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УВОДНИК

Ком пре си ја про стор но-вре мен ских то ко ва и пра те ће по ја ве, 
усло вље не гло ба ли за циј ским про це си ма, на ме ћу но ве иза зо ве пред 
те о ри ју по ли ти ке, и зах те ва ју по нов но раз ма тра ње и ре де фи ни са ње 
по сто је ћих те о риј ских кон це па та. Овај број ча со пи са Срп ска по ли-
тич ка ми сао те мат ски је по све ћен ана ли зи са вре ме них при сту па у 
са гле да ва њу дру штве но-по ли тич ких про це са. Са мим из бо ром те ме 
бро ја „Иза зо ви по ли тич ке те о ри је“ уред ни штво ча со пи са је же ле ло 
да ука же на ак ту ел но сти и зна чај ни је ино ва ци је у са вре ме ним те о-
риј ско-ме то до ло шким ис тра жи ва њи ма по ли ти ке и дру штва. 

Са др жин ски, број је нај ве ћим де лом по све ћен иде о ло ги ји, 
прак си и мо де ли ма де мо кра ти је, као и пра те ћим те о риј ским при-
сту пи ма. Та ко је Игор Ја нев из ло жио ана ли зу ме ђу на род не ли бе рал-
не иде о ло ги је и док три ну нео ли бе ра ли зма у ме ђу на род ним од но си ма. 
Алек сан дра Ми ро вић је те жи ште ана ли зе ста ви ла на дис кур зив ну 
де мо кра ти ју као по се бан об лик де ли бе ра тив но-де мо крат ског мо де-
ла, ука зу ју ћи на ње го ве мо гућ но сти за де мо кра ти за ци ју са вре ме них 
дру шта ва, док Ива на Дам ња но вић раз ма тра тех но ло шке аспек те 
де мо кра ти за ци је кроз ана ли зу елек трон ске де мо кра ти је. Мул ти ди-
сци пли нар ни при ступ у ис тра жи ва њу иде о ло ги је при ме нио је Вла дан 
Стан ко вић ко ји је тај фе но мен раз ма трао ка ко из угла со ци о ло шке 
ана ли зе, та ко и из угла по ли тич ке прак се. Алек сан дар Га јић се ба-
ви кул тур ном ди мен зи јом гло ба ли за ци је и пи та њем иден ти те та у 
усло ви ма ин тер ак ци је гло бал ног и ло кал ног (гло ка ли за ци ја). Раз ма-
тра ње кри тич ког ми шље ња са ста но ви шта пси хо ло ги је, ко јим се 
ба ви Је ле на Пе шић, до при но си раз во ју кри тич ког ми шље ња и у по ли-
тич кој те о ри ји и прак си. 

У ру бри ци „Огле ди“ при ло же ни су ра до ви ко ји по себ но до би-
ја ју на зна ча ју у усло ви ма ра сту ћих по сле ди ца гло бал не еко ном ске 
кри зе. Упра во ти ре це си о ни усло ви и про бле ми са ко ји ма се су о ча ва 
Ср би ја су у фо ку су па жње Сне жа не Грк, док се Зо ран Ми ло ше вић 
освр ће на пер спек ти ву евра у европ ском ин те гра ци о ном про це су.

Ма ни пу ла тив ним ути ца јем из бор не је ди ни це, а има ју ћи у ви ду 
из бор ни си стем Ср би је,  ба ви се Ду шан Ву чи ће вић у окви ру ру бри ке 
„Члан ци и сту ди је“. У ис тој ру бри ци на ла зе се и ра до ви Ђу ра Бо-
дро жи ћа, ко ји ис тра жу је устав но пи та ње у Ка ра ђор ђе вој Ср би ји, 



и Ми о дра га Ра до је ви ћа, чи ја сту ди ја је та ко ђе усме ре на на устав но 
пи та ње, али у са вре ме ној Ср би ји, и са ак цен том на Ми тров дан ски 
устав. 

До при нос раз ма тра њу код нас увек ак ту ел ног пи та ња ет нич-
ких од но са да ла је Ду брав ка Ста јић, кроз при каз књи ге др Ми ла на 
Ко ља ни на о Је вре ји ма и ан ти се ми ти зму у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји.
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ИДЕОЛОГИЈАИДОКТРИНА

НЕОЛИБЕРАЛИЗМАУ
МЕЂУНАРОДНИМОДНОСИМА

Резиме
У овом ра ду се раз ма тра раз вој те о ри је ме ђу на род них од но са 

у сфе ра ма по ли ти ке, пра ва и еко но ми је. На сто ји се да се про на ђу 
за јед нич ки аспек ти у њи хо вом кре та њу. Циљ је до ћи до закључака 
о по тре би ино ви ра ња ме то до ло ги је на уч ног ра да у овим ди сци пли-
на ма на у ке.
Кључ не ре чи: по ли ти ка, пра во, еко но ми ја, те о ри ја, иде о ло ги ја

УВОД

Ме ђу те о ре ти ча ри ма ко ји су има ли по себ но ме сто у раз ра-
ди са вре ме не те о ри је ме ђу на род них од но са су они ко ји су ука за ли 
на не до стат ке Нео ре а ли зма и срод них те о ри ја си ле у ме ђу на род-
ним  од но си ма, ме ђу на род ном пра ву и еко но ми ји. Иде је ових те-
о ре ти ча ра тра си ра ју пут раз во ја мо дер ној док три ни и иде о ло ги ји 
ме ђу на род них од но са. У овом ра ду да ће мо пре глед раз во ја те о ри ја 
ме ђу на род них од но са, ре ле вант них те о ри ја по ли тич ко-еко ном ских 
док три не ра и иза бра них прав них иде о ло ги ја ли бе рал ног и нео ли-
бе рал ног об ли ка.
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1. ПРЕГЛЕДПОЛИТИЧКЕИДЕОЛОГИЈЕ
ИТЕОРИЈЕМЕЂУНАРОДНИХ

ПОЛИТИЧКИХОДНОСА

1.1. ПРИ СТУП ТЕ О РИ ЈИ И ДОК ТРИ НИ Р. В. КОКСА

При ступ ко ји за сту па Cox  је исто риј ски не де тер ми ни стич ки 
Марк си зам1). Осно ва про ме не си сте ма у Нео ре а ли зму ни је аде кват-
но об ја шње на, а по себ но уло га др жа ве и дру гих су бје ка та. У но ви-
је вре ме по сто ји фе но мен ин тер на ци о на ли зо ва ња др жа ве. На да ље 
од зна ча ја је кон ку рен ци ја би ро кра ти ја, као и сла бље ње др жа ве на 
ме ђу на род ном пла ну, као по сле ди ца ја ча ња тран сна ци о нал них и 
тран свла ди них мре жа ак тив но сти. 

По сто ји у ме ђу на род ном ми љеу плу рал ност др жав них и 
не др жав них су бје ка та, и ве ћа ди вер зи фи ка ци ја ни воа по ли ти ке. 
Одав де про из ла зи ве ћа ди вер зи фи ка ци ја ци ље ва од но са,  по ли ти ке 
и на чи на ин тер а го ва ра ња. По том кре и ра ју се ефек ти по ин сти ту ци-
је у ко ји ма се зби ва ју ови на чи ни ин тер а го ва ња. Ов де тре ба узе ти 
у об зир ути ца је ве за не за ме ђу на род не од но се. Сто га основ ни ен-
ти тет за про у ча ва ње ме ђу на род них од но са је ком плек сност “дру-
штво/др жа ва”.  Раз ли чи те кон фи гу ра ци је дру штво/др жа ва оста ле 
су не про у че не. По себ ну уло гу Марк си зам мо же има ти у ана ли зи 
др жа ве. Основ не фор ме др жа ве и њи хо ва ком плек сност или  плу-
ра ли тет фор ми је од зна ча ја за ана ли зу од но са др жа ва/дру штво. 

По Cox-у SF ме то до ло ги ја бо ље об ја шња ва си ле одр жа ва ња 
или ре ста у ри ра ња си стем ске рав но те же у ме ђу на род ном си сте му, 
не го утвр ђу је про тив реч но сти по треб не за тран сфор ма ци ју си сте-
ма. Те о ри ја мо же раз ма тра ти це ли ну, ме ђу тим тре ба да укљу чи 
про ме не, по себ но ре де фи ни са ње мо ћи др жа ве, и си ла ко је вр ше 
ре де фи ни са ње. Осно ва про ме на је у про тив реч но сти ма, ко ји ма је, 
по овом ауто ру, ма ло обра ћа но па жње. 

Узи ма ју ћи у об зир ме то до ло шке ци ље ве, те о ри је се мо гу по-
де ли ти на  про блем ско ре ша ва ју ће и кри тич ке. Про блем ске те о ри је 
ула зе у ре ша ва ња по себ них обла сти си сте ма, от кри ва ју ћи па ра ме-
тре, про мен љи ве и на сто је ћи да се об ја сне пра ви ла и за ко ни или 
прин ци пи. Овај пра вац узи ма си стем она кав ка кав је сте и на сто ји 
да раз ре ши кон крет не аспек те од но са, уста но ва и дру гих чи ни ла ца 
од ре ђе не обла сти. Кри тич ки при ступ ана ли зи ра по ста ја ње по рет ка 
од но сно раз ло ге тран сфор ма ци је. Овај ме то до ло шки циљ не узима 
дру штве не и дру ге фак то ре ва ри ја бле као да те, већ на сто ји да утвр-
1) Vidi R.W. Cox: “Social forces, states and world orders” u “Neorealism and its Critics”, Co-

lumbia Univ. press, 1986, str. 204-254.
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ди раз ло ге исто риј ског на ста ја ња и про це са, при че му се обла сти 
од но са ди ја лек тич ки, це ло ви то, по ста вља ју у уза јам не ве зе. 

Че ти ри еле ме на та Марк си зма, код овог ауто ра, вр ше по себ-
ну кри ти ку Нео ре а ли стич ког при сту па. Ови елементи до пу ња ва ју 
не до стат ке и ука зу ју на сла бо сти Ре а ли зма као и на не ке за јед нич-
ке аспек те са њи ма. 

Пр ви се ти че ди ја лек ти ке, ко ја је ло ги ка (“ба зи ра на на ди-
ја ло гу”) где се те жи от кри ва њу исти не кроз екс пло ра ци ју про-
тив реч но сти. Те о ри ја се не пре кид но при бли жа ва ре ал но сти, ко ја 
је про мен љи ва, и об ја шњи ва про на ла же њем ди на мич ких про тив-
реч них еле ме на та. За раз ли ку од кон фли ка та у Нео ре а ли стич ком 
при сту пу, ко ји је ов де уро ђен и кон стан тан, Ма те ри ја ли зам ви ди 
у кон флик ту про цес кон ти ну ал ног раз во ја људ ске при ро де, као и 
ства ра ња обра за ца со ци јал них од но са ко ји ме ња ју пра ви ла. У по-
ре ђе њу са Нео ре а ли стич ким ви ђе њем, где је кон фликт ре ку рент на 
по сле ди ца струк ту ре, Исто риј ски ма те ри ја ли зам ви ди кон фликт 
као из вор про ме не.

Дру ги се ти че по ја ве вер ти кал не ди мен зи је мо ћи. Овај аспект 
је у ве зи са Им пе ри ја ли змом. Исто риј ски Ма те ри ја ли зам ви ди овај 
аспект кроз од нос до ми на ци је ме тро по ле и суб ор ди на ци је пе ри-
фе ри је (у по ли тич кој еко но ми ји). Ов де је у но ви је вре ме по себ но 
зна чај на из ме ње на уло га др жа ве. Ње на уло га се ве зу је за аспек те 
ин тер на ци о на ли за ци је (по себ но про из вод ње). 

Тре ћиеле мент је у ве зи са тим да, Исто риј ски ма те ри ја ли-
зам про ши ру је ре а ли стич ку пер спек ти ву кроз сво је ви ђе ње од но са 
др жа ве и ци вил ног дру штва. И Марк си сти и не марк си сти се де ле 
на оне ко ји др жа ву схва та ју из ра зом ауто ном ног или оне ко ји је 
сма тра ју од ра зом пар ци јал ног уну тра шњег ин те ре са. Нео ре а ли-
сти уоча ва ју огра ни ча ва ју ћи аспект ци вил ног дру штва на др жа ву. 
Марк си сти, ме ђу тим, иду да ље ка да уоча ва ју од нос еко ном ских 
струк ту рал них огра ни че ња и етич ко-по ли тич ке струк ту ре по себ но 
на де ло ва ње др жа ве (од но сно “су пер струк ту ре”). Мо дер ни Исто-
риј ски Ма те ри ја ли зам узи ма у об зир ком плек сност др жа ва/дру-
штво, као ен ти тет свет ског  по рет ка.  

Че твр ти еле мент је у то ме да, Исто риј ски ма те ри ја ли зам  
про у ча ва про из вод ни про цес, као би тан еле мент у ана ли зи по је-
ди них исто риј ских фор ми ком плек са др жа ва/дру штво. По себ но је 
бит на ве за сна ге у про из вод њи са др жав ном сна гом и ме ђу на род-
ним од но си ма. Нео ре а ли зам овај аспект иг но ри ше. Прем да укљу-
чу је про из вод њу у аспек те си ле, не до ста је ди ја лек тич ко про жи ма-
ње обла сти. 



СПМ број 1/2009, година XVI, свеска 23. стр. 11-44.

14

За Cox-а, ко ји је у сво јим ли бе рал ним стре мљи ни ма при кла-
ња не де тер ми ни стич ком Ма те ри ја ли зму, по треб но је од ре ди ти нов 
при ступ про у ча ва ња по ја ва. Осно ве сво је кри тич ке кон цеп ци је он 
је са жео у не ко ли ко ста во ва: 

1. Свест да анар хи ја ни кад ни је ап со лут но сло бод на, већ 
да узи ма ме сто у окви ру образ ца ко ји кон сти ту и ше ње ну 
про бле ма ти ку. Кри тич ка те о ри ја по ла зи од овог образ ца, 
од но сно од исто риј ског ис тра жи ва ња или ис ку ства ко је 
ства ра по тре бу те о ри је;

2. Свест да ни је је ди но ак ци ја, не го и те о ри ја оформ ље-
на сво јом про бле ма ти ком. Кри тич ка те о ри ја је све сна 
соп стве не “ре ла тив но сти” пре ма прак си, али упра во 
по сто ја њем та кве све сти ова мо же до сти ћи ши ри “вре-
мен ски-оп сег” и та ко би ти ма ње ре ла тив на од про блем-
ски-ре ша ва ју ће те о ри је. Те о ри ја на и ме са др жи зна ње да 
за да так те о ре ти са ња не мо же би ти за вр шен у за тво ре ном 
си сте му, већ да мо ра кон ти ну ал но по чи ња ти ис по чет ка;

3. Образац ак ци је ме ња се у то ку вре ме на, а глав ни циљ 
кри тич ке те о ри је је да раз у ме про ме не;

4. Образац има фор му “исто риј ске струк ту ре”, по себ не 
ком би на ци је ми са о них обра за ца, ма те ри јал них усло ва и 
људ ских уста но ва, при че му је при сут на кон хе рент ност 
еле ме на та. Ова кве струк ту ре не де тер ми ни шу људ ске 
ак ци је ме ха нич ки, не го кон сти ту и шу кон текст на ви ка, 
при ти са ка, оче ки ва ња и огра ни че ња у окви ру ко јих се 
де ша ва ју ак ци је;

5. Образац ак ци је, или струк ту ра у окви ру ко је се ак ци је 
де ша ва ју, не тре ба да бу ду са гле да ва ни од о зго у сми слу 
сред ства за екви ли брум или ре про дук ци ју, јер би се та ко 
вра ти ли про блем ском при сту пу, већ би тре ба ло да бу де 
са гле да ва на од о здо или са стра не у кон тек сту кон флик та 
ко ји на ста је у окви ру ње и отва ра ња мо гућ но сти про ме-
не.

Три ви да си ле ин тер а гу ју. Ове си ле у струк ту ри се мо гу  из-
ра зи ти, по овом ауто ру, као: ма те ри јал не спо соб но сти, иде је и 
ин сти ту ци је. Од нос ни је де тер ми ни стич ки. По Цоху од нос си ла 
је ре ци про чан. Усме ре ње ових си ла од но сно свој ста ва за ви си од 
исто ри је и пред мет су про у ча ва ња кон крет них по је ди нач них слу-
ча је ва. Ма те ри јал не спо соб но сти су про дук тив не и де струк тив не, 
иде је су ин тер су бјек тив не или у об ли ку ко лек тив них схва та ња о 
дру штве ним од но си ма ко ји пер пе ту и ра ју  на ви ке или оче ки ва ња. 
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Ин сти ту ци је су сред ство ста би ли за ци је или пер пе ту и ра ња по рет-
ка. Ин сти ту ци је ини ци јал но од ра жа ва ју од но се си ла по др жа ва ју ћи 
ко лек тив не прет ста ве са гла сне по сто је ћим од но си ма, док ка сни је  
за ви сност ин сти ту ци ја од по чет них од но са мо же да бу де ма ња. По-
сто ји ве за ис ти ту ци ја и хе ге мо ни је. Ин сти ту ци је омо гу ћу ју де ло-
ва ње на от кла ња њу кон фли ка та, од но сно ути чу на ми ни ми зи ра ње 
ко ри шће ња си ле. Хе ге мо ни ја се, ме ђу тим, не сво ди на ин сти ту ци-
о нал но деј ство. По треб но је узе ти у об зир деј ство на ма те ри јал не 
спо соб но сти и идеј не ефек те. Со ци јал не си ле исто та ко ве за не су 
са ути ца ји ма на свет ски по ре дак и фор ме др жа ве. Ови аспек ти су, 
слич но као и дру штве не си ле у ди на мич ком ре ци проч ном ста њу.

Ме ђу по себ но бит ним аспек ти ма са вре ме ног дру штва је ин-
тер на ци о на ли за ци ја про из вод ње. Ин тер на ци о на ли за ци ја др жа ве, 
од но сно све ве ћа ње на уло га на ме ђу на род ном пла ну, асо ци ра на 
је са екс пан зив ним раз во јем ме ђу на род не про из вод ње. Ов де се 
ис по ља ва по ве за ност ин те гра ци је про из вод них про це са на тран-
сна ци о нал ном пла ну, са ди фе рен ци ја ци јом про из вод них фа за или 
је дин стве ног по сла у раз ли чи тим др жа ва ма. По сле ди ца ове по де ле 
је кла сна струк ту ра на ме ђу на род ном ни воу. 

По себ но би тан еле мент ана ли зе хе ге мо ни је је по де ла на др-
жа ве цен тра и пе ри фе ри је. По сто је ов де три мо гу ћа сце на ри ја: а) 
ја ча ње еко ном ске (и по ли тич ке) хе ге мо ни је, у за ви сно сти од про-
ду жа ва ња до ми на ци је ме ђу на род ног над на ци о нал ним ка пи та лом 
у во де ћим др жа ва ма и кон ти ну и ра не скло но сти ин тер на ци о на ли-
зо ва њу др жа ве; б) сла бље ње хе ге мо ни је (еко ном ске и по ли тич ке) 
удру жи ва њем сна га уну тар др жа ве, чи ји је ин те рес пре ста нак ове 
по ли ти ке (ин тер на ци о на ли зо ва ња); в) пре ста нак Хе ге мо ни је услед 
ства ра ња ме ђу на род не ко а ли ци је. 

У овим аспек ти ма ја сно ви ди мо ути цај Марк си зма на Cox-а. 
Про ме ње на уло га др жа ве, ме ђу тим, отва ра мо гућ ност да љег раз-
во ја те о ри је ме ђу на род них од но са. Срод ну те о ри ју на ла зи мо и код 
R. Asxley-а. Ов де се по сле кри ти ке Нео ре а ли зма пред ла же ди ја-
лек тич ка ана ли за. Нај пре се вр ши раз ма тра ње кла сич ног ре а ли зма, 
по том Нео ре а ли зма и на по слет ку се пред ла же ди ја лек тич ки мо дел 
от кри ва ња од но са.   

1.2. ОСНО ВЕ ТЕ О РИ ЈЕ И ИДЕ О ЛО ГИ ЈЕ Р. К. АS ХLEYА

Основ на од ре ђе ња иде о ло ги је Ashleya у од но су на кла сич ни 
ре а ли зам из ра зи то су кри тич ка у бит ним аспек ти ма.  Из ло же на су 
у сле де ћим ста во ви ма2):
2) Vidi R.K. Ashley: “The poverty of Neorealism” u “Neorealism and its Critics”, Columbia 

Univ. press, 1986, str. 255-300.
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1. Реалистички кон цеп ти, ар гу мен ти и тврд ње, пре ви ше су 
нео д ре ђе ни, “кли за ви” и не по доб ни кон зи стент ним опе-
ра ци о ним фор му ла ци ја ма, и у апли ци ра њу пре ви ше су 
за ви сни од (исто риј ског) сен зи ти ви те та оног ко про у-
ча ва по ја ву. Кла сич ни ре а ли стич ки кон цеп ти и тврд ње 
да ле ко су од објек тив но сти, јер се Ре а ли стич ке исти не 
“на ла зе у си ту а ци ја ма ве за ним ту ма че њи ма”;

2. Реализам у не до вољ ној ме ри одва ја су бјек тив не и објек-
тив не аспек те ме ђу на род не по ли ти ке. Су бјек тив не пер-
цеп ци је за не ма ру је и Нео ре а ли зам Waltza, ко ји кри ти-
ку ју ћи да ва ње уло ге овим пер цеп ци ја ма, сма тра да је за-
по ста вљен си стем; 

3. Класични Ре а ли зам се сла бо осла ња на дру штве ну те о-
ри ју. Ово се по себ но од но си на не ко ри шће ње уче ња еко-
но ми је, пси хо ло ги је и со ци о ло ги је;

4. Реализам за па да у сла бост ауто ном но сти по ли тич ке сфе-
ре (од но сно по ли тич ко-вој них од но са). У овом прав цу 
се ба лан су си ле мо же при да ти ста тус основ ног кон цеп-
та. Ре а ли зам је “на и ван” у (не)ре спек то ва њу еко ном ских 
про це са и од но са. Ре а ли зам ни је спо со бан да ре ша ва по-
ли тич ко-еко ном ске про бле ме, што је по сле ди ца из два ја-
ња еко но ми је од ме ђу др жав не по ли ти ке.

