и ка та стро фа. Кон-
фе рен ци ја је одр жа на у окви ру пред се да ва ња Ре пу бли ке Ср би је 
Про це сом са рад ње у Ју го и сточ ној Евро пи и ње ног пред се да ва ња 
Ја дран ско-јон ском ини ци ја ти вом. За јед нич ком из ја вом Кон фе рен-
ци је, из ра же на је на ме ра и по тре ба уна пре ђе ња и ја ча ња са рад ње 
из ме ђу др жав них ин сти ту ци ја, ци вил ног дру штва и на уч но–ака-
дем ске за јед ни це др жа ва Ју го и сточ не Евро пе у обла сти сма ње ња 
ри зи ка од ка та стро фа.

30) 25.04.2012. го ди не у Ни шу је пот пи сан Спо ра зум о осни ва њу ху ма ни тар ног цен та и 
Спо ра зум о утвр ђи ва њу ње го вог ста ту са.
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INTERNATIONALCOOPERATIONPOLICY
OFTHEREPUBLICOFSERBIADURING

ASTATEOFEMERGENCY

Summary
This pa per pre sents the aut hor’s at tempt to re se arch the system 

and nor ma ti ve do cu ments con cer ning in ter na ti o nal co o pe ra tion in a 
sta te of emer gency, as well as in ter na ti o nal co o pe ra tion po licy of the 
Re pu blic of Ser bia. The pa per gi ves de ta ils on the mo des of in ter na ti o-
nal co o pe ra tion and part ner ship in a sta te of emer gency ca u sed by the 
na tu ral and tec hno lo gi cal di sa sters or by tec hni cal de vi ces. Sin ce du-
ring a sta te of emer gency sta tes’ bor ders be co me po ro us, in ter na ti o nal 
co o pe ra tion is ne ces sary.  The re fo re, sta tes fo und in ter na ti o nal or ga ni-
za ti ons and as so ci a ti ons, or be co me the ir mem bers in or der to im pro ve 
know led ge, mu tu ally ta ke ac ti ons and pro vi de hu ma ni ta rian aid for the 
du ra tion of a sta te of emer gency. Af ter all the cri ses it un der went in the 
past, the Re pu blic of Ser bia has been ma king ef forts to in sti tu te and 
im pro ve the na ti o nal se cu rity and re scue re spon se system in a sta te of 
emer gency as well as to de ve lop in ter na ti o nal co o pe ra tion in this fi eld.
Key words: a sta te of emer gency, in ter na ti o nal co o pe ra tion, ci vil de fen se, 

dan ger, risk, ma na ge ment, the Euro pean Union, the Re pu blic of 
Ser bia, po li tics, Sta te of Emer gency Sec tor
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Resume
In si tu a ti ons when a sta te of emer gency oc curs in se ve ral co un-

tri es si mul ta ne o usly, or in one co un try which is not able to deal with 
its pro por ti ons and con se qu en ces, it is ob vi o usly ne ces sary to te em up 
ava i la ble re so ur ces of af fec ted co un tri es in or der to co pe with the pro-
blems. On the ba sis of in ci dents ex pe ri en ced du ring cri ses and di sa sters 
wor ldwi de, it is evi dent that jo int in ter na ti o nal aid has be co me an ab so-
lu te ne ces sity. Be si des all ac hi e ved re sults pre sen ted in this pa per, the 
Uni ted Na ti ons and Euro pean Union are still trying to find out a mo re 
ef fi ci ent and in te gra ting system for qu ick re spon se and hu ma ni ta rian 
aid in the ca ses of a sta te of emer gency. Not only Ser bia, but ot her co-
un tri es thro ug ho ut the world, is in se arch for a new mo del of a sta te that 
wo uld not me rely be le gal and so cial, but al so “so cio-na tu ral”, “eco-
lo gi cal”, “su sta i na ble”, and ready to chan ge on its way to a new sta te 
of su sta i na ble de ve lop ment. The se cu rity re la ted is su es, as well as the 
is su es re gar ding the sa fety and im pro ve ment of the en vi ron ment and re-
a so na ble ex plo i ta ti on of na tu ral re so ur ces are to be the pri o rity of each 
in di vi dual sta te. The se are new fun cti ons, which are not easy to ful fill 
sin ce all pre vi o us mo dels of sta tes eit her just men ti o ned the se fun cti ons 
in the ir laws wit ho ut ca rrying them in to ef fect or con si de red that they 
need an ap pro pri a te le gal form and that the ir en for cing go es wit ho ut 
saying. Af ter all the cri ses and sta tes of emer gency that it ex pe ri en ced 
in the last de ca de of the twen ti eth and the be gin ning of the twenty-first 
cen tu ri es, Ser bia has de ve lo ped sig ni fi cant in ter na ti o nal co o pe ra tion in 
the fi eld of the de fen se from sta tes of emer gency, both on a stra te gic and 
ope ra ti o nal le vel.