Ове еле мен тар не ста во ве ко је Ashley за сту па још увек су у 
гра ни ца ма  кон вен ци о нал не кри ти ке. Они се про ду бљу ју основ-
ним за па жа њи ма о Нео ре а ли зму, где аутор ја сни је да је пред ност 
ди ја лек тич ким аспек ти ма. Пре ових за па жа ња Ashley ука зу је на 
из ве сне за јед нич ке аспек те Струк ту ра ли зма и Нео ре а ли зма. Они 
су из ло же ни на нај оп шти ји на чин:

1. Струк ту ра ли стич ки ар гу мен ти су “увек” су прот ста вље-
ни фе но ме но ло шким, спе ку ла тив ним и ево лу ци о на ли-
стич ким зна њи ма и схва та њи ма. Те о ри је Струк ту ра ли-
зма рас ки да ју са прет ход ним, јер свест (фе но ме но ло шки) 
су бјек ти ви те та увек иза зи ва код струк ту ра ли ста “сум-
њу”. На исти на чин од ба цу је се спе ку ла тив но и ево лу-
тив но, јер пред ста вља “дру гу стра ну” фе но ме но ло шког;

2. Струк ту ра ли сти те же про на ла же њу објек тив них од но-
са (кон струк ци ји објек тив не те о ри је). Људ ски од но си и 
људ ско схва та ње се об ја шња ва ју ду бљом не за ви сно-ег-
зи сти ра ју ћом ло ги ком. У на сто ја њу да се раз у ме ова ду-
бља ло ги ка Струк ту ра ли зам рас ки да са ин ди ви ду ал ном 
пер спек тив но шћу од но сно со ци јал ним су бјек ти ви те том. 
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На сто ји се у Струк ту ра ли зму да се пре ва зи ђе ду а ли зам 
су бјект/објект. Со ци јал на свест за струк ту ра ли сте, ни-
је “се би тран спа рент на”. Со ци јал на свест је ге не ри са на 
“ду бљом со ци јал ном ин тер су бјек тив но шћу”, ко ја са му 
се бе ви ди објек тив ном струк ту ром;

3. Струк ту ра ли зам ин тер пре ти ра прак су са ста но ви шта 
то та ли зу ју ћег, дру штве ног; Струк ту ра ли зам не за ни ма 
прак са по се би, већ ло гич ки усло ви ко ји су од го вор ни за 
бит ност прак се или по ста ја ње прак се бит ном. Струк ту-
ре пра ви ли ма не ре гу ли шу по на ша ње, већ омо гу ћа ва ју 
по на ша ње; 

4. Струк ту ра ег зи сти ра не за ви сно од де ло ва и еле ме на та. 
Је ди ни це не ма ју иден ти тет не за ви сан од це ли не;

5. Струк ту ра ли сти вр ше “ап со лут но” раз два ја ње из ме ђу 
ста тич ког  и ди на мич ког. Они ука зу ју на за ви сност ди-
на мич ког и ста тич ког, где је за ви сност јед но смер на.

Из ових по гле да Ashleyа ви ди мо да овај аутор за ме ра не ди-
ја лек тич ком при сту пу Струк ту рал ног прав ца. Ов де би, ме ђу тим, 
тре ба ло има ти у ви ду да те о ри ја ко ју за сту па Ashley и са ма ба зи-
ра на Струк ту рал ним по гле ди ма. Јед на од свој ста ва ди ја лек ти ке је 
скло ност струк ту ри или си сте му. Ди ја лек тич ка ло ги ка во ди ства-
ра њу устрој ста ва са си стем ским обе леж ји ма, ко је је у по ре ђе њу са 
Нео ре а ли стич ком струк ту ром, обе ле же но ди ја лек тич ким аспек ти-
ма. 

Основ не ста во ве у од но су на Нео ре а ли зам, Ashley ве зу је 
за Др жав ни цен три зам (Statistism), Ути ли та ри зам, По зи ти ви зам 
и Нео ре а ли стич ки Струк тур ни обра зац. Ова кри ти ка пред ста вља 
осно ву ње го ве те о ри је, па ће мо из ло жи ти бит не ста во ве: 

1. Др жав ни цен три зам је за блу да Нео ре а ли зма. Др жав ни 
цен три зам не ува жа ва тран сна ци о нал ну “кла су” од но-
са и иде о ло шки се свр ста ва са мо на оне аспек те ко ји се 
сво де на др жав не ин те ре се или мо гу ће тран сна ци о нал не 
ко а ли ци је до ма ћих ин те ре са. Дру го, Др жа ва прет хо ди 
ме ђу на род ном си сте му. Де фи ни шу ћи нај пре др жа ву као 
је ди ни цу, од ре ђу је се по том струк ту ра по рет ка;

2. Нео ре а ли зам има не до стат ке ути ли та ри зма. Ути ли та-
ри стич ке те о ри је об ја шња ва ју ак ци ју ра ци о нал ним по-
на ша њем су бје ка та, у ин стру мен та ли стич ком ви ђе њу. 
Су бјек ти слу же по сти за њу “же ље них ци ље ва” на нај е-
фи ка сни ји на чин. Со ци јал на ин тер ак ци ја је ин стру мен-
тал на ко ак ци ја или раз ме на ме ђу су бјек ти ма. За Нео ре-
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а ли зам др жа ве су ра ци о нал ни ин ди ви ду ал ни су бјек ти 
чи ји ин те ре си и кал ку ла ци је фор ми ра ју по ре дак. Ту не 
по сто је фор ме со ци ја бил но сти, ин тер су бјек тив ног кон-
сен зу са, не пре, или не кон сти ту тив но од ин ди ви ду ал-
них др жав них свр ха. Основ не де тер ми нан те су у мо ћи ма 
и њи хо вој кон тро ли. У Нео ре а ли зму не по сто је пра ви ла 
ко ја прет хо де или су не за ви сна од др жав них спо соб но-
сти или ци ље ва. Нео ре а ли зам се су прот ста вља ви ђе њу 
да у за јед ни ци др жа ва у ко јој не ма пра ви ла, чак и уго-
ва ра ње свих са сва ким мо же има ти ду го трај ни ефект. 
За тим со ци јал на ор га ни за ци ја не може на ста ти ни ка да 
по сто је ин ди ви ду ал ни ин те ре си за про фи ти ра њем  со-
ци јал не ор га ни за ци је. Нео ре а ли зам не узи ма у об зир, да 
као што по сто ји ди ле ма сло бод ног “ја ха ча” у ме ђу на-
род ном си сте му, по сто ји и ова ква на уну тра шњем пла ну;

3. По зи ти ви замко ји је свој ствен Нео ре а ли зму са др жи ви-
ше за блу да. Пр ва је  при ступ ко ји се осла ња на не за ви-
сност од су бјек тив ног, што је ве за но за “објек тив ност” и 
не про ти вреч ност. Од но си у окви ру овог при сту па ни су 
у кон тра дик ци ја ма, већ су склад ни. Дру го по зи ти ви зам 
фор му ли ше ко ри сна зна ња ко ја вр ше бо љу пре дик ци ју, 
ори јен ти шу ефи ка сни јој ак ци ји и кон тро ли у слу же њу 
људ ским вред но сти ма. Тре ће, по зи ти ви зам је вред но-
сно-не у тра лан, и че твр то, сма тра да се исти не по твр ђу-
ју пре ма екс тер ном про блем ском ис ку ству од но сно “via 
(problematic) instruments“;

4. Струк ту ра ли зам се сво ди на исто ри ци зам др жа ва. Нео ре-
а ли зам не ги ра про цес, фик си ра ка те го ри је и огра ни ча ва 
кре та ње у окви ре од ре ђе не струк ту ре. По том, не ги ра се 
уло га прак се. У Нео ре а ли зму се ин ди ви дуе ста вља ју у 
функ ци ју обје ка та, со ци јал ни по ре дак про ду ку је њи хо ву 
во љу. Ин ди ви дуе, по Ashley-у, по ста ју ин стру мен та ли-
зо ва не. Со ци јал ни аспек ти об ли ку ју ло ги ку ко јој ин ди-
ви дуе слу же. По том, за Нео ре а ли сте си ла се  у крај њој 
инстанци сво ди на спо соб но сти или сред ства под кон-
тро лом не кре а тив ног ак те ра, чи ји је ста тус дат од по чет-
ка. На по слет ку по ли ти ка се сво ди на еко но ми ју и струк-
ту ра ли зам, у сми слу одсуства ства ра ла штва, кри тич ког 
по ду хва та, где ин ди ви ду у ми ре ла тив но мо гу ути ца ти 
на сво је ци ље ве и те жи ти да сло бод но оформ ља ва ју ко-
лек тив ну во љу. Нео ре а ли зам сто га не може би ти про-
ду бљи ва ње и про ши ри ва ње те о ри је. Струк ту ра ли зам 
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у овом прав цу пред ста вља из јед на ча ва ње струк ту ре са 
екс тер ним од но си ма ја ких ен ти те та. Нео ре а ли зам од но-
сно Струк ту ра ли зам пре ко сво јих “фик си ра них” пој мо ва 
“за мр за ва да ти по ре дак, сво де ћи исто ри ју и бу дућ ност 
на оне ин те ре се ко ји се мо гу ме ди ји ра ти “век то ри са-
њем” си ле из ме ђу др жа ва. Уче ње др жа ва је кон се квен ца 
ин стру мен тал них ко ак ци ја ових не кре а тив них и тех нич-
ких ак те ра, ко ји су без ути ца ја на еко ном ске и тех нич ке 
про ме не. 

Да би се из бе гле јед но стра но сти Ashley пред ла же мо дел 
отво рен по сво јим обе леж ји ма. Овај мо дел је ди ја лек тич ки мо дел. 
На зван је мо дел компетентности. У по ре ђе њу са Нео ре а ли змом, 
ко ји, пре ма овом те о ре ти ча ру, од ба цу је ком пе тент ност, ди ја лек-
тич ки мо дел је у си сте му не од стра њу је. Пре ма Аshley-овом  мо-
де лу  ком пе тент но сти, сна га, па чак и ста тус ни су атри бу тив ни 
ин хе рент ним ква ли те ти ма или свој стви ма ак те ра, већ су из раз дру-
штве ног при зна ња ко је се де мон стри ра у прак си. Ови ква ли те ти 
мо ра ју би ти дру штве но при зна ти, од но сно по се до ва ње мо ра би-
ти де мон стри ра но у окви ру си сте ма, где за јед ни ца ства ра “зна че-
ња” од но сно ор га ни зу је оче ки ва ња. У мо де лу Ashley-а са др жа ни 
су и по себ ни еле мен ти ко ји ука зу ју на ње го ву скло ност да ком би-
ну је Марк си зам и Ли бе рал не по гле де. Мо дел, по Ashleyu-у, тре ба 
да узме у об зир на ста ја ње, ре про дук ци ју и тран сфор ма ци ју свет-
ски-до ми нант ног по ли тич ког ре жи ма. Ре жим не може да бу де ор-
га ни зо ван са мо од др жа ва, као глав них ак те ра. На да ље, кон цепт 
ба лан си ра ња си ле мо ра се са гле да ва ти у пој мо ви ма ко ји га чи не 
мо гу ћим, а то су со ци јал ни, пра вед ни и усло ви одр жа ња чо ве ко ве 
око ли не, од ко јих овај за ви си. На да ље, мо дел би тре бао да укључи 
у ове ба лан се, ре жим ске тен ден ци је усме ре ња сред ста ва и раз во-
ја иде о ло шке ле ги ти ма ци је у прав цу ње го вог обез бе ђе ња. По том, 
мо дел тре ба да ана ли зи ра и по тен ци јал уче ња ре жи ма ба лан са си-
ле. Он тре ба по себ но да по ну ди про це ну кри зе. Ово под ра зу ме ва 
да ука же, спе ци фи ци ра ју ћи, на тен ден ци је прет ње под ри ва ња или 
тран сфор ми ра ња усло ва од ко јих за ви си прак тич на ефи ка сност ре-
жи ма. По себ но је би тан нпр. аспект гу бит ка спо соб но сти уче ња 
ко ји во ди кри зи по ли тич ког си сте ма. На да ље, мо дел не тре ба да 
ви ди са вре ме ну хе ге мо ни ју као изо ло ван фе но мен. Ни ти хе ге мо-
ни ју тре ба ме ша ти са це ло куп ном мо дер ном свет ском по ли ти ком. 
Ова тре ба да бу де ви ђе на као до ми нант ни си стем из ме ђу ви ше уза-
јам но пе не три ра ју ћих и су прот ста вље них устрој ста ва, од ко јих не-
ка мо гу да “из бег ну” ло ги ци са вре ме не гло бал не хе ге мо ни је.  
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Мо гу ће је раз ви ти и мо дел Ре а ли зма ко ји би  очу вао по гле де 
ове ди на мич ке те о ри је, при че му би се те о ри ја про ду би ла ана ли-
зом усло ва, ли ми та и по тен ци јал них про ме на тра ди ци ја. Ипак, ово 
ни је по Ashley-у за ме на за ње гов мо дел ком пе тен ци ја. 

Ashley оста је по осно ви, као што ви ди мо Ли бе рал, по себ но 
због од но са пре ма ак те ри ма. Уно ше ње ди ја лек ти ке је еклек тич ко 
по ве зи ва ње, ко је ука зу је на мо гу ћу син те зу Марк си зма и Нео ре-
а ли зма. По ве зи ва ње Марк си зма и Ре а ли зма, чи ни се као мо гу ћа 
еклек тич ка тво ре ви на. Ов де, ипак ни је јед но став но по ми ри ти еле-
мен те за тво ре но сти по рет ка и њи хо ве ба зич не по гле де са при ро-
дом ди ја лек ти ке. 

 
1.3. ИДЕ О ЛО ГИ ЈА И ТЕ О РИ ЈА J. G. RUGGIEA

Као при мер кри ти ке Ли бе рал ног ре а ли зма на во ди се и Rug-
gie. Из ло жи ће мо основ не по гле де овог те о ре ти ча ра, ко ји се од но се 
на ову кри ти ку3). 

Сред ње ве ков ни ме ђу на род ни си стем не уклапа се у Нео ре а-
ли стич ке еле мен те те о ри је. По Нео ре а ли зму Waltza, као што ука зу-
је Ruggie, сред ње ве ков ни си стем је анар хи чан. Раз ли ко ва ње из ме-
ђу овог по рет ка и са вре ме ног си сте ма (анар хи је), ни је по Ruggie-у 
об ја шњи во про ме на ма ди стри бу ци је си ле, ме ђу основ ним су бјек-
ти ма. “Ди мен зи ја” про ме не је из о ста вље на из мо де ла. Основ на 
ком по нен та ко ја је у Нео ре а ли стич ком ана ли зи ра њу ис пу ште на 
је раз ли чи тост си стем ских је ди ни ца (ак те ра). Мо дер ни си стем се 
из два ја не по “ис то сти” или “раз лич но сти”, већ по се па рат но сти, 
од но сно прин ци пу одво је но сти основ них ак те ра. Анар хи ја је по 
Ruggie-у обе ле же на сег мен тив ном де тер ми на ци јом. Ди фе рен ци ја-
ци ја је ди ни ца го во ри о осно ви на ко јој је сег мен та ци ја де тер ми-
ни са на. Ис пу ште ње овог еле мен та чи ни те о ри ју не а де кват ном за 
об ја шња ва ње тран сфор ма ци ја у исто риј ским кре та њи ма.

Фе у дал ни си стем, ко ји је осно ва ана ли зе је хе те ро но ман. 
Пред ста вља амал гам “услов не сво ји не” и при ват не вла сти. Сво-
ји на је, по Ruggie-у, услов на јер не са др жи екс пли цит не оба ве зе, 
при че му је власт у ру ка ма вла да ра, ко ји је не по сред но при ват но 
при ме њу је. На сло ви за те ри то ри је ни су пре ци зно ис кљу чи ва ли 
мо гућ ност ко ри шће ња дру гог ве ле по сед ни ка. Овај по ре дак ства-
ра си стем “те ри то ри јал не сег мен та ци је вла сти”, ко ји је пот пу но 
дру га чи ји од си сте ма су ве ре но сти је ди ни ца од но сно мо дер ног си-
3) Vidi J. G. Ruggie: “Continuity and Transformation in the World Polity: Toward a Neorealist 

Synthesis” u “Neorealism and its Critics”, Columbia Univ. press, 1986, str. 131-157.
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сте ма ко ји има мо да нас. Ме ђу на род ни си стем Фе у дал ног пе ри о да 
је да кле “хе те ро ном на ор га ни за ци ја те ри то ри јал них пра ва и зах-
те ва”. За раз ли ку од овог си сте ма, да на шњи  си стем је обе ле жан 
ис кљу чи во шћу вла сни штва и су ве ре но шћу. Да на шњи си стем се 
об ја шња ва и сво ји ном и ти пом вла сти, што од ре ђу је ме ђу на род не 
ре ла ци је и по ре дак. 

С овим у ве зи Ruggie ука зу је да су вла снич ка пра ва  још у 
Ри му би ла по ве за на са те ри то ри јал ним др жав ним ре жи мом. Ов де 
ап со лут но пра во на вла сни штвом ути че и на “ис кљу чи ве те ри то ри-
јал но др жав не фор ма ци је”.  На ме ђу на род ном ни воу, аутор при хва-
та Vattel-ов став да др жа ве да ју за јед ни ци са мо оно ли ко ко ли ко је 
по треб но да се обез бе ди њи хо ва за себ ност. Од но сно др жа ве обез-
бе ђу ју ми ни мум дру штве них по тре ба за не за ви сно оп сто ја ва ње. 

При ват но вла сни штво и су ве ре на пра ва Ruggie сма тра бли-
ским по ви ше осно ва. Пр во они се раз вр ста ва ју из ме ђу је ди ни ца 
(си сте ма) у пој мо ви ма “по се до ва ња се бе” и ис кљу че ња дру гог. 
Дру го, мо да ли те ти би ло ко је ди фе рен ци ја ци је од го ва ра ју ра зним 
фор ма ма со ци ја ли те та, од но сно при ват но вла сни штво и су ве ре ни-
тет нпр. кре и ра ју со ци јал не од но се, где по сто ји еле мент “по се сив-
них ин ди ви дуа”. Тре ће, фак том да се ства ра ду хов на ле ги ти ма ци ја 
по рет ка, на осно ва ма ми ни мал них по тре ба за са став не је ди ни це. 
По Ruggie-у мо гу се из ових по ла зи шта от кри ти не ко ли ко “по сле-
ди ца” ко је упу ћу ју на оп шта обе леж ја (и тран сфор ма ци ју) по рет ка 
од но сно си сте ма. По ње му “струк тур ни ни во” да је ве ћи де тер ми-
ни стич ки са др жај оп штим огра ни че њи ма анар хи је од на чи на, ка ко  
де ду ку је Waltza. По Waltz-у са рад ња је нпр. “раз ме на кон си де ра-
ци ја”. По јам кон си де ра ци ја, ме ђу тим,  ни је де фи ни сан и “из анар-
хи је са ме” не може се од ре ди ти. У сред њем ве ку кон си де ра ци је су 
ве за не за ин сти ту ци је, док су ка сни је за кал ку ла ци је. Одав де “по-
гре шна” је представа Waltz-а, ко ји из анар хи је на сто ји да из во ди 
за кључ ке о кон си де ра ци ја ма. Ова гре шка про из и ла зи из мо дер ног 
иде о ло шког схва та ња по се сив них ин ди ви дуа (од но сно кал ку ла ци-
је). 

Сле де ћи аспект ве зан је за од нос Нео ре а ли зма пре ма те о ре-
ти ча ри ма ме ђу за ви сно сти, ко ји за сту па ју ви ђе ње да услед па да ре-
ле вант но сти су ве ре но сти,  Ре а ли зам ма ње све ис прав но за кљу чу је 
о ме ђу на род ним по ја ва ма. Нео ре а ли зам мо же да да ја чу од бра ну 
од ста ва да је су ве ре ни тет је ди нич ни ни во од но сно не си стем ски 
аспект. Не ува жа ва се ге не рал но у те о ри ји од нос пра ва при ват-
не сво ји не пре ма уну тра шњим и за тим ме ђу на род ним по ја ва ма. 
Слич ном ло ги ком, као код су ве ре но сти би ло би не за ми сли во за по-
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ста вља ње зна ча ја вла снич ких пра ва. Ова, као и су ве ре ност не ма ју 
са мо је ди нич ну ре ле вант ност, већ и ви ши си стем ски ни во, јер вла-
сни штво огра ни ча ва ин тер вен ци ју др жа ве на уну тра шњем пла ну, 
али и ме ђу на род ном. 

На да ље, струк тур ни ни во укљу чу је фак то ре и еле мен те из-
ван Нео ре а ли стич ког оп се га. По ред те ри то ри јал ног ли ми ти ра ња 
од но сно су ве ре но сти, по сто ји и функ ци о нал но раз гра ни че ње ме ђу 
др жа ва ма. Од фор ме Хе ге мо ни је (др жа ва/дру штво) за ви се си стем-
ски аспек ти. Фор ма др жа ва/дру штво пред ста вља “атри бут” си сте-
ма.

Ова кав атри бут ука зу је да струк ту ра си сте ма са др жи еко ном-
ски аспект. По ред по ли тич ког, ана ли за мо ра да укљу чи еко ном ске 
еле мен те, по себ но код об ја шња ва ња ра ног мо дер ног дру штва ко је 
је под ути ца јем вла снич ких пра ва. Ово укљу чу је по сле ди це на про-
из вод не од но се и ме ђу др жав не аспек те.

Глав ни за кључ ци ове ана ли зе су сводљиви на три тач ке ко је 
се од но се на кри ти ку. Пр во, у Нео ре а ли стич ком мо де лу ни је про-
пу ште на са мо ди мен зи ја про ме не већ и ње не де тер ми нан те. Ово се 
од но си на про ме не вла снич ких пра ва. По Ruggie-у Waltz ко ри сти 
мо дел Дир ке ма (E. Durkheim) да об ја сни про ме не. По Дир ке му, по-
раст оби ма и ди на ми ке тен зи ја ме ња основ не усло ве ко лек тив ног 
по сто ја ња. Под ди на мич ком тен зи јом се увр шта ва ко ли чи на, бр зи-
на и ра зно ли кост тран сак ци ја у дру штву. Waltz је од овог мо де ла 
одступио. Ре ле вант но је да ли ди на мич ке тен зи је мо ра да иза зо ву 
про ме не по ред ин ди ви ду ал них вла снич ких пра ва и основ не струк-
ту ре вла снич ких пра ва ко ји ка рак те ри шу со ци јал ну фор ма ци ју. Ка-
да је ово слу чај до ла зи до про ме на. За кон опадајућих тро шко ва од 
зе мљи шта, по пу ла ци о ни при ти сци, за тим ши ре ње тр жи шта због 
по пу ла ци о них кре та ња и раз вој уста но ва об ја шња ва ју вла снич ке 
про ме не. Дру ги еле мент кри ти ке је Waltz-ово ге не рал но не ги ра ње 
ди на ми ке тен зи ја као из во ра про ме не. Ово, по Ruggie-у, има осно-
ву у опр де ље но сти Waltz-а, а не то ли ко у по гре шка ма. Ефек те ди-
на мич ких тен зи ја тре ба, та ко ђе увр сти ти у си стем ски ни во. Тре ћи 
аспект кри ти ке Нео ре а ли зма је из о ста вља ње да се уочи да је и сам 
си стем про дук ти ван (укљу чу ју ћи је ди ни це).

У це ли ни Ruggie на сто ји да ди на ми зу је Ли бе рал ни пра вац. 
Кри ти ка Ре а ли зма при мен љи ва је и на ли бе рал не те о ри је ко је не-
до вољ но ува жа ва ју про тив реч но сти од но сно тен зи је.  У Еклек ти-
ци зму ов де им се мо же при дру жи ти и Keohane. Би ће по треб но ука-
за ти на не ке од ста во ва овог ауто ра, да би се из ве ли за кључ ци о 
трен ду раз во ја те о ри ја.  
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1.4. ТЕ О РИ ЈА  И ПО ЛИ ТИЧ КА  
ИДЕ О ЛО ГИ ЈА R. O. KEOHANE

За Keohane-а као еклек тич ког Ли бе ра ла је при хва тљив 
“ра ци о нал ни при ступ” Нео ре а ли зма4). Овај аутор за у зи-
ма по зи ти ван од нос пре ма мо де лу си сте ма, јер са др жи две 
пред но сти. Мо дел омо гу ћу је да се “раз у ме” кон текст др жав-
них ак ци ја, пре ана ли зи ра ња са мих ак ци ја. Те о ри је ко је не 
укључују “раз у ме ва ње” де ло ва ња си сте ма, од но сно, ка ко 
си стем ски атри бу ти ути ћу на по на ша ње (је ди ни ца/др жа ва 
и по рет ка) су “ло ше” те о ри је. Сле де ћа пред ност струк тур-
не те о ри је је не за мен љи ва ком по нен та за ду бљу ана ли зу ак-
ци је (по себ но спољ не по ли ти ке) др жа ва или “не др жав них” 
ак те ра, а ова је по год ност  за те сти ра ње. Ов де се те сти ра ње 
им пли ка ци ја де ло ва ња мо же вр ши ти на апри ор ној осно ви. 
По ред то га, ова кав  при ступ ма ње је осе тљив, по себ но код 
Waltz-а, на про ме не атри бу та уну тар др жа ва. С дру ге стра не, 
ова ква јед но став ност пред ста вља и основ ну сла бост мо де ла. 
Да би се струк ту ра ли зам до гра дио Keohane пред ла же про ме-
не мо де ла: 

1. Уз глав не ак те ре др жа ве, тре ба “ви ше на гла ска” по све-
ти ти дру гим не др жав ним уче сни ци ма, ме ђу влад ним и 
не вла да ним  су бјек ти ма од но сно ви до ви ма ре ла ци ја ко је 
су им свој стве не (тран сна ци о нал не и тран свла ди не);

2. Прет по став ку ра ци о нал но сти из Ре а ли зма тре ба за др жа-
ти уз до пу не, јер кал ку ли са ње у ци љу нај ве ће вред но сти, 
пре ко ску па ци ље ва (кон зи стент ног по рет ка), ни је укљу-
чи ва ло  “пер фект ност ин фор ми са ња” свих ал тер на ти ва 
или про ме не пре фе рен ци ја ак те ра;

3. Си ла ни је је ди ни основ ни ин те рес, циљ или сред ство, 
већ зна чај си ле за ви си од ра зних чи ни ла ца. У ра зним си-
ту а ци ја ма др жа ве ће на раз не на чи не од ре ђи ва ти сво је 
ци ље ве, што за ви си од си стем ских усло ва. Вред ност си-
ле је за ви сна од ци ље ва. Код по сти за ње од ре ђе них ци-
ље ва си ла је ма ње ефи ка сна, не го код дру гих. Уни тар на 
кон цеп ци ја за јед ни це за сно ва на на је дин стве ном мо ти-
ву си ле тре ба да се од ба ци. По себ на под руч ја ра зних 
обла сти и њи хо ва по ве за ност усло вља ва ју си лу. По себ-
ну област, на да ље, чи не уста но ве и пра ви ла, ко ја та ко ђе 

4) Vidi R. O. Keohane: “Realism, Neorealism and the Study of World Politics” u “Neorealism 
and its Critics”, Columbia Univ. press, 1986, str. 1-26.
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тре ба узе ти у ана ли зу. Ов де је укљу че но и при др жа ва ње 
пра ви ли ма. 

С овим оп штим аспек ти ма ве за ни су  на ана ли тич ки еле мен-
ти ко је Keohane пред ла же. При об ја шња ва њу ску па по сле ди ца по-
ли ти ке тре ба узе ти у об зир сред ства си ле и све бит не  фак то ре. 
На да ље, код раз ли чи тих обра за ца по сле ди ца, од но сно од но са и 
обла сти по треб но је уве сти по себ не ана ли зе, да се ви ди ка ко је си-
ла ди стри бу и ра на. Ово тре ба да омо гу ћи да се опи ше и ка ко ула га-
ња у јед ној обла сти, у усло ви ма ве за них обла сти, ути чу на ове по-
себ не. При ис тра жи ва њу на чи на ка ко др жа ве од ре ђу ју соп стве не 
ин те ре се тре ба ис тра жи ти ефек те ме ђу на род не струк ту ре на ин те-
ре се и ефек те дру гих ме ђу на род них фак то ра и “до ма ће струк ту ре” 
(уну тра шње струк ту ре).

Ова уну тра шња струк ту ра по ве зу је Keohane-а за Ли бе ра ли-
зам. У овом сми слу су ком па ти бил ни и за кључ ци плу ра ли зма  ин-
те ре са и ци ље ва. 

Keohane на да ље ука зу је и на сла бо сти Ли бе рал не струк ту ре. 
Ов де се ми сли на струк ту ру ко ја је за сно ва на на ме ђу за ви сно сти, и 
кри ти ка се усме ра ва и на осно ве Нео ре а ли зма, као и Нео ли бе ра ли-
зма. Сле де ћи ста во ви об ја шња ва ју ње го ве по гле де:

1. Про блем са чи сто си стем ског гле ди шта, је да код си ту а-
ци ја стра те шке ме ђу за ви сно сти, опре де ље на ре ше ња у 
су шти ни ни је јед но став но до би ти, ка да се вр ши ана ли за 
си ле или ње не ди стри бу ци је;

2. На чин за пре ва зи ла же ње овог про бле ма је (не укљу чу-
ју ћи у оп сер ва ци је до ма ћи ни во) ста вља ње у за ви сност 
ра ци о нал ног од но са др жа ва и ин сти ту ци о нал ног кон-
тек ста ак ци је др жа ва, као и по сто је ћих ре ал но сти мо-
ћи од но сно по зи ци је др жа ве. Струк тур ни при лаз је са-
мо осно ва си стем ског из у ча ва ња. По себ но тре ба узе ти 
у об зир фак то ре ко ји ни су ве за ни за си лу. Фре квен ци ју 
уза јам них од но са и ње не ва ри ја ци је тре ба има ти у ви-
ду. Дру ги фак тор је не из ве сност. Фак тор не из ве сно сти 
је ве зан за ни во ин фор ма ци ја. Оне по ве ћа ва ју си гур-
ност,  од но сно сма њу ју не из ве сност. Ин фор ма ци је ни су 
си стем ска кон стан та. Оне по ма жу раз у ме ва њу ком плек-
сне ме ђу за ви сно сти, ко ја је не из о став на у раз ма тра њу 
од но са. Ком плек сна ме ђу за ви сност по ка зу је да је те шко 
ко ри сти ти тра ди ци о нал на сред ства мо ћи за од ре ђе не ци-
ље ве. Ме ђу за ви сност на да ље, пред ста вља фак тор ко ји 
по ве ћа ва ни во ин фор ми ра но сти, јер по сто је ви ше стру ки 
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ка на ли кон та ка та ме ђу дру штви ма. Ме ђу на род ни ни во 
под ра зу ме ва кон так те не са мо др жа ва, већ и дру шта ва. 
Ово је су штин ско за ин фор ма ци ју као еле мент ме ђу за-
ви сно сти. 

У це ли ни ана ли зи ра ју ћи  ви дљи во је да си стем има основ ну 
уло гу у об ја шња ва њу про ме на. Фак то ри у не по сред ној ве зи са уну-
тра шњим по рет ком од ре ђу ју по на ша ње си сте ма, та ко да се мо же 
уочи ти по тре ба укљу че ња до ма ћег ни воа у ана ли зу, што аутор не 
ис кљу чу је. Упра во ин фор ма ци ја ма и ком плек сном мре жом са рад-
ње об ја шња ва се мир на про ме на (не ре во лу ци о нар на) ме ђу на род-
ног устрој ства. 

Да би из ве ли ја сни ји за кључ ци о про ме на ма по рет ка по треб-
но је ана ли зи ра ти уну тра шње мо мен те и фак то ре про ме на и ме ри-
ти их, као и спољ не узро ке про ме на или кре та ња. Ово ука зу је на 
по тре бу уво ђе ња фор мал ног на чи на про у ча ва ња по ја ва.

2.ЕКОНОМСКАТЕОРИЈА

2.1 ЕКОНОМСКА ИДЕ О ЛО ГИ ЈА,
МЕ ЂУ НА РОД НА ЛИ КВИД НОСТ И  

ТРО ШКО ВИ ДР ЖА ЊА МОН ТАР НИХ РЕ ЗЕР ВИ
Ни во мо не тар них ли квид них ре зер ви по је ди нач не зе мље 

за ви си од ви си не (oportuix) тро шко ва др жа ва ова квих сред ста ва. 
Тро шко ви су у про пор ци ји са оби мом ре зер ви (V). Овај ни во тре ба 
мно жи ти са је ди нич ним тро шком ко ји се из ра жа ва као је дин стве на 
раз ли ка при но са ка пи та ла и при но са ре зер ви, ко је но се раз ли чи те 
до би ти. Ова раз ли ка мо же се озна чи ти са р. Де фи ни ци ја тро шко ва 
ре зер ви је про из вод р и оби ма V:

Т = V · р,  где Т – тро шко ви
Ако се овај обра зац за тро шко ве ре зер ви до пу ни еле мен ти ма 

про ме не ре зер ви и скло но сти уво зу до би ће се нај пре:
V 1 = V о ± v про сеч но (или Δ v)
где  в про сеч но зна чи про сеч на про ме на мо не тар них ре зер ви
  V 1 – мо не тар не ре зер ве по сле јед не го ди не
  V о – те ку ће мо не тар не ре зер ве (у по чет ном тре нут ку)
Ка да ве ро ват но ћу за про ме ну плат ног би лан са укљу чи мо та-

да има мо обра зац оп ти мал них ре зер ви:
V opt = [v pros. log (r ·m)] / (log pros)
где  v pros. – про сеч на про ме на ре зер ви
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  m – мар ги нал на скло ност уво зу
  prob – ве ро ват но ћа про ме не плат ног би лан са (де фи ци та)
За про ра чун оп ти мал но сти ре зер ви мо же се ко ри сти ти прост 

од нос:
V / M
где  V – обим ре зер ви, 
  M – увоз 
Као ин ди ка тор оп ти мал ност ре зер ви узи ма се ти пич на про-

сеч на про ме на ре зер ви (в про сеч но), при че му тре ба узе ти у об зир 
суп сти ту те мо не та рих ре зер ви, као и гра нич ну скло ност у уво зу 
(dM / dY) и про сеч ну скло ност уво зу (Δ М / Δ Y), где Y – до хо дак.

Из ових од но са при ме ћу је мо си стем ску ве зу до ма ћих ре зер-
ви са тр го вин ским и плат ним би лан сом. Ови би лан си су, као што 
за кљу чу је мо си стем ски ве за ни за мо не тар но – фи нан сиј ска кре та-
ња у све ту од но сно увоз и мар ги нал не (гра нич не) скло но сти уво зу 
код по је ди них др жа ва и гру па др жа ва.

Уну тра шњи чинилац је од нос мо не тар не ма се и мо не тар них 
ре зер ви. Ка да нпр. по сто ји де фи цит плат ног би лан са, вла сти се мо-
гу раз ли чи то по на ша ти. Мо гу по пу ни ти кре ди ти ма ма њак, ко ји је 
на стао тран сфе ром, или сма њи ти мо не тар ну ма су (по ну ду). Пр ви 
слу чај је ве зан за кре а ци ју де по зи та и кре ди та и кон се квент но, у 
де фи ци ту. По раст ове нов ча не ма се, мо ра би ти (си стем ски ве зан) 
за одр жа ва ње ви шег ни воа у ре зер ва ма. У су прот ном слу ча ју, ума-
ње ња нов ча не по ну де до вољ ни су ни жи ре зер вни фон до ви.

Мо гућ ност ве ћег тро ше ња (екс тер ног) омо гу ћу је да де-
ви зни фон до ви бу ду осет но ни жи од мо не тар не до ма ће по ну-
де, а ово до во ди до нео п ход но сти израчунавања ми ни му ма 
ре зер ви за по др жа ва ње екс тер ног тро ше ња. Ове ре зер ве за-
ви се од мар ги нал не скло но сти по тро шње, до ма ћих про из во-
да (ц) и уво за. Ова ве за од ре ђу је ми ни мум ре зер ви (Vmin):

Vmin = m / (m + c)
где  m – мар ги нал ни увоз, 
  c – мар ги нал на до ма ћа по тро шња
Одав де по ве ћа ње гра нич не скло но сти уво зу, по ве ћа ва ми ни-

мал ни ни во ре зер ви. Ов де тре ба узе ти и р да и се од ре дио пре ци-
зни је оп ти мум ових ре зер ви, јер ка да је раз ли ка при но са (у слу ча ју 
нпр. ви со ке ду го роч не сто пе) ви со ка, тро шко ви др жа ња ре зер ви 
ути чу на њи хо во опа да ње.

Си стем ски су, као што уоча ва мо ве за ни аспек ти ни воа ка ма-
та уну тра шње и ме ђу на род не еко ном ске си ту а ци је и њи хо ве про-
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ме не са ни во и ма ре зер ви у свим зе мља ма и сва кој по је ди нач ној зе-
мљи. Ова кво ком плек сна за ви сност је ре ла ци о ног ре жим ског ти па.

2.2. ИДЕ О ЛО ГИ ЈА И ТЕ О РИ ЈА Г. ХА БЕР ЛЕ РА
По Ха бер ле ру5) вред но сти ро ба је за ви сна не са мо од ин кор-

по ри ра ног ра да, већ од ком би на ци је про из вод них фак то ра. Ов де су 
укљу че ни по ред ра да и ка пи тал и зе мља, ко ји су у ра зним ком би на-
ци ја ма од но сно раз ме ра ма укљу че ни у це ну. Вред ност ро бе је, по 
овом кон цеп ту, из ра же на у опор ту ним тро шко ви ма. Са мо у ма лом 
бро ју слу ча је ва тро шко ви при про ме на ма ни воа про из вод ње оста ју 
кон стант ни (и са мо у овој си ту а ци ји це ну фор му ли шу кон стант ни 
тро шко ви). По Ха бер ле ру це на је за ви сна од скло но сти у кре та-
њу тро шко ва у за ме ни јед не про из вод ње дру гом. Вред ност ро бе је 
од ре ђе на као вред ност мар ги нал них тро шко ва при суп сти ту и са њу 
не ке ро бе дру гом. Бу ду ћи да се за јед ну ро бу мо ра жр тво ва ти дру га 
ро ба, це на ро бе из ра жа ва се мар ги нал ном вред но шћу дру ге ро бе. 
Ов де је  Ха бер лер по ве зао прин цип опор ту них тро шко ва и мар ги-
нал них вред но сти. Мар ги нал ни тро шко ви су тро шко ви по треб ни 
за про из во ђе ње јед ног до дат ног (у од но су на по сто је ћи опсег про-
из вод ње) про из во да. Ма те ма тич ки се ова де фи ни ци ја раз ли ку је од 
из во да, јер не до ла зи до те жње ну ли, већ до је ди нич ног при ра ста. 
Тренд или јединични при раст бит њи је од про сеч ног ра ста и он 
од ре ђу је це не ро ба. Ове це не се из јед на ча ва ју са тро шко ви ма суп-
сти ту ци је ро ба, а ови тро шко ви су јед на ки мар ги нал ним тро шко ва 
про из вод ње од ко је се от ка зу је у ко рист ове. 

Ре зи ми ра ју ћи ову те о ри ју, тре ба при ме ти ти да је уви ђа њем 
да про сеч не про ме не тро шко ва при про из вод ном ра сту или па ду, 
не могу да ука жу на од нос раз ме не, ова те о ри ја представља пр ви 
мо дер ни нео кла сич ни еко ном ски кон цепт. За па жа ју ћи да је од нос 
раз ме не ро ба на нивоу мар ги нал них про ме на ра ван од но су суп сти-
ту и са ња ра да, ка пи та ла и зе мље ко ји ула зе у це не ових ро ба, на чи-
њен је кљу чан ко рак ка мо дер ни за ци ји кла сич не ми сли.

2.3. ТЕ О РИ ЈА B. OHLINA
У по гле ду ди на ми за ци је Те о ри јом ком би но ва ња про из вод-

них чи ни ла ца ко ји од ре ђу ју це ну Ohlin6) је про ши рио те о ри ју. 
Из гра ђу ју ћи те о ри ју урав но те же ња овај те о ре ти чар ука зу је ве зу 
по ну де и тра жње за про из во ди ма са оби ла то шћу фак то ра про из-
вод ње, у да тој сре ди ни, ко ја има ути цај на це не фак то ра. Ну ђе ње 
ро бе је под ути ца јем це на и тро шко ва фак то ра. Од це не фак то ра од-

5) G. Haberler, “The Theory of International Trade”, New York, 1956, str. 175.

6)  B. Ohlin,  “Interregional and International Trade”, Cambridge, 1933, str. 35. 
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но сно оби ла то сти фак то ра у др жа ви, за ви си у ко јим ко ли чи на ма и 
раз ме ра ма ће би ти ови у про из вод њи ро ба ан га жо ва ни. Сва ка ро ба 
мо же се про из ве сти на раз не на чи не  или уче шће у ра зним ни во-
и ма про из вод них фак то ра. Ви си не по тро ше них фак то ра од јед не 
зе мље до дру ге се раз ли ку ју због при род них усло ва и спе ци фич-
но сти. Ко ли чи на ути че на це ну фак то ра. Од це не фак то ра, ко ји је 
и под ути ца јем тра жње, као и по ну де, за ви си ан га жо ва ње. Ако је 
це на (по пра ви лу оскуд ног у при ро ди и др жа ви)  фак то ра ве ћа, ње-
го во ан га жо ва ње је ма ње (да би се из бе гли тро шко ви). Ов де Ohlin 
укљу чу је још је дан еле мент. На це ну фак то ра ути че и тра жња за 
го то вим про из во дом и по сред на тра жња. Тр гу ју ћи, дру ге др жа ве 
ће по ди ћи це ну обил ног фак то ра. 

Овај по след њи ар гу мент осно ва је те о ри је рав но те же Ohlin. 
Об ја шња ва ју ћи им пулс тр го ви ни ко ји се ви ди у це нов ним раз ли ко-
ва њи ма, уво де се пој мо ви ин тен зив них фак то ра. Др жа ве са оби ла-
тим фак то ром нпр. Ка пи та лом, а оскуд ним дру гим фак то ром нпр. 
ра дом, да би из рав на ле це не, на сто је ће да уве зу про из во де у ко ји ма 
рад оби лу је, а из ве зу ро бе у ко ји ма оби лу је дру ги фак тор од но сно 
ка пи тал. На тај на чин тре ба да до ђе до по ра ста про из вод ње ар ти-
ка ла са оби ла тим фак то ром тен ди ра ју ћи да фак тор пре ста је да бу де 
оби лат (услед ја че тра жње). Та ко це не оби ла тог фак то ра ра сту, а 
у су прот ном про це су, код оскуд ног фак то ра, у свет ској тр го ви ни, 
до ла зи до па да це не. Као по сле ди ца ис по ља ва се тренд ко ји у свет-
ској еко но ми ји до во ди до из јед на ча ва ња це на фак то ра. 