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

ИЗМЕЂУИДЕОЛОГИЈЕ
ИРЕАЛНОСТИ:

ПОЛИТИЧКЕПАР
ТИЈЕУСРБИЈИИ

ЦРНОЈГОРИ

ДијанаВукомановић,
Идеологијаполитичких
партијауСрбијииЦр
нојГорикрајемХХвека
Књига др Дијане Вукома

новић, научне сараднице Ин

ститута за политичке студије,
долазинамусветлуопштихиз
бора и изборне кампање уСр
бији,штојезначајнокакозапо
литикологе и друге друштвене
истраживаче,такоизаграђане.
Битно јеподсетитисенаисто
ријат и идеолошке постулате
онихкојиуизборнутркуулазе
свежи,умивени,сановимиде
јама.Значајовекњигејеодиста
велик,невезанозатренутнииз
борнимоменат.Идеологијепо
литичких партија изражавају
слику једногдруштва,крозиз
јашњавањаокључнимвредно
стима, односно кроз „рефлек
сијудруштвенестварности“.У
томсмислу,анализиранипери
од (крај двадесетог века) јесте
време успостављања већине
активних српских и црногор
скихполитичкихпартија,алии
исходиштевеликогбројапита
њасакојимасеисрпскоицр
ногорскодруштводанассуоча
вају,тејестогаидаљеуфокусу
какоистраживача,такоишире
јавности.

Преупуштањауанализуса
држаја, треба истаћи да је рад
одлично структуриран, а ло
гичканит,којасејаснооцртава
крозцелукњигу,лаказапраће
ње. Ауторка показује завидно
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познавање политичке теорије,
али и политичке филозофије,
социологије и историје. Језик
којимјекњигаписанајевеома
јасан, и поред богатог изража
вањаиширокогвокабулара.

У самом раду, др Вукома
новић анализира природу нор
мативних захтева политичких
партијауСрбијииЦрнојГори.
Ауторкасеодлучујезахермене
утички приступ – не приступа
субјекту, односно политичким
партијама, на основу њиховог
деловања, порекла или дру
штвене укорењености, већ из
суштине – на основу програ
макојесупартијесамедонеле,
односно самопроглашене и са
мозаузетеидеолошкепозиције.
Она то чини путем мапирања
партија у триидеолошколеги
тимацијске матрице, кроз које
настојидапроникнеусржњи
ховог програмског и идеоло
шкогодређења.

У селекцији релевантних
политичких партија, ауторка
севодилаСарторијевимкрите
ријумом,пајеиздвојилапопет
партија из сваке од република
последње југословенске феде
рације: Социјалистичку парти
ју Србије, Демократску стран
ку,ДемократскустранкуСрби
је, Српску радикалну странку
иСрпскипокретобнове,одно
сно: Демократску партију со
цијалиста,Социјалдемократску
партију, Народну странку, Ли
бералнисавезиСоцијалистич
кународнупартију.

Свакакодасеовомприступу,
који обухвата две сада незави
сне државе,можеприговорити
дабирелевантнијесаданашње
тачке гледиштабилоусредсре
дитисесамонастранкеуСрби
ји,мадајасналогикарадагово
ридајеуанализираномперио
дупостојалазаједничкадржава
иодређениниводељенихполи
тичкихпроцесаизмеђупартија
СрбијеиЦрнеГоре.

Принцип идеолошколеги
тимацијских матрица је добро
замишљен, организован и пре
гледан. Поменуте политичке
партије су изложене анали
зи кроз три матрице: матрицу
идентитета, конституционалну
матрицуиекономскосоцијалну
матрицу,асвакаодњихјеоде
љенанапојединачнепринципе
или субматрице које помажу
додатнојпрограмскојдиферен
цијацији. Треба истаћи да сва
ки корак ауторка поткрепљује
широкомиутемељеномтеориј
скофилозофском расправом,
кроз коју објашњава исходи
шта, принципе, домете и про
блеме сваке матрице и сваког
њеног дела понаособ. Резултат
оваквогподухватајејаснамапа
укојуВукомановићевапостаља
политичке партије, објашњава
јућињиховаидеолошкаусмере
ња.