Те о ри ја Ohlin-а ба зи ра на мо бил но сти про из вод них фак то ра. 
Ова мо бил ност у ме ђу на род ној тр го ви ни ни је, због тр го вин ских 
огра ни че ња, иста као уну тар др жа ве, та ко да је у прак си, по себ но у 
про тек ци о ни стич ким окол но сти ма, мо гу ће са мо де ли мич но из јед-
на ча ва ње це не фак то ра. 

Овај мо дел укљу чу је и це не и нов ча не тро шко ве. Да ли је је-
дан фак тор или про из вод ску пљи у јед ној или дру гој др жа ви за ви-
си од де ви зног кур са. Ов де су на рав но бит ни сви еле мен ти це не. 
Као по сле ди ца из јед на че ња фак то ра (на зва ни ка сни је Ohlin-Heck-
scherov за кон), до ла зи до ефек та из јед на ча ва ња це на фи нал них ро-
ба у свет ској за јед ни ци. Те о ри ја тр го ви не Ohlin-а у нај оп шти јем 
сма тра еко ном ски да по сто ји тен ден ци ја сма њи ва ња еко ном ске 
над мо ћи на ци ја, од но сно, да де ло ва њем чи ни ла ца урав но те же ња 
еко ном ски мо но по ли по сте пе но пре ста ју да по сто је.  
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2.4.  ТРИ ФИ НО ВА ЕКО НОМ СКА  
КОН ЦЕП ЦИ ЈА И ИДЕ О ЛО ГИ ЈА

Три фин Р. уоча ва про блем рас ко ра ка про из вод ње зла та и 
ње го ве тра жње. По ње му овај тренд до во ди до стал ног ме ња ња 
вред но сти зла та. Ре ва ла ри зо ва ње зла та ни је ре ше ње. По раст це не 
зла та, од но сно кон стант на скло ност овог ра ста це не би зна чи ла по-
вре ме не или не пре кид не де пре си ја ци је ва лу та пре ма овом ме та лу. 
Одав де про из и ла зи да је нео п ход но про на ћи но ви ме ди јум ли квид-
но сти, ко ји би бо ље обез бе дио ни во ли квид но сти од но сно за до во-
љио екс пан зи ју свет ске еко но ми је.

Три фин уоча ва да осла ња не на до лар као је ди ни ме ди јум не 
ре ша ва пи та ње ме ђу на род них ли квид них фон до ва. Др жа ве ко је (у 
си сте му до лар ског по сред ни ка) др же до ла ре као ре зер ве у осно ви 
да ју за јам САД-у ко ји је не тре жен, др жа њем ових ли квид них ре-
зер ви код ба на ка САД. Ово су крат ко роч на по тре жи ва ња. Да би 
се из бе гле не ста ши це до ла ра код др жа ва ко је су САД-у да ле ове 
зај мо ве, нео п ход но је стал но вра ћа ти ова сред ства на зад овим зе-
мља ма укљу чу ју ћи и не тра жне зај мо ве. Ово пре ва зи ла зи ни во су-
фи ци та у САД. Вра ће на сред ства др жа ва ма су, ме ђу тим, са да ве ћа 
не го ини ци јал но. Ова се де ли мич но по но во ула жу у САД и ства-
ра ју се уве ћа ни но ви кре ди ти од но сно но вац у ви ду по тра жи ва ња. 
Три фин на да ље уви ђа пи ра ми дал ну кре а ци ју до ла ра, јер сма тра да 
пре за си ће ност мо же до ве сти до па да до ла ра и свет ске еко ном ске 
ка та стро фе.

Из овог мо гу ћег епи ло га Три фин за кљу чу је да САД тре ба 
да сма ње до при нос до ла ра ме ђу на род ној ли квид но сти. По треб но 
је уве сти нов ме ди цум. Др жа ве тре ба да ин тер но уро ли зу ју фи-
ду ци јар ни део сво јих мо не тар них ре зер ви ко ји тре ба за ме ни ти (у 
фон ду) бан цор-ом.

Си стем ски је бит но уочи ти да оп сег кре а ци је нов ца (де по зи-
та) ко је об ја шња ва Три фин, не про ду ку је нео гра ни че но на го ми ла-
ва ње »не тра зе жних« зај мо ва (ка ко смо их го ре на зва ли). Про цес се 
си стем ски ста вља де ло ва њем си ла су прот ног деј ства. Ефек те за си-
ће ња до ла ри ма и ин фла ци је се ума њу ју ви шом ка мат ном сто пом 
ко ја не представља ствар ну це ну до ла ра. Ка ма та је на и ме уто ли ко 
ви ша од рав но те жног ни воа уко ли ко је пи ра ми дал на кре а ци ја ве ћа. 
Ово ста ње се по пра вља одр жа ва њем све ве ћег тр го вин ског де фи-
ци та ко ји та ко ђе де лу је на ума ње ње ни воа не тра же ног су фи ци та. 
Ов де је од зна ча ја, као што мо же мо да уочи мо, ко ји део ини ци јал-
них сред ста ва (по ко јој сто пи) се вра ћа бан ка ма у САД. Уко ли ко је 
сто па кре а ци је све ни жа у сва ком сле де ћем ци клу су, та да ће по сле 



СПМ број 1/2009, година XVI, свеска 23. стр. 11-44.

30

из ве сног бро ја ци клу са пи ра ми дал на кре а ци ја по ста ти за не ма ри-
ва. Ко че ћи ефект ко ји је ов де при су тан је си стем ски ефект.

2.5. РУ ФЕ О ВА ИДЕ О ЛО ГИ ЈА И СХВА ТА ЊЕ

Ру фе се на ста вља на иде ју Три фи на у ве зи са ре зер ва ма ко-
је кре и ра ју пи ра ми дал ну штед њу. Де ви зе су ова ко функ ци о нал но 
удво стру че не, до ла зи до удво стру ча ва ња кре дит не ба зе. По ве ри-
лач ка зе мља ре зер ве др жи као по тра жи ва ње код стра них ба на-
ка. Бан ка за ду же не др жа ве, пру жа кре ди те и за ра ђу ју на ра зли ци 
ин те ре са. До ла ри ко је сти че не а ме рич ки свет на ба зи де фи ци та, 
вра ћа ју се у САД кроз депозите, и за то де фи цит не иза зи ва код 
Аме ри ке пла ћа ња. Ово се опи су је као си ту а ци ја за Америку где 
»по зајм љу је, а не ли ша ва се, сти че, а не пла ћа«. То ста ње про из ла-
зи и дво стра ног кре и ра ња де по зи та истим нов цем код по ве ри о ца и 
ду жни ка, од но сно удво стру че ња ба зе. Из ове си ту а ци је про из ла зи 
да де фи цит не до во ди до оче ки ва ног од ли ва зла та из САД. Плат ни 
и тр го вин ски де фи цит не иза зи ва ју ефек те ко ји тре ба пре ко од ли ва 
зла та и ва лу та до тр жи шно до ве ду до рав но те же би лан са. 

Удво стру че ње де по зит не ба зе истим нов цем не би има ло те-
же по сле ди це ка да би од ли ви и при ли ви из ме ђу ових по ве ри ла ца и 
ду жни ка би ли углав ном по рав на ти. У су прот ном, ка да по сто је ве ће 
не рав но те же, ове по ста ју јак ге не ра тор ин фла ци је и мо гу да до ве ду 
до кра ха пи ра ми дал ну штед њу. С овим у ве зи Ру фе за у зи ма став да 
овај про блем ре зер ви тре ба ре ши ти ли кви ди ра њем у зла ту де ла до-
лар ских по тра жи ва ња ко је др жа ве др же као део сво јих ли квид них 
мо не тар них ре зер ви.

Ова кав став, као и код Три фи на, за сни ва се на уоча ва њу да 
би у слу ча ју ха о тич ног па да по ве ре ња у ли квид ност др жа ве ван 
Аме ри ке кон вер то ва ле сво је мо не тар не ре зер ве у аме рич ко зла то. 
Ово би зна чи ло од лив зла та из САД и еко ном ски ха ос услед ли ша-
ва ња пи ра ми дал не штед ње, сво је злат не осно ве.

2.6. ХА РО ДО ВА ТЕ О РИЈ СКА МИ ШЉЕ ЊА И ГЛЕ ДИ ШТЕ

Ха ра до ва гле ди шта се ба зи ра ју на кре и ра њу но ве нов ча не 
ма се и про ме ни це не зла та. Са да шњи раз вој тр го ви не и уво за до-
во ди до не до стат но сти ли квид но сти. Зла то чи ја про из вод ња ни је 
до вољ на да се за до во ље по тре бе, тре ба ре ва ло ри зо ва ти. Ова те о ри-
ја по ла зи од ста ва да ме ђу на род ним по тре ба ма тре ба ма са ли квид-
но сти ко ја је сра змер на укуп ном ме ђу на род ном уво зу, уз го ди шњи 
раст за 3%. Ли квид ност тре ба да бу де ре фор ми са на кван ти та тив но 
и ква ли та тив но, од но сно тре ба у но вим вред но сним је ди ни ца ма 
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ММФ-а кре и ра ти као до пу ну по сто је ћим ли квид ним ре зер ва ма но-
вих 60 ми ли јар ди до ла ра (на већ по сто је ћу исту ма су на по чет ку 
шездесетих го ди на). Та ко кре и ра на сред ства ће се сра змер но кво-
та ма у ММФ-у ало ци ра ти чла ни ца ма ове ор га ни за ци је. Ало на ци је 
су но во кре и ра ни но вац за из вр ше ње пла ћа ња у ор га ни за ци је од но-
сно из ме ђу ду жни ка и по ве ри ла ца. Ду жни ци нов ча ним је ди ни ца ма 
ММФ-а пла ћа ју (или из ми ру ју) сво је оба ве зе по ве ри о ци ма, ко је су 
чла ни це ММФ-а. Фон до ве је ди ни це не би се мо гле кон вер то ва ти 
зла том. По ве ри лач ке зе мље би у од но су на ду жнич ке на го ми ла ва ле 
но ве је ди ни це, а не по тра жи ва ња. Бу ду ћи да се је ди ни це ММФ-а 
мо гу за ме ни ти за би ло ко ју чвр сту ва лу ту, из ми ри ва ње би се пре-
ма фон ду из вр ша ва ло у би ло ко јој ва лу ти. Мо гућ ност ауто мат ског 
(без од лу ке) ко ри шће ња сред ста ва би ло би до вред но сти 100% ало-
ка ци је.

Овај мо дел је у осно ви кре ди ти ра ње де фи ци тар них чла ни-
ца фон да, сред стви ма су фи ци тар них чла ни ца. Пи ра ми дал ност се 
де ли мич но убла жа ва јер нов но вац не кре и ра по тра жи ва ња. Ова 
по тра жи ва ња су под кон тро лом и не по сто ји ме ха ни зам ко ји из ван 
ММФ-а до во ди до удво стру че ња кре дит не ба зе. На да ље опа сност 
од гу бит ка ве ре у нов ме ди ја тор не мо же до ве сти до еко ном ских 
по сле ди ца. Нов ме ди ја тор ни је за ме њен за зла то. Ова ко се ума њу је 
при ти сак на до лар и ума њу је мо гућ ност кри зе.

2.7. МАКЛУ ПО ВО СХВА ТА ЊЕ ЛИ КВИД НО СТИ

За Мац хлу па ли квид ност је по ја ва ко ју тре ба раз ма тра ти 
у кон тек сту по ра ста свет ске ефек тив не тра жње, ко јој са вре ме не 
др жа ве те же. Ова тра жња и тен ден ци ја па да за по сле но сти и ра-
ста до хо да ка (над ни ца) од ре ђу ју не при клад ност си сте ма фик сних 
кур се ва. Екс пан зив на тра жња и еко но ми ја уз раст над ни ца и пу ну 
за по сле ност бр зо би у овом си сте му осла би ле ре зер ве у от су ству 
ме ра де ви зне по ли ти ке. Да би се ово из бе гло Маклуп за сту па схва-
та ње да тре ба омо гу ћи ти ра зум но флук ту и ра ње кур се ва.

Маклуп уви ђа деј ство сна жних со ци јал них си ла на си стем. 
У др жа ва ма где по сто ји при ти сак на пла те, флук ту и ра ју ћи курс ће 
до во ди ти до ума ње ња ових трен до ва. Про ме на ни воа пла та на ви-
ше, пре ко флук ту и ра ју ћег кур са ва лу те има за ефект про ме ну це не 
уво зних ро ба од но сно про ме ну, по сле дич но оп штег ни воа (нов ча-
не ма се). Пре ко мер на про ме на ни воа пла те, по ста ће одав де не ис-
пла ти ва. Ово ће би ти ви дљи ва за су бјек тив не чи ни о це, од но сно 
кре и ра ће се свест о не ис пла тив но сти ра ста над ни ца. Ова кав ефект 
је пси хо ло шког ви да). Сви ов де на ве де ни еле мен ти у си стем ској су 
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ве зи. Мо не тар не ре зер ве и плат ни би ланс, ве за ни су за ме ђу на род-
ну тра жњу, као и до ма ћу тра жњу и по тро шњу.

2.8. ЛЕР НЕР – МАР ША ЛОВ  
ПРИ ЛАЗ ЗА ДЕЈ СТВО ЦЕ НЕ И ДО ХОТ КА

Ди на мич ки при лаз плат ном би лан су и на чи ни урав но те же ња 
би лан са и ван од но са са тр го ви ном ука зу ју на по тре бу ре ла ци о ни-
стич ког при сту па. Чи ни о ци плат ног би лан са већ на нај е ле мен тар-
ни јем ни воу ана ли зе, као што смо ука за ли, има ју ре ла ци о ну од ре-
ђе ност.

Пре ма књи хо вод стве ној де фи ни ци ји плат ни би ланс се из ра-
жа ва:

B = Y – E
где је  Y – агре гат ни на ци о нал ни до хо дак, а 

  Е – агре гат на на ци о нал на по тро шња.

Као што смо ука за ли ума ње на по тро шња, ума њу је до хо дак и 
де лу је ста би ли зу ју ће на би ланс. Ако укљу чи мо гра нич ну скло ност 
уво зу и тро ше њу, мо же мо пр ви из вод Б из ра зи ти као:

dB = /1 – е) / ( 1 – е + еm) dp + {1 – [(1-е) x / (1 – е + еm)]} dЕ
где  е – гра нич на скло ност тро ше њу из над ни воа Y (до хот ка),  

  m – гра нич на скло ност ко ја се од но си на по тро шњу за увоз, 

  dP – ин фи ни тен зи мал на про ме на про из вод ње, 

  dE – ин фи ни тен зи мал на про ме на по тро шње (ауто ном не), 

  х – сма ње ње тро ше ња на до ма ће про из во де.

Ода тле е до пу шта тро ше ње из над Y. Ка да др жа ва има де-
фи цит у би лан су по сто је одав де два на чи на за вра ћа ње би лан са у 
рав но те жу. Пр ви је раст про из вод ње и до хот ка. Дру ги је ума ње ње 
по тро шње. Рав но те жа плат ног би лан са за ви си од уну тра шње ста-
бил но сти и спољ њег фи нан си ра ња. При не рав но те жи Е ≠ Y уну-
тра шње фи нан сиј ске опе ра ци је мо гу де ло ва ти на плат ни би ланс. 
Да кле, спољ ном је по треб но до да ти уну тра шње фи нан си ра ње. 
Уну тра шње фи нан си ра ње се вр ши или сма ње њем од но са нов ча-
не ма се пре ма до хот ку, кроз повећање брзине цир ку ла ци је нов ца 
или се при бе га ва по ра сту бан ков них по тра жи ва ња из над ду го ва ња 
(бан ков них). Ови аспек ти по врат но де лу ју на спољ но – фи нан сиј-
ску ста бил ност и уну тра шње еко ном ску си ту а ци ју и ста бил ност. 
До дав ши ов де ва ри ја блу спољ њег ути ца ја (фи нан сиј ског) по но во 
ће се про ме ни ти усло ви уну тра шње рав но те же. Си стем ски ови 
аспек ти ве зу ју се за це не, до хо дак, нов ча ну ма су, тра жњу и про-
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из вод њу. Те ку ћи тр го вин ски би ланс је од ре ђен овим еле мен ти ма, 
ма да по врат но де лу је на од нос до хот ка и по тро шње (и тра жње).

Оп ште раз вој ни ни во, та ко ђе, је ве зан за плат ни би ланс. Ово 
се огле да у за ви сно сти др жа ве од тр го ви не (од но са уво за пре ма 
до хот ку) ни воа ела стич но сти тра жње и по ну де до ма ћих и стра них 
ро ба, при про ме ни кур са и до хот ка. Раз вој ни ни во је за тим у ве зи 
са из во зном за ви сно шћу, ду го ви ма, из во зном кон цен тра ци јом (на 
ро бе ни же или ви ше пре ра де) и од но си ма раз ме не.

Пре ма Р. Нур ксцу по треб но је укљу чи ти и од но се ве за не за 
ин фла ци ју и де фла ци ју да би се об ја снио би ланс. По ње му уну тра-
шња ста бил ност је при сут на при до хот ку где не ма (не у ме ре не) не-
за по сле но сти и ин фла ци је. ова кав став ја сно ука зу је на си стем ску 
ве зу ни воа до хот ка и плат ног би лан са.

Еко ном ска раз ви је ност је ре ла тив на ка те го ри ја. Све др жа ве 
због раз ли чи тог исто риј ског раз во ја и оп скр бље но сти про из вод-
ним и по тро шним фак то ри ма, раз ли чи те ве ли чи не те ри то ри је, ста-
нов ни штва, тр жи шта, ни су исте сна ге. Сна га др жа ве мо же се из-
ра чу на ти:

где  Frela – ре ла тив на моћ A, 
  Fаа – ап со лут на моћ А, 
  Fаb – ап со лут на моћ B, 
  Fаc – ап со лут на моћ C
Ин фла ци ја или не за по сле ност (де фла ци ја) има ју не по сред-

ног ефек та пре ма би лан су. Сва ко ме ња ње це на и до хо да ка ре зул ти-
ра про ме на ма на плат ни би ланс. Уну тра шње и спољ но фи нан си ра-
ње ди рект но се ве зу ју за ин фла ци ју и за по сле ност.

Овим чи ни о ци ма се до да је и деј ства про ме не кур са. Де вал-
ва ци ја и ре вол ва ци ја има ју и спољ не и уну тра шње ефек те. Пре ма 
Мар шал–Лер не ро вој те о ри ји при де вал ва ци ји, ће се по бољ ша ти 
плат ни би ланс ако су ела стич но сти уво за код две др жа ве та кве да 
је њи хов збир ве ћи од 1. Ови те о ре ти ча ри по ла зе од: 

dB / dr > 0
где  B – тр го вин ски би ланс др жа ве А из ра жен у ва лу ти  

  др жа ве B,  
  r – де ви зни курс у ва лу ти др жа ве А пла ће ној за ва лу ту B, 
Одав де ви ди мо да што је ве ћи из вод dB / dr то је ма њи ни во 

де вал ва ци је нео п хо дан за по рав на ње би лан са. Тр го вин ски би ланс 
мо же се пре ко до хот ка, кур са и це на из ра зи ти као: 
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B = (Px / r) Mb – (Pm / r) Ма
где  Px – це на из во за А у ва лу ти др жа ве А, 
  Pм – це на уво за А у ва лу ти др жа ве А, 
  Ма – увоз А <=> Xб – обим из во за B, 
  Мб – увоз B <=> Xа – обим из во за А
Овај из раз ба зи ра на од но су до хот ка од из во за и це не. До хо-

дак из во за А у ва лу ти B је:
(Px / r) Мb  Кон се квент но ва жи за (Pм / r) Ма

Про из вод Px и Xа (или PxМb) је вред ност из во за А у ва лу ти А 
(Vx). Слич но је и са Vм:

Vм = PмМа = PмХb

Пре ма Мар шал–Лер не ро вом ви ђе њу услов за де вал ва ци ју 
ко ја во ди от кла ња њу де фи ци та мо же се из ра зи ти:

dB / dr = -(Px / r
2) Мб – (Px / r М’бPx / r

2) – (Pм / М’аPм / r2) = 
Vx / r

2 [(-1 – Мб’ / Мб) Px / r) – (Vм / Vx (Ма’ / Ма) Pм]
где из вод: М’а = dМа / dПм / М’б = dМб / dPx

Ко ри сте ћи сле де ће де фи ни ци је ела сти ци те та:
ела стич ност по ну де за из во зом А или 
еx  А = (dXа / dPx)Пx / Xа => XаPx / Xа

ела стич ност тра жње А за уво зом или 
ем А = (dМа / dPм)Пм / Ма => М’аPм / Ма

ела стич ност по ну де за из во зом Б или 
еx  V = [dXб / d(Pм / r)] (Pм / r)/Xб => М’б (Pм / rXб)
ела стич ност тра жње Б за уво зом или 
ем V = [dМб / d(Px / r)] (Px / r)/Мб => М’б (Px / rМб)
до би ће мо из раз:
dB / dv = (Vx / r

2) [-1 – емB – (Vм / VxемА)]
По ве ћа ње р (де вал ва ци ја) по пра вља би ланс 
при dB / dr > 0 од но сно ка да ов де:
-1 – емB – (Vм / Vx) емV > 0
од но сно: - емB – (Vм / Vx) емА > 1
Ако је др жа ва у де фи ци ту има ће те жњу за про ме ном кур са. 

Нај ма њи по вољ ни мо мент је мо мент код Vм = Vx. Та да је услов за 
ме ња ње вред но сти ва лу те: (- емА – емB) > 1

Овај од нос је ко на чан став Мар шал – Лер не ро вих про у ча ва-
ња. При нај ма ње по вољ ном усло ву Vм = Vx ва жи и у сва кој си ту а-
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ци ји Vм ≠ Vx да де вал ва ци ја мо же би ти успе шна за урав но те же ње 
би лан са ка да је збир уво зних ела сти ци те та ве ћи од је ди ни це.

Овај од нос де вал ва ци је и уво зних и из во зних еле ме на та у 
раз во ју на си стем ску ве зу ме ђу на род них фи нан си ја и ме ђу на род не 
тр го ви не. Да би се ана ли зи ра ла област ме ђу на род них фи нан си ја 
по треб но је си стем ски ана ли зи ра ти ве зу спољ них и до ма ћих ва ри-
ја бли.

При де вал ва ци ји или де пла си ра њу по јеф ти њу је до ма ћи из-
воз и по ску пљу је стра ни увоз, при че му се у вре ме ну ме ња ути цај 
на це не и до хо дак са деј ством на плат ни би ланс. По ве ћа ње из во-
за ства ра до хо дак, ко ји се мул ти пли ко ва но пре ма сва ком ци клу-
су уве ћа ва. Овај до хо дак се по ред уво за тро ши и на ин ве сти ра ње. 
Ин ве сти ра ње, ме ђу тим до во ди до убр за ња про ме не до хот ка услед 
уну тра шњег мул ти пли ка то ра. Ова кав нов до хо дак по врат но де лу је 
на увоз и штед њу. Ефек ти овог деј ства су си стем ски.

Ре вал ва ци ја, као и по сте пе но вра ћа ње кур са на ни во урав-
но те же но сти исто ме ња од но се це на и до хот ка. уво зна по тро шња, 
ин ве сти ци је и дру ги ви до ви тро ше ња с јед не, као и штед ња с дру ге 
стра не има ју раз ли чи то деј ство од деј ства ве за ног за де пре си ра ње.

Ефе кат де вал ва ци је на рав но те жу би лан са, гру бо узев ши, за-
ви си од ела стич но сти по ну де др жа ве ко ја је из вр ши ла де вал ва ци ју, 
пре ма уну тра и спо ља од ела стич но сти тра жње спољњег тр жи шта 
пре ма др жа ви ко ја је де вал ви ра ла ва лу ту. По ну да де ви за тре ба у 
овој др жа ви да по ра сте, и у исто вре ме да се сма њи тра жња за де-
ви за ма. По раст де ви за од но сно ова кво кре и ра ње до хот ка, до во ди 
до мул ти пли ка тив ног деј ства ко је тре ба да уве ћа деј ство ауто ном-
ног до хот ка.

У слу ча ју про ме не ва лу те у су прот ном сме ру, плат но – би-
лан сни раст де лу је инфлаторно. Од ела сти ци те та за ви се ефек ти на 
це не и до хо дак. Ви шак у би лан су, по пра ви лу је ре зул тат по рет ка 
мо ћи у еко ном ским од но си ма. Не ке др жа ве тра ди ци о нал но оства-
ру ју ви шко ве, а не ке су тра ди ци о нал но у де фи ци ту. Ка да ин фла ци-
ја за хва ти не ке зе мље, а ни је на сту пи ла у зе мљи ста бил ног еко ном-
ског кре та ња, ова мо же оства ри ти не же ље ни ви шак и по раст це на 
из над еко ном ског кре та ња ни воа. Да би се из бе гла екс пан зи ја де-
по зи та и кре дит но фи нан си ра ње, по треб но је ко ри сти ти курс. Ово 
на рав но ни је увек слу чај, јер је ме сто др жа ва у свет ском мо не тар-
ном си сте му би тан фак тор од ре ђи ва ња ме ра де ви зне и еко ном ске 
по ли ти ке. Про ме ном ва лу те на ви ше по раст це не из во за и пад це не 
уво за де ло ва ће де фла тор но на еко но ми ју. Ако до ђе до па да до хот ка 
услед ре вал ви ра ња ва лу те овај пад до ве шће до мул ти пли ка тор них 
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по сле ди ца по ни во до хот ка, што ће има ти за ефект деј ство на су-
зби ја ње ин фла ци је.

Деј ство це на и до хот ка при де вал ви ра њу ва лу те има су прот-
не ефек те. Про ме ном вред но сти ва лу те на ни же по јеф ти њу је из воз, 
по ску пљу је увоз, од но сно ини ци јал но ра сте из воз и ини ци јал но 
па да увоз, док до хо дак де лу је у ду жем пе ри о ду на по раст уво за до 
ни воа по ра ста из во за од но сно де лу је у прав цу урав но те же ња би-
лан са. Ни во ума ње ња уво за при де пре си ра њу за ви си од ела стич-
но сти по ну де до ма ћих суп сти ту та за стра не ро бе, од ела стич но сти 
стра не по ну де од но сно мо гућ но сти тран сфор ми са ња њи хо ве по ну-
де и про из вод ње (што укљу чу је и тех но ло шке пред но сти при вре-
де). Стра на по ну да услед раз ви је но сти и ди вер зи фи ка ци је ро ба мо-
же да ела стич но ре а го ва ти на про ме не кур са, док суп сти ту и са ње у 
ма ње ја ким при вре да ма, од но сно тех но ло шки сла би јим са ни жим 
ни во ом ди вер зи фи ко ва но сти ро ба мо же би ти осет но спо ри ја. Ов-
де би тан чи ни лац је сте раз ли ка у степену сна ге еко но ми је и тран-
сфор ма ци о ни »лог« од но сно спо соб ност и бр зи на при ла го ђа ва ња. 
По ред ових аспе ка та ни во ума њи ва ња за ви си од ела стич но сти до-
ма ће тра жње за уво зом. Ако је при вре да за ви сна у ре про ма те ри ја-
лу од ино стран ства, по себ но ако је ова за ви сност ви со ка не мо же 
се оче ки ва ти ела стич но ре а го ва ње тра жње. Ово је та ко ђе за ви сно 
од ни воа раз ви је но сти др жа ве. Ела сти ци те ти за ви се од гра нич не 
скло но сти по тро шње и штед њи и роб не ди вер зи фи ка ци је и из во-
зне и уво зне кон цен тра ци је. Кон цен тра ци ја из во за на ма њи број 
ро ба и по тре бе от кла ња ња за о ста ја ња по ве ћа ва ју по ну ду и до во де 
до ре ла тив ног па да вред но сти ових ро ба, од но сно ро ба ко ји про-
из во де не раз ви је не др жа ве. На овај на чин ела сти ци те ти су ве за ни 
за од но се раз ме не. По гор ша ње ових од но са и спољ но за ду же ње су 
фак то ри ко ји по врат но де лу ју на гра нич ну скло ност тро ше њу, ела-
сти ци те те и роб ну ди вер зи фи ка ци ју. Ни во раз ви је но сти је осно ва 
ових ре ла ци ја. Учи нак по ли ти ке за по сле но сти и ни во за по сле но-
сти су та ко ђе у ве зи са ела стич но шћу тра жње. Пу на за по сле ност 
до во ди до дру га чи јих ефе ка та на тра жњу од ма њег ни воа за по-
сле но сти. Де вал ва ци ја мо же по ве ћа ти до хо дак у ве ћој ме ри ако у 
др жа ви пре овог чи на ни је по сто ја ла мак си мал на ис ко ри шће ност 
ка па ци те та. Ви шак ка па ци те та мо же би ти из во зно ан га жо ван та ко 
да је би тан ни во по тен ци јал ног из во за. Де вал ва ци ја је за тим у ре-
ла ци ји са евен ту ал ним бу ду ћим ком па ра тив ним тр го вин ским пред-
но сти ма. 
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2.9. ИДЕ О ЛО ГИ ЈЕ Б. БА ЛА СА (B. BALASSA), 
Л. ДЕ ТЛЕ ФА И Х. МИН ТА (H. MYINT)

Пре ма Ба ла си7) да би се про це ни ле ком па ра тив не пред но сти 
у тр го ви ни по треб но је узе ти у об зир уче шће у из во зу (export share) 
и од нос из во за и уво за (export-import ratio). Ова два еле мен та до во-
де,  по овом кон цеп ту, до са зна ња о ин ди ка то ри ма  ком па ра тив них 
пред но сти. Они од ре ђу ју, по Ба ла си, “тр го вин ске пер фор ман се”. 
По себ но зна ча јан у овом кон цеп ту је по јам ко ји овај те о ре ти чар на-
зи ва “из во зне пер фор ман се”. Ове пер фор ман се се утвр ђу ју за по-
је ди не ин ду стри је у јед ној др жа ви, ком па ри ра ју ћи из воз те др жа ве 
у гло бал ном из во зу те ро бе. Ово се чи ни пра те ћи про ме не из во за 
у вре ме ну. Узи ма ју се у об зир по ме то до ло ги ји два пе ри о да и ре-
ла тив ни и про сеч ни еле мен ти пер фор ман си ко ји се по том стан дар-
ди зу ју. Слич но се чи ни и са ин ди ка то ри ма из во за и уво за од но сно 
њи хо вог сра зме ра (ratio). Мо же се при ме ти ти да се код овог те о ре-
ти ча ра export share и export-import ratio не ком би ну ју, већ се у ана-
ли зи по сма тра ју одво је но. Ово  не ума њу је вред ност овог ме то да.

У те о ри ји Л. Де тле фа8) да би се утвр ди ле ком па ра тив не 
пред но сти по треб но је узе ти у об зир “тран сфор ма ци о ни за о ста-
так” (“lag”). По ње му бит но је утвр ди ти ко јим оби мом и ко јим тем-
пом се мо гу из ме ни ти еле мен ти спе ци ја ли за ци је ко ји у вре ме ну 
гу бе сво је пред но сти, да би се про це ни ла тр го вин ска по зи ци ја. 
При ана ли зи ком па ра тив них пред но сти по треб но је узе ти у об-
зир да кле тран сфор ма ци о ни lag. Он се де фи ни ше као ела сти ци тет 
трансформације, где се узи ма ју као еле мен ти мар ги нал на скло ност 
по тро шњи и ела стич ност по ну де и тра жње. 

Ко ри го ва ње кон цеп та  ком па ра тив них пред но сти на ла зи мо 
и код Х. Мин та. Овај аутор кри ти ку је кла сич ну док три ну са ста-
но ви шта да ре сур си ни су нај че шће у прак си пред мет опор ту ног 
усме ра ва ња. Он при ме ћу је да се из воз мо же по ве ћа ти без ума ње ње 
про из вод ње за по тро шњу. Ово је по сле ди ца чи ње ни це да у до ма ћој 
при вре ди по сто ји ви шак про из вод ног ка па ци те та од но сно ре сур си 
ко ји до мо мен та тр го ви не ни су искоришћени. Тек ула ском у из воз 
ови по чи њу да се ко ри сте, што као што мо же мо да при ме ти мо, по-
др жа ва те о ри ју раз вој них пред но сти по ко јој је по треб но узе ти у 
об зир и пред но сти ко је на ста ју по сле ула ска у из воз9).  

7) B. Balassa, “Trade liberalisation and revealed comparative advantage”, Yale University, Eco-
nomic Growth Center, New Haven Connecticut 1965.

8)  L. Detlef,  “Dynamishe Theorie der Internationalen Arbeitstelung, Ein Beitrag zur Theorie 
der weitwirtschaftlichen Entwicklung” u “Wirtschaftswissenschaftliche Abhandlungen”, Heft 
25, Duncker – Humblot, Berlin 1967, str. 87-130.

9)  H. Myint, “The classical theory of international trade and the underdeveloped countries”, 
“Readings in International Economics”, George Allen and Unwin Ltd, London, 1968.
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3.МЕЂУНАРОДНОПРАВО
ИДОКТРИНЕЛИБЕРАЛНОГВИДА

3.1. ДОКТРИНЕ Г. ЈЕ ЛИ НЕ КА И Х. ТРИ ПЛА (H. TRIEPEL)

Мо дер на схва та ња ме ђу на род ног пра ва на ла зи мо код Је ли-
не ка10). Ње го ва те о ри ја ауто ли ми та ци је тре ти ра од нос уну тра шњег 
и ме ђу на род ног по рет ка од но сно су ве ре но сти. Др жа ва ко ја је у 
пот пу но сти су ве ре на је ди ни је тво рац по рет ка. Др жа ва је кре а тор 
пра ва, ко јим се оба ве зу је од но сно са мо о гра ни ча ва (са мо ли ми ти-
ра). Ово са мо о гра ни че ње тра је до ак та др жа ве ко ји ма се оно мо же 
уки ну ти. Сва ки њен акт је акт др жа ве, при че му се сва ке оба ве зе 
мо же осло бо ди ти. Огра ни ча ва ње не до ла зи спо ља, већ про из ла зи 
из во ље др жа ве, ко ја је ди на ства ра са мо ли ми ти ра ње де ло ва ња и 
пра ва (тј. су жно сти). Ако је реч о нпр. пре ста ја њу оба ве за из ме ђу-
на род ног пра ва (што ва жи обрат но и код на ста ја ња) тре ба ис пи та-
ти раз ло ге на стан ка ова квог огра ни че ња од но сно са мо ли ми ти ра-
ју ће од лу ке. Ако основ ни ци ље ви др жа ве ни су по стиг ну ти или су 
из ван “жи вот них” ин те ре са др жа ве, др жа ва и ме ђу на род ни уго вор 
мо же од ба ци ти од но сно сло бод на је да га сма тра не ва лид ним и да 
га рас ки не. При ро да жи вот них од но са између др жа ва за сно ва на је 
на при ро ди и свр си (или ци љу од но сно ци ље ви ма или свр ха ма)   
др жа ве, као је ди ног кре а то ра пра ва.

На по зи ти ви стич ки кон цепт Је ле не ка мо же мо на до ве за ти 
док три ну Три пла11), ко ји ре ла ти ви зу је ни хи ли зам у по гле ду оба ве-
за ме ђу на род ног пра ва. Код овог ауто ра уго во ри има ју оба ве зу ју ћа 
обе леж ја. Уго во ри су де љи ви на две гру пе. Уго во ри су прот ног ин-
те ре са: “Vertag” (где су ује ди њи ни су прот ни ин те ре си) и Уго во ри 
исто вет них, по ду дар них или не су прот них скло но сти од но сно ин-
те ре са: “Vereinbarung”. Ови уго во ри не тра же по себ ну власт, као 
што уви ђа мо, јер су им др жа ве скло не. Др жав но пра во не мо ра 
при хва та ти нор ме ме ђу на род ног пра ва, ако се њи ма у уго во ри-
ма ни је оба ве за ла. Ме ђу на род но и др жав но (уну тра шње) пра во 
представљају два си сте ма, где не по сто ји фор мал на над ре ђе ност. 
Из у зев у окол но сти ма су штин ског ме ња ња си ту а ци је, уго во ри се 
ка да су за кљу че ни мо ра ју по што ва ти. Трипл не ви ди су коб уну-
тра шњег и ме ђу на род ног пра ва, јер се ме ђу на род на пра ви ла, тек 
уну тра шњим ак ти ма пре но се на др жа во пра во. Ме ђу на род но пра-
во не ма при мат. Ов де уоча ва мо Ду а ли стич ку кон цеп ци ју од но са 
10)  G. Jelinek, “Die rechtliche Natur der Staatenvertrage”, Wien, 1880, str.5, 9, 15, 39, 49

11)  H. Triepel, “Volkerrecht und Landesrecht”, Leipzig, 1899.
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два пра ва, што ће отво ри ти но ве док три нар не де о бе на ме ђу на род-
но ни сте и Ду а ли сте. 

3.2. ИДЕ ЈЕ Л. ДИ ГИА, Л. Ж. КА ВА РЕА (L.J. CAVARE), Д. 
АН ЦИ ЛО ТИА (D. ANZILOTTI) И Х. КЕЛ ЗЕ НА (H. KELSEN)

Л. Ди ги12) сво ју док три ну ба зи ра на ван прав ним еле мен ти ма. 
По овом гле ди шту дру штве ни за кон је пра ви ло, по ко ме се огра-
ни ча ва све сна и вољ на ак тив ност чо ве ка. Из овог за ко на про из и-
ла зи пра во. Ме ђу на род но пра во на ста је (као и пра во ина че) кад се 
фор ми ра свест да од ре ђе но пра ви ло тре ба шти ти ти, ова ква свест 
је узро ко ва на со ли дар но шћу, ко ја је у ве зи са осе ћа њем прав де (и 
усло вље на је ма те ри јал ном ба зом дру штва). Ме ђу на род на за ви-
сност ства ра осе ћај со ли дар но сти, из ко га се ства ра, на да ље пра во, 
ко је је увек од ре ђе но ни во ом раз во ја, од но сно ни је не из мен љи во. 
Ме ђу на род но пра во из раз је оп ште чо ве чан ске све сти и со ли дар но-
сти свих у за јед ни ци. Ово је спо ји во са при ма том овог пра ва пре ма 
др жав ном. У овом по гле ду Ди ги је на по зи ци ји Мо ни зма, где се 
сма тра да се ме ђу на род на пра ви ла ди рект но при ме њу ју (без пре-
но са) на др жав ном пла ну. 

У по зи ти ви зму Ка ва ре13) се бит но раз ли ку је од прет ход них 
док три не ра. Основ пра ви ла (пра ва) је у дру штве ним по тре ба ма. 
Во ља љу ди је ге не ра тор прав ног де ло ва ња. Оно, на да ље, има ис по-
ља ва ње у фор ми ко ја је уокви ре на по зи тив ним пра вом. У прав ним 
ак ти ма са др жа но је оства ре ње прав ног де ло ва ња. Пра во од ре ђу је 
ор га не ко ји кон тро ли шу ово де ло ва ње. Осно ву про у ча ва ња чи ни 
ана ли за рас по де ле пра ва “ства ра ња пра ва”. Над ле жност је ба зи ра-
на на во љи, а за да так на у ке је утвр ђи ва ње рас по де ле или раз гра-
ни че ња над ле жно сти. Осно ва над ле жно сти је во ља. Овај кон цепт 
при ме њу је Ка ва ре и на ме ђу на род но пра во. Ме ђу на род но пра во су 
“дру штве на ме ђу на род на пра ви ла”. Ово пра во је по де ље но над ле-
жно сти ма. У по ре ђе њу са уну тра шњим, ов де по сто је пре пре ке у 
при ме ни ме ђу на род не над ле жно сти. Пре пре ке на ста ју услед већ 
ство ре ног по зи тив ног пра ва и услед ни воа др жав не су ве ре но сти 
ко ји оне мо гу ћа ва, до из ве сног ни воа, при ме њи ва ње ме ђу на род них 
над ле жно сти. Ме ђу на род но пра во, обе ле жа ва све ма ње ис кљу чи-
вост др жав не су ве ре но сти, што де лу је на над ле жно сти. Ме ђу на-
род но по зи тив но јав но пра во је оба ве зно. Ова оба ве зност је, та ко-
ђе, у ве зи са ума ње њем над ле жно сти. При род но, одав де про из ла зи 
скло ност овог те о ре ти ча ра Ду а ли стич ком ви ђе ну од но са уну тарш-
њег и ме ђу на род ног пра ва.

12)  H. Triepel, “Volkerrecht und Landesrecht”, Leipzig, 1899.

13)  L. Duguit, “Tratié de droit constitutionel”, 3-em ed. Paris, 1927, str. 67,188.
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За раз ли ку од Ка ва ре о вог  по зи ти ви зма, Ан ци ло ти ев по зи ти-
ви зам на сто ји да из це ло ви тог прав ног пој ма од ре ди осно ву ме ђу-
на род ног пра ва14). Ову осно ву ме ђу на род ног пра ва на ла зи у јед ном 
ба зич ном прин ци пу: Pacta sund servanda. Овај прин цип је не за ви-
сан чинилац ко ји не ма осно ву у из ван прав ним ди сци пли на ма или 
дру штве ним со ци о ло шким под руч ји ма. Он је објек ти ван и омо гу-
ћу је са гле да ва ње ме ђу на род ног пра ва као за себ не од но сно по себ не 
не за ви сне ди сци пли не. Ово пра во је не за ви сно од др жав не во ље 
(ма да уго во ри под ра зу ме ва ју са гла сност во ља). Пре ма овом кон-
цеп ту ме ђу на род но пра во са уну тра шњим чи ни два прав на си сте-
ма ко ја ек зи сти ра ју за јед нич ки (што док три ну овог ауто ра увр ста ва 
у Ду а ли зам). 

Ан ци ло ти ев по глед бли зак је у из ве сним еле мен ти ма Кел зе-
но вој те о ри ји ко ју тре ба ов де по себ но из ло жи ти, бу ду ћи да је бит-
на за од нос по ли ти ке и пра ва од но сно кон струк ци ју чи сте прав не 
ди сци пли не15). Кел зе но ва нор ма ти ви стич ка те о ри ја у окви ру свој 
по зи ти ви стич ког гле да ња (од но сно нео кан ти зма) на сто ји да про-
на ђе струк ту ру (од но сно по ре кло) нор ми, што зна чи њи хо ву ак си-
о ма ти ку у окви ру чи сто прав них пој мо ва. Ана ли тич ки, нор ма има 
за осно ву дру гу фун да мен тал ни ју нор му, ова по том још фун да мен-
тал ни ју, све док се еле мен та ри стич ки (од но сно струк ту рал но) не 
до ђе до кра ја дељења, од но сно, ка ко овај те о ре ти чар ука зу је, до 
“пра нор ме”. Ова норма је нај е ле мен тар ни ја, јер про цес ана ли зе не 
иде до бес кра ја.  Из пра нор ме по ста ју дру ге нор ме, што се у овом 
кон цеп ту на уч но са гле да ва кроз ин дук тив но-де дук тив ни од но-
сно ана ли тич ко-син те тич ки след. Нор ме не ма ју (по се би)  осно ву 
у ван прав ним под руч ји ма, што под ра зу ме ва од но сно ан ти ци пи ра 
ме тод об ја шња ва ња хи је ра хи је и ве за нор ми (нор ма ти ви стич ки ме-
тод) и њи хо во ту ма че ње (дог ма тив ни ме тод). Овим се, да кле, да је 
осно ва нор ма тив но дог ма тич ком ме то ду. Пра во је, по овом те о риј-
ском кон цеп ту си стем ауто ном них нор ми. Ов де ни су при мен љи ве 
ак си о ло шке, хер ме не у тич ке, и дру ге ме то де по ли тич ких и со ци о-
ло шких на у ка. Пра во као из дво јен си стем има свој по се бан ме тод, 
при че му је основ но свој ство овог по рет ка ефи ка сност. Ме ђу на-
род но пра во је ба зи ра но уго во ром и слич но као код Ан ци ло ти ја 
основ ни прин цип је: Pacta sund servanda. Све нор ме др жав них 
си сте ма има ју оп шту нор му у ме ђу на род ном пра ву, од но сно, сви 
др жав ни си сте ми пра ва се ста па ју у си стем ин те грал ног прав ног 
по рет ка. Оба ве зност оби чај ног пра ва је у хи по те зи да је оби чај по-

14)  D. Anzilotti,  “Cours de droit international”, trad. par G. Gider, Paris, 1929.