Прва матрица, матрица
идентитета, одређена је кроз
принципеи схватањанациона
литета, грађанства и концепта
слободе. Посебан проблем са
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матрицом идентитета јавља се
код ауторкиног препознавања
тзв. „меморандумске матри
це“, произашле из Меморан
думаСрпскеакадемијенаукаи
уметностииз1986.године,као
изворишта политике базира
ненанационалномиетничком
принципу, тј. политике која ће
довести до слома Југославије
у сукобима деведесетих годи
на.Међутим,далијебаштако,
односно–далијеМеморандум
САНУ исходиште и полазна
тачка национализма деведесе
тих? При доношењу оваквих
закључака,уобзиртребаузети
читаву политичку, друштвену
иекономскуситуацију,несамо
у Југославији већ и наширем,
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
словенскихнародакојисебави
„историјским“ или „обећаним“
границама. Меморандум је са
мопоследицамногоширегкон
текста, аникакоузрокдешава
њакојасухронолошкиуследи
ла.Утомсмислу–онјетекнус
појавакризесоцијализмаиспод
које су почеле да израњају на
ционалне фрустрације и поти
скиванаисторијсканеслагања.

Оношто се у књизиназива
„меморандумска матрица“ би
ло би прихватљиво искључиво
као симболички или пренесен
назив,изабранкакобисесуми

рала генеза једног политичког
правца који је заузео одређен
број новонасталих политичких
странакаутадашњојЈугослави
ји.Ипак,нестичесеутисакда
јеауторкатоималанауму,теје
укњизипренаглашенаважност
самог Меморандума у консти
туисању мисли о српском на
ционалномпростору.Изнесени
ставовинаводенамишљењеда
је група академика „сковала“
српски национализам, што је
свакакопогрешанприступана
лизи проблема. Са друге стра
не, чак и овако делимично од
ређенаматрица идентитета, не
мења коначне резултате – јер
како год одредили национални
фактор у политици (на основу
Меморандумаилинекогдругог
фактора),исходиистраживања,
изражени кроз позиције поли
тичких партија, остају непро
мењени.

Уистомпоглављу,дрВуко
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„процрногорског“дела
и„просрпског“делатамошњег
друштва.

Друга велика матрица кроз
коју нас води ова књига јесте
конституционалнаматрица,ко
јаразматраодносепартијапре
ма принципима поретка и др
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жаве.Посебнојеобрађеноднос
и (дис)континуитет појединих
партија према недемократском
поретку и издвојени покушаји
формирања програма који би
исправио системске аномалије
комунистичкогрежима.Анали
зирајући концепт „недовршене
државе“,ауторкадоброприме
ћује ванправниодносинститу
ционалневластииванинститу
ционалних центара моћи, који
се пренео из комунистичког
системаиудеведесете,што је
самододатноотежалоразврста
вањенаидеолошкепозиције.

Трећа, можда и најважнија
заодређењепозицијамодерних
политичких партија, јесте еко
номскосоцијалнаматрица.Чак
и у СР Југославији, показало
седанајвећеидеолошкеразли
ке између политичких партија
могу бити повучене на осно
ву економскихпитања.И сама
ауторка се слаже, симболично,
уводећи за сваки од елемената
економскосоцијалне матрице
врлојаснеграфичкеприказена
којимадиференцирапартијепо
хоризонталнојосилевица–де
сница. То је учињено на осно
ву следећих мерила: приватна
својинаирегулативнаулогадр
жавеуекономији,односпрема
светурадаипитањимазапосле
ности, једнакост и социјална
правда,каоипопитањуопоре
зивања.

После обухватно изведене
анализе по економскосоцијал
ној матрици, исправно је за

кључитидаполитичкепартије,
чакиусвојимпрограмима,које
бирачиобичнонеценеонолико
колико вреднују дела или „из
говоренуреч“, клизеудемаго
гијуилипопулизам,честокроз
спајањепотпунопротивречних
или неконзистентних ставова.
Такви парадокси се не јавља
ју само у домену трећематри
це.Сликовитпример,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.Сличнимпротивречно
стиманемањкајунипрограми
партијакојесууфокусукњиге
дрВукомановић.