15)  H. Kelsen, “Principles of International Law”, New York, 1952.
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стао основ на нор ма. По што су пра нор ме ве за не за ин те грал ни по-
ре дак Кел зен за у зи ма Мо ни стич ки по глед на од нос уну тра шњег и 
ме ђу на род ног пра ва. 

ЗАКЉУЧАК

По ли тич ке иде о ло ги је нео ли бе рал ног прав ца уоча ва ју не-
ди ја лек тич ки при ступ ре а ли зма, по себ но у не са гле да ва њу уло ге 
про тив реч но сти у про ме на ма си сте ма и уло ге си ле, као вер ти кал но 
по ста вље не мо ћи (Cox). Др жав ни цен три зам је  за блу да Нео ре а-
ли зма. Др жав ни цен три зам не ува жа ва тран сна ци о нал ну “кла су” 
од но са и иде о ло шки се свр ста ва са мо на оне аспек те ко ји се сво де 
на др жав не ин те ре се или мо гу ће тран сна ци о нал не ко а ли ци је до-
ма ћих ин те ре са (Ashley). Струк ту ра ег зи сти ра не за ви сно од де ло-
ва и еле ме на та. Је ди ни це не ма ју иден ти тет не за ви сан од це ли не. 
Струк ту ра ли сти вр ше “ап со лут но” раз два ја ње из ме ђу ста тич ког  и 
ди на мич ког. Они ука зу ју на за ви сност ди на мич ког и ста тич ког, где 
је за ви сност јед но смер на. Анар хи ја је по Ruggieu обе ле же на сег-
мен тив ном де тер ми на ци јом. Ди фе рен ци ја ци ја је ди ни ца го во ри о 
осно ви на ко јој је сег мен та ци ја де тер ми ни са на. Пр во, у Нео ре а-
ли стич ком мо де лу ни је про пу ште на са мо ди мен зи ја про ме не већ и 
ње не де тер ми нан те. Ово се од но си на про ме не вла снич ких пра ва. 
По Ruggieу Waltz ко ри сти мо дел Дир ке ма да об ја сни про ме не. По 
Дир ке му, по раст оби ма и ди на ми ке тен зи ја ме ња основ не усло ве 
ко лек тив ног по сто ја ња. Под ди на мич ком тен зи јом се увр шта ва ко-
ли чи на, бр зи на и ра зно ли кост тран сак ци ја у дру штву. Waltz је од 
овог мо де ла от сту пио. Ре ле вант но је да ли ди на мич ке тен зи је мо-
ра да иза зо ву про ме не по ред ин ди ви ду ал них вла снич ких пра ва и 
основ не оп ште струк ту ре вла снич ких пра ва ко ји ка рак те ри шу со-
ци јал ну фор ма ци ју. Ка да је ово слу чај до ла зи до про ме на. За кон 
опа да ју чих тро шко ва од зе мљи шта, по пу ла ци о ни при ти сци, за тим 
ши ре ње тр жи шта због по пу ла ци о них кре та ња и раз вој уста но ва 
об ја шња ва ју вла снич ке про ме не. Дру ги еле мент кри ти ке је Wалтz-
ово ге не рал но не ги ра ње ди на ми ке тен зи ја као из во ра про ме не.

У те о ри ји ме ђу на род не еко но ми је, по Ха бер ле ру вред ност 
ро ба је за ви сна не са мо од ин кор по ри ра ног ра да, већ од ком би на-
ци је про из вод них фак то ра. Ов де су укљу че ни по ред ра да и ка пи-
тал и зе мља, ко ји су у ра зним ком би на ци ја ма од но сно раз ме ра ма 
укљу че ни у це ну. Вред ност ро бе је, по овом кон цеп ту, из ра же на 
у опор ту ним тро шко ви ма. Са мо у ма лом бро ју слу ча је ва тро шко-
ви при про ме на ма ни воа про из вод ње оста ју кон стант ни (и са мо у 
овој си ту а ци ји це ну фор му ли шу кон стант ни тро шко ви). По Ха бер-
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ле ру це на је за ви сна од скло но сти у кре та њу тро шко ва у за ме ни 
јед не про из вод ње дру гом. Вред ност ро бе је од ре ђе на као вред ност 
мар ги нал них тро шко ва при суп сти ту и са њу не ке ро бе дру гом. Бу-
ду ћи да се за јед ну ро бу мо ра жр тво ва ти дру га ро ба, це на ро бе из-
ра жа ва се мар ги нал ном вред но шћу дру ге ро бе. Ов де је  Ха бер лер 
по ве зао прин цип опор ту них тро шко ва и мар ги нал них вред но сти. 
Мар ги нал ни тро шко ви су тро шко ви по треб ни за про из во ђе ње јед-
ног до дат ног (у од но су на по сто је ћи об сег про из вод ње) про из во-
да. Те о ри ја Охли на ба зи ра на мо бил но сти про из вод них фак то ра. 
Ова мо бил ност у ме ђу на род ној тр го ви ни ни је, због тр го вин ских 
огра ни че ња, иста као уну тар др жа ве, та ко да је у прак си, по себ но 
у про тек ци о ни стич ким окол но сти ма, мо гу ће са мо де ли мич но из-
јед на ча ва ње це не фак то ра. Овај мо дел укљу чу је и це не и нов ча не 
тро шко ве. Да ли је је дан фак тор или про из вод ску пљи у јед ној или 
дру гој др жа ви за ви си од де ви зног кур са. Ов де су на рав но бит ни 
сви еле мен ти це не. Као по сле ди ца из јед на че ња фак то ра (на зва ни 
ка сни је Охлин-Хексцхе ров за кон), до ла зи до ефек та из јед на ча ва-
ња це на фи нал них ро ба у свет ској за јед ни ци. Те о ри ја тр го ви не 
Охли на у нај оп шти јем сма тра еко ном ски да по сто ји тен ден ци ја 
сма њи ва ња еко ном ске над мо ћи на ци ја, од но сно, да де ло ва њем чи-
ни ла ца урав но те же ња еко ном ски мо но по ли по сте пе но пре ста ју да 
по сто је. Маклуп, на да ље, уви ђа деј ство сна жних со ци јал них си ла 
на еко ном ски си стем. У др жа ва ма где по сто ји при ти сак на пла те, 
флук ту и ра ју ћи де ви зни курс ће до во ди ти до ума ње ња ових трен-
до ва. Про ме на ни воа пла та на ви ше, пре ко флук ту и ра ју ћег кур са 
ва лу те има за ефект про ме ну це не уво зних ро ба од но сно про ме-
ну, по сле дич но оп штег ни воа (нов ча не ма се). Пре ко мер на про ме на 
ни воа пла та, по ста ће одав де не ис пла ти ва. Ово ће би ти ви дљи во за 
су бјек тив не чи ни о це, од но сно кре и ра ће се свест о не ис пла тив но-
сти ра ста над ни ца. Ова кав ефект је пси хо ло шког ви да). Сви ов де 
на ве де ни еле мен ти су у си стем ској су ве зи. Мо не тар не ре зер ве и 
плат ни би ланс, ве за ни су за ме ђу на род ну тра жњу, као и до ма ћу 
тра жњу и по тро шњу.

У те о ри ји ме ђу на род ног пра ва Л. Ди ги сво ју док три ну ба зи-
ра на ван прав ним еле мен ти ма. По овом гле ди шту дру штве ни за кон 
је пра ви ло, по ко ме се огра ни ча ва све сна и вољ на ак тив ност чо ве-
ка. Из овог за ко на про из и ла зи пра во. Ме ђу на род но пра во на ста-
је (као и пра во ина че) кад се фор ми ра свест да од ре ђе но пра ви ло 
тре ба шти ти ти, ова ква свест је узро ко ва на со ли дар но шћу, ко ја је у 
ве зи са осе ћа њем прав де (и усло вље на је ма те ри јал ном ба зом дру-
штва). У по зи ти ви зму Ка ва ре се бит но раз ли ку је од прет ход них 
док три не ра. Основ пра ви ла (пра ва) је у дру штве ним по тре ба ма. 
Во ља љу ди је ге не ра тор прав ног де ло ва ња. Ме ђу на род но пра во су 
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“дру штве на ме ђу на род на пра ви ла”. Ово пра во је по де ље но над ле-
жно сти ма.

Ова кви трен до ви у те о ри ји прав не, по ли тич ке и еко ном ске 
ми сли до во де нас до оп шти јег за клуч ка о нео п ход но сти но вог на-
уч ног при ла за у дру штве ној те о ри ји. Та кав при лаз тре ба да бу де 
за сно ван на ме то до ло ги ји си сте ма. Овај, ме ђу тим, мо ра угра ди ти 
као осно ву ана ли зе-син те зе и ин дук ци је-де дук ци је ре ла ци о ни-
стич ки при лаз, ко јим би се за о би шле ри гид но сти, не ди на мич ност 
и ап со лут ни де тер ми ни зам ко ји ну ди кла сич ни струк ту ра ли зам 
или еле мен та ри зам.
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ДИСКУРЗИВНАДЕМОКРАТИЈАКАО
СПЕЦИФИЧАНОБЛИКДЕЛИБЕРА
ТИВНОДЕМОКРАТСКОГМОДЕЛА

Резиме

На осно ву де таљ не ана ли зе Ха бер ма со вог мо де ла дис кур-
зив не де мо кра ти је, аутор ка из но си гле ди ште да је, с об зи ром на, 
бар за са да, по сто је ћу огра ни че ност при ме не овог мо де ла на ни во 
це ли не по ли тич ког си сте ма, он као ал тер на ти ва ли бе рал но-пред-
став нич кој де мо кра ти ји је дан уто пиј ски про је кат. Но, исто вре ме-
но се же ли ука за ти на то да дис кур зив ни мо дел, као ко рек тив ни 
и ком пле мен тар ни еле мент у не ким аспек ти ма и ди мен зи ја ма по-
сто је ћих де мо крат ских  политичких си сте ма, мо же има ти зна чај ну 
уло гу у про це си ма мо дер ни за ци је и ре-де мо кра ти за ци је ли бе рал-
ног мо де ла.  
Кључ не ре чи: (нео)ли бе рал ни мо дел де мо кра ти је, мо дер ни за ци ја, 

(ре)де мо кра ти за ци ја, мо дел дис кур зив не де мо кра ти је, 
ко му ни ка тив но де ло ва ње, де ли бе ра ци ја, јав ни ар гу мен-
та тив ни по ли тич ки дис курс, про цес фор ми ра ња по ли-
тич ке во ље, ци вил но дру штво, сфе ра јав но сти, оп ште 
до бро, кон сен зус, ра ци о на ли за ци ја вла сти, кон сти ту ци-
ја (устав), де мо крат ске ин сти ту ци је, про це ду ра, ра ди-
кал на де мо кра ти ја, па ти ци па ци ја, ма ни пу ла ци ја.

Мно ги сма тра ју да је Јир ген Ха бер мас (Jürgen Ha ber mas) 
фи ло зоф ски ро до на чел ник де ли бе ра тив не те о ри је де мо кра ти је и 
глав ни про та го ни ста дис кур зив но-де мо крат ског мо де ла, али тре ба 
од мах на гла си ти да по сто је и дру ги ис так ну ти за ступ ни ци ове те-
о ри је, као што су: Драј зек (Dryzek), Џејмс Бо ман (Ja mes Boh man), 
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Ши ла Бен ха биб (Seyla Ben ha bib), Еј ми Гат ман и Де нис Том сон 
(Amy Gut mann, Den nis Thomp son) и дру ги.

Ха бер ма сов мо дел дис кур зив не де мо кра ти је на сто ји да пре-
ва зи ђе ли бе рал ну, чи сто ра ци о на ли стич ко-ин те ре сну кон цеп ци ју, 
али исто та ко и ре пу бли кан ску, чи сто етич ку кон цеп ци ју де мо кра-
ти је и гра ђан ске ауто но ми је. Пре ма овом мо де лу, при ват ни ин те ре-
си и оп ште до бро ни су апри ор не, већ апо сте ри ор не ка те го ри је. Њи-
хо во од ре ђе ње и тран сфор ми са ње по сти же се кроз јав ни дис курс, 
од но сно де ли бе ра тив ну ко му ни ка ци ју у јав ном про сто ру. На тај на-
чин се дис кур зив на де мо кра ти ја опи ре пре све га ли бе рал ном кон-
цеп ту еко ном ске ра ци о нал но сти, ко ји под ра зу ме ва homo oecono-
micus-а и се бич ну ин те ре сну кал ку ла ци ју, као и на то ме за сно ва но 
стра те шко циљ но-ра ци о нал но (или ин стру мен тал но-ра ци о нал но) 
по ли тич ко де ло ва ње; али она се та ко ђе опи ре и ре пу бли кан ском, 
на ро чи то ко му ни тар ном кон цеп ту уни вер зал но-етич ког, од но сно 
вред но сно-ра ци о нал ног по ли тич ког де ло ва ња.1) На су прот то ме, 
Ха бер мас пле ди ра за ко му ни ка тив ну ра ци о нал ност и на њој за сно-
ва но ко му ни ка тив но де ло ва ње у со ци јал ном и по ли тич ком жи во ту, 
што под ра зу ме ва јав но ори јен ти са ногhomocivicus-а. Та ква ко му-
ни ка тив на ра ци о нал ност прет по ста вља да се при ват ни ин те ре си, 
ста во ви и пре фе рен ци је ин ди ви дуа, а та ко ђе и јав ни ин те рес, не 
тре ти ра ју као не што што је уна пред да то и не про мен љи во, већ као 
не што што мо же би ти рас пра вља но и тим пу тем от кри ве но и де-
фи ни са но “уну тар со ци јал но кон стру и са них дис кур са ко ји кон сти-
ту и шу наш свет жи во та”.2) Очи глед но да ју ћи пред ност ши рим де-
фи ни ци ја ма по ли ти ке, Ха бер мас де мо крат ску по ли ти ку схва та као 
про цес од лу чи ва ња кроз јав ну ди ску си ју. Реч је о “ум ном”, дис кур-
зив ном обра зо ва њу по ли тич ке во ље, чи ји би ре зул тат тре ба ло да 
бу де об ли ко ва ње по ли тич ког по рет ка ко ји би обез бе дио ле ги ти ма-
ци ју за настанaк и ва же ње вла сти тих нор ми. 

У овом де мо крат ском мо де лу, да кле, ак це нат се ста вља на 
ко му ни ка ци ју пу тем јав ног дис кур са, као на чин ар ти ку ла ци је ин-
те ре са и кон цеп ци ја оп штег до бра. Де ли бе ра тив на ко му ни ка ци ја 
под ра зу ме ва ди ја ло шки об лик го во ра, чи ја се су шти на са сто ји од 
са ве то ва ња, од но сно не при нуд не раз ме не ми сли, ста во ва и ар гу ме-
на та с ци љем ре ша ва ња по сто је ћих про бле ма. Та кав го вор ко ји има 
фор му ди ја ло га, а ко ји је ина че не го ван још у ста ро грч ком све ту, 
1)  О Ха бер ма со вој кри ти ци ових кон цеп ци ја де мо кра ти је ви де ти у: Алек сан дра Ми ро вић, 

“Кри тич ка ана ли за ли бе ра ли зма и ре пу бли ка ни зма у дис кур зив ној те о ри ји Јир ге на Ха-
бер ма са”, Српскаполитичкамисао,  Год. XIV, Вол. 19, бр. 3-4/07, ИПС, Бе о град, 2007, 
стр. 95-112.

2) На ве де но пре ма: Ву чи на Ва со вић, СавременедемократијеI, Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, 2006, стр. 61.
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са вре ме на на у ка о је зи ку на зи ва linguadeliberativa3), те оту да и по-
ти че на зив де ли бе ра тив ног мо де ла де мо кра ти је. 

Сам Ха бер мас дис кур се опи су је као спе ци јал не ар гу мен та-
тив не про це ду ре у ко ји ма се и чи ње ни це и нор ме до во де у пи та-
ње, не узи ма ју ћи се ви ше као из ве сне. Он ка же: “У дис кур си ма ми 
‘су спен ду је мо ве ро ва ње’ у исти ни тост про по зи ци ја и ва лид ност 
нор ма тив них твр ђе ња ко ја обич но узи ма мо за из ве сне у на шим 
сва ко днев ним тран сак ци ја ма.”4) При том, Ха бер мас под јав ним ар-
гу мен та тив ним дис кур сом не под ра зу ме ва са мо те о риј ске рас пра-
ве у ко ји ма се из но се и оспо ра ва ју на ба зи ар гу ме на та те о риј ске 
исти но сне тврд ње, већ и праг ма тич не рас пра ве у ко ји ма се исто та-
ко на ба зи прак тич не ар гу мен та ци је из но се и оспо ра ва ју нор ма тив-
не тврд ње (о оно ме шта је мо рал но ис прав но). Јер, пре ма ње го вом 
ми шље њу, де ли бе ра тив на “јав ност, без об зи ра на ње но ака дем ско 
жа ри ште, ни је ни у ком слу ча ју са мо ака дем ска, већ при па да сви ма 
они ма ко ји су јој до ра сли”.5) 

Ха бер ма со ва дис кур зив на те о ри ја, да кле, не за по ста вља 
нор ма тив не (вред но сне) аспек те у де мо крат ском про це су, али нор-
ма тив ни са др жа ји, по том ста но ви шту, на ста ју из са мог ко му ни-
ка тив ног де ло ва ња. То зна чи да су они ов де ре зул тат, а не као у 
ре пу бли кан ском мо де лу прет по став ка ко му ни ка ци је. Ка ко и сам 
Ха бер мас ис ти че, дис кур зив на те о ри ја де мо крат ском про це су при-
да је ја че нор ма тив не ко но та ци је не го што је то слу чај у ли бе рал ном 
мо де лу, али сла би је у од но су на ре пу бли кан ски мо дел де мо кра ти је. 

Са гла сно с ре пу бли ка ни змом, и у овој дис кур зив ној те о ри ји 
цен трал но ме сто за у зи ма ју про це си по ли тич ког ми шље ња и фор-
ми ра ња по ли тич ке во ље кроз “јав ну упо тре бу ума”, али без кон-
сен зу са ба зи ра ног на не ка квој уни вер зал но-етич кој кон цеп ци ји, 
од но сно без тре ти ра ња кул тур них иден ти те та и етич ко-вред но-
сних ори јен та ци ја љу ди као не ва жних. Ха бер мас, за пра во, на сто ји 
да из бег не ре пу бли кан ску при мар но етич ку кон струк ци ју по ли-
тич ког дис кур са, те у ње го вом мо де лу де мо кра ти је де ли бе ра тив ни 
политички про цес об у хва та мно штво ко му ни ка тив них об ли ка ра-
ци о нал ног фор ми ра ња по ли тич ке во ље, укљу чу ју ћи праг ма тич не, 
мо рал не, етич ке, прав не и по ли тич ке дис кур се, од ко јих се сва ки 
осла ња на раз ли чи те прет по став ке и про це ду ре. Ту се по ла зи од 
ста ва да гра ђа ни у дис кур зив ној де мо кра ти ји не тре ба да рас пра-
3) Пре ма: Љу бо мир Та дић, Огледојавности, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Чи го ја штам па, 

Бе о град, 1998, стр. 25.

4)  На ве де но пре ма: Ши ла Бен ха биб, “Уто пиј ска ди мен зи ја у ко му ни ка тив ној ети ци”, Срп-
скаполитичкамисао, 1-4/96, ИПС, Бе о град,1996, стр. 68.

5)  На ве де но пре ма: Љу бо мир Та дић, Огледојавности, op. cit., стр. 30.
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вља ју са мо о по себ ним по ли тич ким пи та њи ма и ме ра ма, већ и о 
етич ким пи та њи ма и мо рал ним  вред но сти ма, као и о са мим пра-
ви ли ма и про це ду ра ма дис кур са и на чи ни ма на ко је се они при ме-
њу ју. 

У но ви је вре ме Ха бер мас по себ но ис ти че да по ли тич ке рас-
пра ве има ју су штин ски зна чај за об је ди ња ва ње “праг ма тич них, 
мо рал них и оних (‘етич ких’) ди мен зи ја жи во та ко је од ре ђу ју иден-
ти тет за јед ни це, у др жа ви ко ја по чи ва на устав ним на че ли ма”.6) У 
сво јим ра ни јим ра до ви ма он је, пак, на гла ша вао да је по ли тич ки 
дис курс нео п хо дан да би се пре ва зи шле и спре чи ле кри зе по ли тич-
ког ле ги ти ми те та. А да би та кве рас пра ве да ле ле ги тим ност де мо-
крат ским про це си ма и њи хо вим ре зул та ти ма, по треб но је да уче-
сни ци јав но из не су сво је ар гу мен те и са слу ша ју раз ло ге дру гих, 
ка ко би мо гли да као сло бод ни и јед на ки фор ми ра ју сво ја опре де-
ље ња. Та ко су за Ха бер ма са ле ги тим не са мо оне од лу ке, уста но ве и 
пра ви ла са ко ји ма су се уче сни ци у фор ми ра њу дис кур зив не во ље 
сло жи ли као сло бод ни и јед на ки у де мо крат ској про це ду ри.

Иако се на пр ви по глед мо гу уочи ти слич но сти са ре пу бли-
кан ским мо де лом, ду бља и те мељ на ана ли за дис кур зив ног мо де ла 
раз от кри ва да је ње го ва су шти на у јав ној рас пра ви гра ђа на о за јед-
нич ким про бле ми ма и ин те ре си ма, али не с ци љем да се “по го ди” 
оп шта во ља или бит већ пред о дре ђе ног оп штег до бра, већ да се да-
ју јав на оправ да ња за ста во ве, по гле де и про це не тих за јед нич ких 
ин те ре са и ре ше ња ко ја се ну де. Дру гим ре чи ма, су шти на овог мо-
де ла де мо кра ти је ни је у то ме да се по сва ку це ну оства ри кон сен зус 
о свим пи та њи ма и кон тро вер за ма, не го у јав ном пред ста вља њу и 
оправ да ва њу на ба зи ра ци о нал не ар гу мен та ци је оп штег до бра и 
јав ног ин те ре са. Код Ха бер ма са, по сти за ње кон сен зу са о оп штем 
до бру је сте крај њи циљ и оно че му би тре ба ло да се те жи, али ка ко 
је овај аутор све стан да је та ква са гла сност те шко до сти жна услед 
кон фликт но сти по ли тич ког про це са, ак це нат се ста вља на зах тев за 
јав ним оправ да ва њем, од но сно за ра зло жно шћу (reasonableness). 
При том, ра зло жност не зна чи ис кљу чи ва ње раз ли чи тих иде ја и 
ста во ва, не го њи хо ву ар гу мен та тив ност, али и спрем ност на слу-
ша ње и при хва та ње пред ло га и про це на дру гих. То је, за пра во, оно 
што ће Еј ми Гат ман и Де нис Том сон фор му ли са ти као прин цип 
ре ци про ци те та: “Не мо гу да оче ку јем да са по што ва њем при хва-
ти те мо је раз ло ге и да отво ре ног ума про ме ни те сво је ми шље ње, 
уко ли ко ни сам спре ман да ува жим ва ше раз ло ге у истом ду ху”.7) У 
6) Пре ма: Френк Ка нин гам, Теориједемократије, «Фи лип Ви шњић», Бе о град, 2003, стр. 

275.

7)  Ibid., стр. 273.
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та квом ар гу мен та тив ном дис кур су ва жи пра ви ло ја чег ар гу мен та, 
али без зах те ва ња пре ви ше со ци јал ног кон сен зу са.8) Да кле, је дан 
од кључ них обе леж ја дис кур зив ног мо де ла де мо кра ти је је сте то 
што не сма тра да је свр ха ра зло жне рас пра ве са мо у по сти за њу 
кон сен зу са о оп штем до бру, већ пре све га у под сти ца њу љу ди да 
тра га ју за тим кон сен зу сом, као и у под сти ца њу њи хо ве јед на ко-
сти, уза јам ног по што ва ња и са рад ње у фор ми ра њу опре де ље ња.

Из из ло же ног мо же се уочи ти још је дан ва жан еле мент Ха-
бер ма со вог мо де ла дис кур зив не де мо кра ти је – то је про це ду ра у 
јав ној де ба ти. Иако се, на и ме, у овом де мо крат ском мо де лу, као и 
у ре пу бли кан ском, цен трал но ме сто да је про це су фор ми ра ња по-
ли тич ке во ље кроз јав ну рас пра ву, ту се кон сти ту ци ја (устав) не 
тре ти ра као не што се кун дар но. Пре ма том мо де лу, ко му ни ка ци ја 
је по сре до ва на по сто је ћом кон сти ту ци јом дру штва, од но сно она је 
оме ђе на устав ним пра ви ли ма и про це ду ра ма. Та ко, док су за ли бе-
ра ле устав и пра во са мо на чин ре гу ли са ња кон ку рен ци је, а за ре пу-
бли кан це из раз дру штве не со ли дар но сти, за Ха бер ма са је основ на 
функ ци ја уста ва у то ме да ин сти ту ци о на ли зу је усло ве за ко му ни-
ка ци ју пу тем рас пра ве. Ка ко он у “Др жа вљан ству и на ци о нал ном 
иден ти те ту” на гла ша ва: “Про це ду ра за ства ра ње по ли тич ке во ље 
под ра зу ме ва из ди фе рен ци ра ну фор му у устав ном уре ђе њу де мо-
крат ске др жа ве. Пре ма то ме, у плу ра ли стич ком друштву, уставно 
уређење изражава формални консензус.”9) 

Према овом схватању, делибреративна политика зависи од 
мреже уставно регулисаних дискурзивних процеса и рационалних 
облика аргументације. Стога, и сам Хабермасов модел на неки 
начин зависи од конституционалне институционализације 
процедура и услова дискурзивне комуникације, те се може рећи 
– како то и истичу многи интерпретатори и аналитичари његове 
теорије – да је то заправо један процедурални модел. Хабермас 
често подвлачи значај процедуралног принципа, полазећи од тога 
да се као легитимни могу сматрати само они прописи и начини 

8) На то ука зу ју и не ки дру ги де ли бе ра тив ни де мо кра ти. Та ко, на при мер, Џејмс Бо ман 
ис ти че да те о ри ја де ли бе ра тив не де мо кра ти је ну жно има три ком по нен те: пр во, она 
под ра зу ме ва ком плек сне мо рал не и епи те мич ке про це ду ре јав ног дис кур са; дру го, она 
мо ра ува жа ва ти исто риј ска и со ци јал на огра ни че ња у ко ји ма се вр ши; и тре ће, она мо ра 
на гла си ти кључ ни мо ме нат јав ног оправ да ва ња, али без зах те ва ња пре ви ше со ци јал ног 
кон сен зу са или епи сте мич ких вр ли на, што овај де мо крат ски мо дел и чи ни атрак тив ним. 
Пре ма: Ja mes Boh man,  «The Co ming of Age of De li be ra ti ve De moc racy», TheJournalof
PoliticalPhilosophy, (6)4, 1998, стр. 422.

9)  J. Ha ber mas, “Ci ti zen ship and Na ti o nal Iden tity “, у: Omar Dah bo ur, Mic he li ne R. Is hlay 
(ed.), TheNationalismReader, Hu ma ni tes Press, New Jer ssey, 1995, стр. 335; исто и: На та-
ли ја Ми ћу но вић, “Ко му ни ка тив ним де ло ва њем до дру штве них про ме на”, Српскаполи-
тичкамисао, 1-4/96, ИПС, Бе о град, 1996, стр. 110. 
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деловања у погледу којих би сви који су њима афицирани дали 
пристанак у рационалном дискурсу. То, међутим, значи да би и сама 
уставна решења која се тичу процедура и правила јавног дискурса 
претходно била предмет аргументативне расправе међу грађанима, 
али и да би та решења могла увек бити изнова проблематизована 
у јавном дискурсу. Јер, можемо закључити, парафразирајући 
Карол Гулд (Carol Gould)10), да ако се расправа мора одвијати у 
оквирима већ постављених уставних ограничења, онда је нужна 
претпоставка или да постоји консензус о уставним процедуралним 
решењима или да су она наметнута људима уместо да они постигну 
сагласност о њима путем јавне расправе; а ако би, пак, на основу 
аргументоване расправе та уставна правила и формални поступци 
били стварно спорни, онда би морала постојати могућност да се 
они укину и промене.

Настојећи да реши овај проблем своје концепције, 
Хабермас уводи у игру дискурзивну етичку теорију или “теорију 
комуникативне етике” (назива је још и “когнитивистичком етиком 
језика”), на основу које настоји да утврди и оправда универзалне 
моралне норме друштвене комуникацијске интеракције, као 
принципе око којих људи могу увек да се сложе. Он тврди 
да су ти универзални принципи комуникативног деловања 
утемељени у лингвистичкој комуникацији, односно у уобичајеној 
комуникативној пракси. Како би и доказао ту своју тврдњу, он се 
бави анализом свакодневног језика, користећи у ту сврху стручне 
радове из области филозофије језика.11)

У том контексту, Хабермас је увео и појам “идеалне говорне 
ситуације”, који му је послужио да спецификује формална својства 
која би требало да имају дискурзивне аргументације, како би 
се консензус постигнут тим путем (“рационално мотивисан 
консензус”) разликовао од лажног, привидног консензуса, односно 
да би био дистингвиран од, како би рекла Бенхабибова, пуког 
компромиса или пригодног договора. Та “правила дискурса” која 
су садржана у самом језику, према Хабермасовом мишљењу, 
омогућавају “идеалну процедуру за делиберацију и одлучивање”.12) 
Таква идеална демократска процедура, која повезује рационалне 
10)  Ова аутор ка по ста вља слич ну ди ле му пред де ли бе ра тив не де мо кра те, али ми сле ћи пре-

вас ход но на фор му ла ци ју Бен ха би бо ве о устав но за га ран то ва ним пра ви ма.

11)  Ха бер мас се у тим сво јим ана ли за ма по себ но осла ња на фи ло зоф ско-лин гви стич ке те-
о ри је и ра до ве Џо на Ости на (John Austin) и Џо на Сер ла (John Se ar le). 

12)  Jürgen Ha ber mas, “Three Nor ma ti ve Mo dels of De moc racy”, у: Seyla Ben ha bib (ed.), De-
mocracy andDifference:Contesting theBoundaries of thePolitical, Prin ce ton Uni ver sity 
Press, Prin ce ton, 1996, стр. 26.
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аргументе, компромисе, дискурсе саморазумевања, консензус, 
правду, те слободу и једнакост учесника у расправи, отвара 
могућност за постизање разложних и правичних резултата. 
Увођењем појма “идеалне процедуре”, Хабермас је такође желео, 
како сам истиче, и да интегрише и превлада оне рационално-
интересне и етичко-политичке ограничености либерализма и 
републиканизма. Он сматра да се према овом процедуралистичком 
моделу “практични ум удаљава од универзалних људских права 
или од конкретног етичког садржаја одређене заједнице, те се 
претвара у правила дискурса и облике аргументације”.13)

Хабермас ће ипак признати да учесници у расправи, посебно 
када је реч о споровима с политичким набојем, ретко када остварују 
идеалне услове за комуникативни дискурс. То је само додатно 
допринело да неки критички закључе како је овај теоретичар 
себи поставио филозофски задатак да “оправда правила којима 
су људи обавезани, чак и када не прихватају ту обавезаност”.14) 
Међутим, и сам Хабермас ће касније напустити појам “идеалне 
говорне ситуације”, истичући да је то била fallacyofmisplacedcon-
creteness (“грешка погрешно постављене конкретности”) која је 
довела до тога да му појединци погрешно приписују идеалистичко 
неразумевање друштвене интеграције; уместо њега почеће да 
користи појам “идеалне комуникативне заједнице”, сматрајући 
да је он прикладније методолошко средство за указивање на 
постојећу друштвену инерцију у процесима јавног мишљења 
и обликовања хтења, односно да  може боље послужити, како 
каже у Фактицитету и важењу, “као фолија да би се спознала 
и артикулисала одступања од модела чисто комуникативне 
социјализације”.15) Треба, дакле, имати у виду да је дискурзивни 
модел само један идеални модел демократске расправе, коме би 
требало да теже сви актери и све установе како би се остварила 
легитимност и рационалност у колективном одлучивању.

Као што уставу придаје веома значајну, чак, рекли бисмо, 
кључну улогу (институционализовање услова за дискурзивну 
комуникацију), Хабермас у својој концепцији демократије 
приписује изузетну улогу и држави и њеним установама. По 
његовом мишљењу, првенствена улога државе и административних 
13)  На ве де но пре ма: Vla di mir Vuj čić, “Po li tič ko obra zo va nje i mo de li de mo kra ci je”,Političko

obrazovanje, Vol. 1, br. 1, 2005, стр. 26.

14)  Френк Ка нин гам, Теориједемократије, op. cit., стр. 292.

15)  О пред но сти ма пој ма иде ал не ко му ни ка тив не за јед ни це Ха бер мас го во ри у ин тер вјуу: 
«Ра ци о нал ност и по ли ти ка», прев. Ни ко ла Цвет ко вић и Ђор ђе Ву ка ди но вић, Српска
политичкамисао, 1-4/96, ИПС, Бе о град, 1996, стр. 149-51
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структура јесте да заштите и подрже устав као основни закон, али 
и да спроводе путем медијума моћи, односно обавезујућих одлука, 
колективне циљеве друштва око којих је постигнута сагласност 
кроз отворену и слободну дискусију у демократској јавној сфери. 
Поред тога, он сматра да је административно (непартиципативно) 
планирање и одлучивање, које не зависи од директног постизања 
консензуса, односно које је засновано на “инструменталном уму” 
или, веберовски речено, циљној рационалности и које подразумева 
стратешко, а не комуникативно политичко деловање, неопходно у 
случају неких питања и у неким ситуацијама – на пример, када 
треба да се изнађу или ускладе одговарајућа средства према 
утврђеним циљевима. Стога се може рећи да Хабермас у свом 
дискурзивно-партиципативном моделу ипак рачуна на то да у 
доношењу стратешких политичких одлука државе мора постојати 
извесна мера неометаности од стране грађана и њихове демократске 
партиципације.

Такво гледиште на улогу државе доћи ће посебно до изражаја 
у његовом двостепеном концепту друштва који је развијен у 
Теоријикомуникативногделовања, и у чијој основи стоји покушај 
да се изврши интеграција системске теорије и теорије делања. На 
тај начин, анализирајући политику не само средствима теорије 
делања, већ и средствима теорије система, Хабермас уважава 
неизоставни системски карактер политике и њену сопствену 
динамику и логику.

Управо то акцентовање улоге државе и њених органа је сте 
оно кључ но ме сто у Ха бер ма со вој те о ри ји по ко ме се ње гов мо-
дел де мо кра ти је раз ли ку је ка ко од Бар бе ро вог (Be nja min Bar ber) 
пар ти ци па тив ног мо де ла “сна жне де мо кра ти је” и дру гих пар ти-
ци па тив них од но сно не по сред но-де мо крат ских мо де ла, та ко и од 
мо де ла ко је ну де ње го ве ко ле ге де ли бе ра тив ни де мо кра ти. Због то-
га ће тај део ње го ве ко му ни ка тив не те о ри је би ти из ло жен оштрим 
кри ти ка ма оних ко ји сма тра ју да је он ти ме учи нио пре ви ше усту-
па ка ли бе рал но-пред став нич кој де мо кра ти ји и знат но убла жио ра-
ди ка ли зам свог де мо крат ског мо де ла. Та ко ће, на при мер, Ви ли јам 
Шо јер ман, на сту па ју ћи са по зи ци ја не по сред не де мо кра ти је, из не-
ти при мед бе на ра чун Ха бер ма со вог мо де ла да су ту фор мал ни за-
ко но дав ни, суд ски и из вр шни ор га ни још увек ствар ни по ли тич ки 
чи ни о ци, иако су они уве ли ко из дво је ни из јав не рас пра ве.16)

16) Ха бер ма са слич но по овом пи та њу кри ти ку је и Џејмс Бо ман. Ме ђу тим, он као де ли-
бе ра тив ни де мо кра та и у том сми слу Ха бер ма сов ко ле га не ви ди у то ме не ки ве ли ки, 
не ре шив про блем ове те о ри је, већ са мо њен «из ле чив не до ста так ко ји про ис ти че из 
Ха бер ма со вог не по треб но кру тог спа ја ња јав них нор ми са гра ђан ским дру штвом и по-
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Ха бер мас, ме ђу тим, сма тра да сва ко мо дер но, ком плек сно 
дру штво мо ра да пре пу сти од ре ђе не ад ми ни стра тив не и еко ном-
ске функ ци је оним до ме ни ма де ла ња ко ји су функ ци о нал но спе-
ци фи ко ва ни (ад ми ни стра тив ним ин стан ца ма ко је пред ста вља ју 
по ли тич ке струк ту ре у ужем сми слу и еко ном ским струк ту ра ма), 
и ко ји су ре гу ли са ни и упра вља ни од ре ђе ним спе ци фич ним ме ди-
ји ма (ка кви су моћ и но вац). То би, у скла ду с ње го вим гле ди штем, 
зна чи ло да у усло ви ма ком плек сног дру штва ни је мо гу ћа пот пу на 
апсорпција си сте ма у “свет жи во та”. Али, оно што је у та квим усло-
ви ма, по ње му, мо гу ће и по жељ но је сте де мо кра ти за ци ја си сте ма. 
Кон тра ба лан си ра ју ћу си лу др жа ви, ње ним ор га ни ма и ин сти ту ци-
ја ма и њи хо вом нео п ход ном ад ми ни стра тив ном пла ни ра њу, Ха бер-
мас ви ди упра во у пар ти ци па ци ји гра ђа на у дис кур зив ним про це-
си ма фор ми ра ња по ли тич ке во ље. Јер, у ње го вом де ли бе ра тив ном 
мо де лу циљ де мо кра ти је и је сте да се, пу тем ра ди кал но-де мо крат-
ског дис кур зив ног про це са обра зо ва ња по ли тич ке во ље у јав ном 
про сто ру “све та жи во та”, ад ми ни стра тив ни по те зи др жа ве учи не 
ра зум ним и, ти ме, да се обез бе ди ра ци о на ли за ци ја ауто ри те та, то 
јест вла сти.

На тај на чин, овај аутор ну ди је дан из ди фе рен ци ра ни ји и 
ком плек сни ји по глед на де мо крат ску по ли ти ку у од но су на ре-
пу бли ка ни зам или, пак, ли бе ра ли зам. Од ба цу ју ћи с јед не стра не 
ре пу бли кан ско гле ди ште (по ко ме, у ње го вој ин тер пре та ци ји, де-
мо кра ти ја и на род ни су ве ре ни тет пред ста вља ју вр ше ње вла сти од 
стра не на ро да схва ће ног у сми слу не ког мит ског хо мо ге ног ен ти-
те та) као по кри ће за де ма го шку ти ра ни ју, а с дру ге стра не ли бе-
рал но шум пе те ров ско гле ди ште (по ко ме се де мо кра ти ја сво ди на 
сред ство за из бор др жав них функ ци о не ра пу тем гла са ња у скла ду 
са устав ним по ступ ци ма, а на род ни су ве ре ни тет на тим пу тем да то 
овла шће ње за вр ше ње јав не вла сти) као оне мо гу ћа ва ње де мо крат-
ске пар ти ци па ци је гра ђа на, Ха бер мас су штин ски зна чај при пи су је 
ра зло жној рас пра ви ко ја по бу ђу је оп шту по све ће ност де мо кра ти ји 
и уче шће у њој, што са сво је стра не обез бе ђу је да се утвр де и ис-
так ну ра зло жне и ра ци о нал не по ли тич ке ме ре. Иако се јав на рас-
пра ва, као “аре на у ко јој се от кри ва ју, утвр ђу ју и ту ма че про бле ми 
ко ји се ти чу дру штва као це ли не”17), ре гу ли ше и устро ја ва у скла-
ду са устав ним прин ци пи ма, то не ути че на ис ход са мог дис кур са. 
Та ко ђе, гра ђан ска удру же ња и уоп ште ци вил не ин сти ту ци је гра-
ђан ског дру штва са ра ђу ју у скла ду са фор мал ним по ступ ци ма и с 

ли тич ких зах те ва ('чи ње ни це') са ин сти ту ци о на ли зо ва ном ад ми ни стра ци јом» (на ве де но 
пре ма: Френк Ка нин гам, Теориједемократије, op. cit.  стр. 280.). 

17)  Ibid., стр. 297.
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др жав ним уста но ва ма, а упра во из те ин тер ак ци је јав не и при ват не 
сфе ре на ста је “ко му ни ка тив на власт” ко ја ни је вла да ви на ни не ког 
хо мо ге ног ен ти те та (у скла ду с ре пу бли кан ском ло ги ком), ни са-
мо си стем ских ин стан ци то јест иза бра них зва нич ни ка (са гла сно 
ло ги ци ли бе ра ла). Ха бер мас, сто га, на род ни су ве ре ни тет тре ти ра 
као про це ду ру, од но сно као стал ни про цес “ин тер ак ци је из ме ђу 
ле гал ног фор ми ра ња ин сти ту ци на ли зо ва не во ље и јав но сти ко ју 
по кре ће кул ту ра”.18)

И по ред то га што се у дво сте пе ном кон цеп ту дру штва ста-
вља на гла сак на ту ин тер ак ци ју си сте ма и “све та жи во та”, ипак 
код Ха бер ма са по јам “све та жи во та” има ге не тич ку и нор ма тив ну 
пред ност у од но су на по јам си сте ма, с об зи ром на при мат ко му-
ни ка тив ног де ло ва ња у од но су на стра те шко по ли тич ко де ло ва ње. 
Основ ни зах тев у ње го вом мо де лу је сте да се ус по ста ви и раз ви је 
прак са гра ђан ског са мо за ко но дав ства, ко ја мо ра да бу де ин сти ту-
цо на ли зо ва на у об ли ку пра ва по ли тич ке пар ти ци па ци је. За пра во, 
пар ти ци па ци ја гра ђа на у про це си ма до но ше ња од лу ка, уз са мо о-
дре ђи ва ње и по ли тич ку јед на кост, спа да ме ђу оне кључ не озна ке 
Ха бер ма со вог мо де ла дис кур зив не де мо кра ти је. Због то га се и мо-
же ре ћи, ка ко то ис ти че Том Ме кар ти, да Ха бер ма со ва де кла ри са на 
оп ци ја ипак пред ста вља не ку фор му пар ти ци па тор не де мо кра ти је. 