У оцени овако организо
ваног рада, треба похвалити
ауторку,јерјепосебанпроблем
биоосмислитиматрице,прила
годитисхемепринципазападне
политикеиприменитиихнаје
дан посткомунистички поли
тичкисистемунастајању.

Свакакодајебилопростора
за проширење система матри
ца,којебидодатнообразложи
лосрпскоцрногорскуполитич
кусцену.Упадауочиодсуство
матрицекојабидиференцирала
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
предметинтересовањамеђуна
роднихактера,присуствотакве
матрицебисепоказалоизузет
нозначајним,авероватнобии
битно променило позицију по
јединих партија у идеолошком
координатномсистему.

Некедругевредности,попут
односа према наслеђу аутори
тарног режима и планске при
вреде,углавномсеналазеувећ
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.еколошкаилиродна
питања) у тренуцима када је у
нашојземљиутокупроцестра
гањазаодрживомнационалном
и државотворном платформом.
У сваком случају, будућим ис
траживачима остаје да се баве
анализом поменутих принци
па,алиинекихдругих–реци
моодносапремамиру(усветлу
грађанскихратовадеведесетих)
илипремарелигијиисекулари
зму(усветлутранзицијеибуђе
ња „традиционалних“ вредно
сти). Такође, значајно би било
подробнијесепосветитиједном
одважнијихкритеријумаидео
лошке различитости партија, а
то је однос према централиза
цијиидецентрализацији.

Детаљнаанализајепоказала
да,доксунекеконвертитскеи

сувопрагматичне,што свакако
доводиупитањењиховусоци
јалну утемељеност и циљеве
политичке платформе, друге
политичке партије тврдоглаво
одбијајудасепомереодзаста
релих и превазиђених принци
па,аконеуделима,аондама
кар у прокламованим странач
кимдокументима.

Каконебипосумњаонаапо
логетику појединих партија,
читалацморасталнодаимана
уму да су предмет анализе ис
кључиво програмска начела,
а не деловања у пракси.И по
редтогаштопредметрадани
јеанализачињењаполитичких
партија, то никако не значи да
их ауторка амнестира одговор
ностизадогађајеиздатогпери
ода.

Склоност партија еклекти
цизму, преплетеност неспоји
вих ставова у оквиру једног
програма и идеолошка некон
зистентностмогубитирезултат
незрелости српске и црногор
ске демократије и последице
конфузне и ратом обележене
транзицијеизауторитарногси
стема у демократију. Са друге
стране, ове особине могу раз
откритиимногоопаснијупри
роду политичког удруживања
уСрбији–удруживањакомеје
једини циљ стицање власти, а
идеологијатекпразнаљуштура
којујеврлолакозаменитикада
прагматичностполитичкогжи
вотатозахтева.
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Ипак, ауторка примећује да
партијски програми „заувек
чувају од заборава“ историју
идеологијаињиховихпромена
којесуопределилеједантурбу
лентан период. Али исто тако,
ни програми не говоре потпу
ну истину: јер, без познавања
историје делања политичких
партија, програм остаје оно
штозаистаијесте–самослово
напапиру.



УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра да 
ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се пи
шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма (фонт 12) и ну ме ри шу се арап ским бро
о је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе озна ча
ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold (фонт 
12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. У тек
сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим ра да 
не сме би ти ве ћи од 1 до 1,5 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 до 25 стра на, 
36300 до 56725 ка рак те ра са раз ма ком).

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 
250 ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, 
док њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба 
да сто ји пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни ме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли
те ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме чи ја ду жи на мо же би ти до 1/10 ду жи не 
члан ка. Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не 
нај ва жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом 
ра ду знат но ши ре не го у са жет ку. Сажетак,кључнеречиирезиметре ба 
пре ве сти и на ен гле ски је зик, ако је рад на ен гле ском, са же так и кључ не 
ре чи тре ба пре ве сти на срп ски је зик. Текст за ча со пис не са др жи по се бан 
увод и за кљу чак.

Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 12, са 
уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5 – ћи ри лич но пи смо.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 



број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти
туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же пу ну ин тер нет адре су (на при мер: 
http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894). 

Тек сто ве сла ти у штам па ном и елек трон ском об ли ку: Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Све то за ра Мар ко ви ћа 36, еmail адре са – 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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