То по себ но до ла зи до из ра жа ја у Кризи легитимације, где 
Ха бер мас кри ти ку је те о ре ти ча ре ели те због на пу шта ња су шти не 
кла сич не де мо крат ске те о ри је.19) Ту се он екс пли ци те за ла же за 
схва та ње де мо кра ти је као усло ва под ко ји ма би се “сви ле ги тим-
ни ин те ре си мо гли ис пу ни ти ре а ли зо ва њем фун да мен тал них ин-
те ре са у са мо де тер ми на ци ји и пар ти ци па ци ји...”20) То под ра зу ме ва 
да се мо ра ју узе ти у об зир ин те ре си свих ин ди ви дуа ко ји се мо-
гу ра ци о нал ном ар гу мен та ци јом ге не ра ли зо ва ти. Та ко ђе, то зна чи 
и по сто ја ње по ли тич ке јед на ко сти у сми слу јед на ке ди стри бу ци-
је по ли тич ке мо ћи, од но сно јед на ких шан си да се по ли тич ка моћ 

18)  Ibid., стр. 281.

19)  Ха бер мас из но си кри ти ку ели ти ста – од Па ре та (Pa re to) и Ми хел са (Mic hels), пре ко 
Шум пе те ра (Schum pe ter) и Ве бе ра (We ber), до Лип се та (Lip set) и Тру ма на (Tru man) – 
што де мо кра ти ју тре ти ра ју “са мо као ме тод за ода би ра ње во ђа и опре ма ње вођ ства”; 
јер, ти ме она пре ста је да бу де ве за на за по ли тич ку јед на кост ,а њен циљ ни је ви ше 
ра ци о на ли зо ва ње ауто ри те та пу тем по ли тич ке пар ти ци па ци је гра ђа на, већ омо гу ћа ва-
ње ком про ми са из ме ђу вла да ју ћих ели та. Он за кљу чу је да је та ко “суп стан ца кла сич не 
де мо крат ске те о ри је ко нач но на пу ште на. Ви ше ни јед на по ли тич ки зна чај на од лу ка ... 
ни је су бјект де мо крат ског фор ми ра ња во ље. На овај на чин, плу ра ли зам ели та за ме њу је 
са мо де тер ми на ци ју љу ди.” На ве де но пре ма: Том Ме кар ти, “Ком плек сност и де мо кра ти-
ја, или за во дљи во сти те о ри је си сте ма”, Српскаполитичкамисао, 1-4/96, ИПС, Бе о град, 
1996, стр. 55-6.

20)  Ibid., стр. 55.
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при ме њу је, ка ко би по ли тич ке од лу ке и ме ре би ле ре зул тат де мо-
крат ског фор ми ра ња по ли тич ке во ље. По Ха бер ма су, ра су ђи ва ње и 
бри га о кључ ним дру штве ним пи та њи ма не мо гу да бу ду огра ни че-
ни са мо на ели те (по ли тич ке пред став ни ке, екс пер те, тех но кра те, 
су ди је, ме ди је и др.), већ они мо ра ју да про жи ма ју чи та во дру штво 
ко је, пак, тре ба да бу де струк ту ри ра но та ко да се оси гу ра тра јан 
про цес јав ног ра су ђи ва ња и фор ми ра ња јав ног ми шље ња. Због то-
га ће ова ква те о риј ска кон струк ци ја де ли бе ра тив не де мо кра ти је 
до би ти епи тет “ра ди кал но ега ли тар не” кон цеп ци је.21) 

За Ха бер ма са, на и ме, по ли тич ка јед на кост по сто ји са мо ако 
све гру пе и ин ди ви дуе има ју рав но пра ван при ступ по ли тич кој јав-
но сти, та ко да се сви мо гу огла ша ва ти и ар ти ку ли са ти сво је зах те ве, 
од но сно та ко да ни ко ни је мар ги на ли зо ван или ис кљу чен. Ова кво 
схва та ње по ли тич ке јед на ко сти, ме ђу тим, су о ча ва се са про бле мом 
по сто је ћег ли бе рал ног фор ма ли зма у са вре ме ним де мо крат ским 
др жа ва ма, јер чи ње ни ца је да по ли тич ка јав ност још увек са мо 
фор мал но пред ста вља про стор јед на ко сти. Иако сви гра ђа ни и гра-
ђан ке у од ре ђе ној др жа ви има ју фор мал но исти прав ни ста тус, то 
још не зна чи по сто ја ње јед на ких мо гућ но сти за све да ути чу на 
про це се об ли ко ва ња ми шље ња и по ли тич ке во ље. Реч је о то ме 
да је по ли тич ка моћ још увек не јед на ко по де ље на пре ма кла сној, 
пол ној и ет нич кој при пад но сти. Од го ва ра ју ћи у јед ном ин тер вјуу 
на пи та ње о том про бле му ли бе рал но-прав ног фор ма ли зма, Ха бер-
мас је ис та као да је ва жно да бу ду оси гу ра не ствар не прет по став ке 
за под јед на ке мо гућ но сти ко ри шће ња фор мал но истих пра ва. При 
том, ка ко је ре као том при ли ком, то се не од но си са мо на пра во 
по ли тич ког уче шћа, не го и на со ци јал на и лич на пра ва, “јер ни ко 
не мо же да по ли тич ки ауто ном но де лу је ако му ни су га ран то ва ни 
усло ви по сто ја ња ње го ве при ват не ауто но ми је”.22) У том кон тек-
су, Ха бер мас по др жа ва прак су од ре ђи ва ња кво та, пред ла жу ћи да 
она бу де у ви ду по ли ти ке “пре фе рен ци ја ла” и то у свим сек то ри ма 
(обра зо ва ње, за по шља ва ње и др.) где се са мо та ко мо же оси гу ра ти 
рав но прав ност за исто риј ски и струк тур но по ти сну те гру пе, као 
што су же не и при пад ни ци ет нич ких ма њи на. По ње го вом ми шље-
њу, ове ме ре би тре ба ло да уве ћа ју мо гућ но сти та квих дру штве них 
гру па да уче ству ју у по ли тич кој мо ћи, ма да оне има ју “ха ло е фе-
кат”, те сто га и вре мен ски ка рак тер.

Да би учи нио свој мо дел де мо кра ти је опе ра тив ни јим и из бе-
гао зам ке дру гих де мо крат ских мо де ла и те о ри ја, Ха бер мас у сво-

21)  Пре ма: Ву ка шин Па вло вић, Цивилнодруштвоидемократија, Удру же ње за по ли тич ке 
на у ке СЦГ, Чи го ја штам па, Гра ђан ске ини ци ја ти ве, ФПН, Бе о град, 2004, стр. 139. 

22)  Ин тер вју с Ха бер ма сом: «Ра ци о нал ност и по ли ти ка», op. cit., стр. 152.
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јој ко му ни ка тив ној те о ри ји по ла зи од пра ви ла и про це ду ра јав ног 
дис кур са и ар гу мен та тив ног про су ђи ва ња, али и од “де цен три ра-
ног дру штва”, то јест дру штва ко је се пре тва ра у ци вил но дру штво. 
По ње му, ци вил но дру штво је са ста вље но из “оних ма ње или ви ше 
спон та но на ста лих са ве за, ор га ни за ци ја и по кре та, чи је ре зо нан це 
– ко је у при ват ним жи вот ним сфе ра ма на ла зе дру штве ну осно ву 
про бле ма – пре у зи ма, згу шња ва и по ја ча ни им гла сом пре но си на 
јав ност”.23) Он сма тра да та кво ци вил но дру штво, ко је об у хва та низ 
мре жа и асо ци ја ци ја гра ђа на, пред ста вља по себ ну сфе ру дру штва, 
ко ја је под јед на ко раз ли чи та и од др жа ве и од еко но ми је. 

На тај на чин, Ха бер мас свој мо дел де ли бе ра тив не де мо кра ти-
је “сме шта уну тар тро у гла ко ји чи не држава, тржиште и цивилно
друштво”.24) Ове три сфе ре мо дер них дру шта ва се, по ње го вом ми-
шље њу, при мар но раз ли ку ју на осно ву сво јих спе ци фич них ме ди ја 
ко ор ди на ци је и ин те гра ци је, ко ји су ујед но и њи хо ва по кре тач ка 
сна га (driving force). Та ко, док је основ ни ме ди јум ко ор ди на ци је 
по ли тич ког си сте ма, од но сно др жа ве и ње них ин сти ту ци ја моћ, 
глав ни та кав ме ди јум еко ном ског си сте ма, од но сно тр жи шта је сте 
но вац; а кључ ни ин те гра тив ни и ко ор ди на тив ни ме ди јум ци вил ног 
дру штва је со ли дар ност, као нео п ход на ци вил но-дру штве на ба за за 
сфе ру де мо крат ске јав но сти и њен ре про дук тив ни и ин те гра тив ни 
ме ха ни зам – сло бод ну и отво ре ну дис кур зив ну ко му ни ка ци ју. На 
осно ву то га, Ха бер мас из во ди свој ди хо том ни кон цепт: си стем / 
“свет жи во та”; при че му, у “свет си сте ма” сме шта ка ко по ли тич ки, 
та ко и еко ном ски си стем, а у “свет жи во та” (Lebenswelt) ци вил но 
дру штво и ње му ко ре спон дент ну сфе ру јав но сти. 

Јед на од нај зна чај ни јих кри ти ка упу ће них на ра чун Ха бер-
ма со ве кон цеп ци је де мо кра ти је, од но си се упра во на ову по де лу 
не др жав не сфе ре на ци вил но дру штво и еко но ми ју, од но сно на из-
у зи ма ње чи та вог под руч ја еко но ми је и тр жи шта из сфе ре ци вил-
ног дру штва. Та ко ће, на при мер, Џон Кин (John Ke a ne) на зва ти то 
јед ном “не срећ ном ана ли тич ком по де лом”, ис ти чу ћи да Ха бер мас 
гу би из ви да чи ње ни цу да су и не ка еко ном ска удру же ња гра ђа на, 
по пут син ди ка та и удру же ња по сло да ва ца од но сно про фе си о нал-
них и це хов них удру же ња, та ко ђе део ци вил ног дру штва.25)

23)  Ibid., стр. 147.

24)   Ву ка шин Па вло вић, Цивилнодруштвоидемократија, op. cit., стр. 137.

25)  Џон Кин сма тра да је Ха бер мас ту по шао од по гре шне прет по став ке да еко ном ски ак те-
ри ни ка да не вр ше, то јест не ма ју функ ци је у дру штву. Као при ме ре ко ји то опо вр га ва ју, 
Кин на во ди: до при но се ко је еко ном ски ак те ри да ју до бро твор ним уста но ва ма, рад нич ке 
кам па ње за не го ва ње гра ђан ских сло бо да (по пут кам па ње Со ли дар но сти у Пољ ској) и 
ини ци ја ти ве син ди ка та за су прот ста вља ње ра си зму на рад ном ме сту. Та ко ђе, овај аутор 
уоча ва да је та ко уско де фи ни са но ци вил но дру штво, пред ста вље но као еко ном ски па-
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Ха бер мас, ме ђу тим, на сто ји да по ка же ка ко ове дру штве-
не сфе ре има ју пот пу но раз ли чи ту ло ги ку де ло ва ња: док си сте ми 
упра вља ни ме ди ји ма мо ћи и нов ца стра те шки де лу ју, во де ћи се 
“ин стру мен тал ним умом”, то јест циљ ном ра ци о нал но шћу; дру-
штво у јав ном про сто ру де лу је ко му ни ка тив но, во де ћи се “прак тич-
ном” или, ка ко је он још на зи ва, ко му ни ка тив ном ра ци о нал но шћу. 
По ла зе ћи од свог за кључ ка да по сто је стал не тен ден ци је си сте ма 
да ко ло ни зу ју свет жи во та, под ре ђу ју ћи га сво јим си стем ским им-
пе ра ти ви ма (еко ном ској и по ли тич кој мо ћи), Ха бер мас ин си сти ра 
на то ме да дру штво мо ра да се осло бо ди од тих не ле ги тим них ути-
ца ја, ка ко би мо гло да ко му ни ка тив ним де ло ва њем вр ши ра ци о на-
ли за ци ју вла сти, од но сно ка ко би се пу тем ра ци о нал них дис кур са 
у јав ном про сто ру ад ми ни стра тив на власт тран сфор ми са ла у ко му-
ни ка тив ну власт. Ова ко му ни ка тив на власт, пак, под ра зу ме ва та кав 
про цес по ли тич ког од лу чи ва ња ко ји би укљу чи вао јав но ра су ђи ва-
ње кроз дис кур зив ну пар ти ци па ци ју гра ђа на и њи хов ефек тив ни 
ути цај, а не са мо ад ми ни стра тив но стра те шко пла ни ра ње.

Де ли бе ра тив на јав ност пред ста вља, да кле, онај су штин ски 
еле мент, од но сно фор ма тив ни чи ни лац дис кур зив не де мо кра ти је. 
Пој мо ви јав но сти и јав не сфе ре, као и њи ма срод ни пој мо ви јав ног 
мне ња, јав ног жи во та и јав ног до бра, спа да ју ме ђу нај по пу лар ни је 
ка те го ри је са вре ме них ме диј ских и по ли ти ко ло шких ис тра жи ва ња 
и ра до ва, али се њи хов исто ри јат обич но пре ви ђа. Ха бер мас је је-
дан од рет ких ауто ра ко ји по себ ну па жњу по све ћу ју пре и сто ри ји 
и исто ри ји на стан ка и раз во ја гра ђан ске јав но сти. Оно што је да ло 
по се бан пе чат ње го вом те о риј ском ра ду и по че му ће он по ста ти 
на ро чи то по пу ла ран и (ре)ин тер пре ти ран аутор, је сте упра во ње го-
ва и да нас ве о ма зна чај на и ак ту ел на ана ли за струк тур не тран сфор-
ма ци је јав но сти кроз исто риј ски дру штве но-еко ном ски раз вој, ко ју 
је из нео у сво јој чу ве ној књи зи StrukturwandelderÖffentlichkeit из 
1965. го ди не.26) По сма тра ју ћи јав ност као исто риј ску ка те го ри ју и 
пра те ћи њен про це сни ка рак тер (про цес про ме не ње не струк ту ре), 
Ха бер мас по ка зу је ка ко је те као раз вој гра ђан ске јав но сти, од ње-
них за че та ка и са мо пу ких на го ве шта ја, пре ко сти ца ња но вих об-

сив но, упра во по сво јој де фи ни ци ји ли ше но би ло ка квих имо вин ских сред ста ва ко ја 
би му му омо гу ћи ла да од бра ни или про ши ри свој ути цај на власт. По ред то га, за Ки на 
је спор но и то што док се на ци вил но дру штво гле да по зи тив но – као на сфе ру (по тен-
ци јал не) сло бо де, исто вре ме но на еко но ми ју се им пли цит но гле да не га тив но – као на 
сфе ру ну жде у ко јој го во ри са мо но вац. Он кри тич ки ука зу је на ве ли ку слич ност та квог 
Ха бер ма со вог гле ди шта с нео ли бе рал ним схва та њи ма. О то ме ви де ти у: Џон Кин, Ци-
вилнодруштво:Стареслике,новевизије, “Фи лип Ви шњић”, Бе о град, 2003, стр. 26-9. 

26)  На слов те књи ге у ори ги нал ном пре во ду би гла сио: Структурнапроменајавности, али 
је он у срп ском из да њу из 1969. го ди не пре ве ден као - Јавномнење:Истраживањеу
обласиједнекатегоријеграђанскогдруштва. 
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лич ја и функ ци ја, па до не стан ка то ком исто ри је зна че ња и осо бе-
не при ро де не ких ње них пр во би ти них по ја ва. Ру ко во де ћи мо тив за 
је дан та кав оби ман и зах те ван, али сва ка ко тру да вре дан по ду хват 
ја сно се ви ди из сле де ћих ње го вих ре чи: “Ако би нам ус пе ло да 
ком плекс ко ји да нас, са при лич но нео д ре ђе но сти, под во ди мо под 
на зив ‘јав ност’ исто риј ски схва ти мо у ње го вој струк ту ри, сме ли 
би смо се на да ти да ће мо пре ко со ци о ло шког об ја шње ња пој ма до-
ћи до су шти не на шег соп стве ног дру штва са ста но ви шта јед не од 
ње го вих цен трал них ка те го ри ја.”27) 

На осно ву те мељ не ана ли зе дру штве них и по ли тич ких про-
ме на у за пад но е вроп ским зе мља ма (Ен гле ској, Фран цу ској и Не-
мач кој) у пе ри о ду од XVII до XX ве ка, а с го ре по ме ну тим ци љем 
об ја шње ња су шти не са вре ме ног дру штва, Ха бер мас је дао ве о ма 
ло шу ди јаг но зу ста ња у ко ме су се на шли јав ност, јав ни жи вот и 
јав на свест у до ба раз ви је ног, ка сног ка пи та ли зма, то јест ње го-
ве мо но по ли стич ке фа зе. Ње го ва ди јаг но за гла си: дез ин те гра ци ја 
сфе ре јав но сти, уз гу би так ње не кон трол но-кри тич ке функ ци је и, 
по сле дич но то ме, кри за ле ги ти ми те та у про це су по ли тич ког од-
лу чи ва ња. По ла зе ћи од то га, он је кон ци пи рао свој про це ду рал ни 
мо дел де ли бе ра тив не и ак тив не јав но сти као иде ал ни тип ко јем би 
тре ба ло да те же сва са вре ме на дру штва, ка ко би се оства ри ла њи-
хо ва де мо кра ти за ци ја и ти ме обез бе ди ла ле ги тим ност и ра ци о нал-
ност у ко лек тив ном од лу чи ва њу. Тај Ха бер ма сов мо дел пред ста вља 
у ства ри јед ну, ка ко он сам ка же, “сти ли зо ва ну сли ку” ли бе рал ног 
мо де ла гра ђан ске јав но сти из ра но ка пи та ли стич ког пе ри о да, ко ји 
сма тра за је дан мо дел-узор де мо крат ске јав но сти.28)

За Ха бер ма са је вре ме ли бе рал ног ка пи та ли зма XVIII ве-
ка у Евро пи би ло “злат но до ба” гра ђан ске по ли тич ке јав но сти, то 
јест оно га што он на зи ва сфе ром при ват них љу ди оку пље них у пу-
бли ку ко ја кри тич ки ре зо ну је о пи та њи ма од оп штег зна ча ја. Овај 
аутор је, ме ђу тим, ус твр дио да је већ у дру гој по ло ви ни XIX ве-
ка, с по чет ком пре о бра жа ја ли бе рал но-ка пи та ли стич ког дру штва 
у др жав но-ка пи та ли стич ко дру штво ма сов не кул ту ре, ин сти ту ци ја 
гра ђан ске јав но сти по ста ла угро же на услед от по чи ња ња ње ног де-
ком по но ва ња и гу бит ка ње ног ути ца ја; што је вре ме ном до ве ло до 
27)  Јир ген Ха бер мас, Јавномнење, Кул ту ра, Бе о град, 1969, стр. 11.

28)  Ова кво Ха бер ма со во те о риј ско уоп шта ва ње, за сно ва но на за пад но е вроп ском ра но ка пи-
та ли стич ком мо де лу, по ста ће пред мет оп ште кри ти ке, као јед на не при хва тљи ва ре дук-
ци ја. По ред то га, не ки ауто ри, по пут Љу бо ми ра Та ди ћа, уочи ће, ве за но за Ха бер ма со-
ву ана ли зу јав но сти, јед ну па ра док сал ну чи ње ни цу: да овај те о ре ти чар ни је об у хва тио 
“пле беј ску јав ност” (што је ина че и он сам из ри чи то на по ме нуо), иако је це ла ње го ва 
те о ри ја из ра зи то со ци ја ли стич ки ор јен ти са на. Ви де ти: Љу бо мир Та дић, Огледојавно-
сти, op. cit., стр. 51.
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то га да се она тран сфор ми са ла од јед ног ак тив ног по ли тич ког су-
бјек та у обје кат ме диј ске ма ни пу ла ци је. 

Про ме не у струк ту ри јав но сти и опа да ње ње ног пoлитичког 
ути ца ја по ја ви ли су се као по сле ди це из ве сних дру штве но-еко-
ном ских тен ден ци ја то га до ба. Да кле, оно што је ра ни је чи ни ло 
еко ном ску пре ми су гра ђан ске јав но сти: сит ни роб ни про из во ђа чи 
ко ји су би ли исто вре ме но и у уло зи вла сни ка и у уло зи упра вља ча, 
сло бод но тр жи ште и ба ланс по ну де и по тра жње, по ти сну то је у 
ко рист мо но пол ских кор по ра ци ја, би ро крат ско-тех но крат ске ели те 
и др жав ног ин тер вен ци о ни зма и про тек ци о ни зма. про ме на ма еко-
ном ске струк ту ре ка пи та ли стич ких дру шта ва у ко ји ма је др жа ва 
до би ла но ву уло гу. Те но ве тен ден ци је у при вред ном и по ли тич ком 
раз во ју до ве ле су до но вих со ци јал них по де ла и кон фли ка та. Осим 
гра ђан ских сло је ва, то јест при ват но-вла снич ких струк ту ра и њи-
хо вих пред став ни ка, у сфе ру јав них од но са и по ли тич ке бор бе са-
да сту па ју и рад нич ки сло је ви са сво јим ле ви чар ским по ли тич ким 
пар ти ја ма, рад нич ким удру же њи ма и син ди ка ти ма Та ко су но ва 
по ла ри за ци ја дру штве не мо ћи и ја ча ње но вих дру штве них струк-
ту ра на ра чун кла се сло бод них ма лих пред у зет ни ка, уз про ши ре-
ну уло гу др жа ве, као и уз пот ко па ва ње при ват ног пра ва и ње го во 
под ре ђи ва ње јав ном, до ве ли до тран сфор ма ци је ра но-ли бе рал ног, 
кон ку рент ског у раз ви је ни, др жав ни ка пи та ли зам. 

Та кве на сту па ју ће дру штве но-еко ном ске и по ли тич ке про ме-
не про у зро ко ва ле су на ру ша ва ње ра ни је ус по ста вље ног од но са из-
ме ђу јав не и при ват не сфе ре. Про цес де ком по но ва ња од но са ме ђу 
овим ра ни је ди стинкт ним дру штве ним сфе ра ма био је обо стран: с 
јед не стра не, услед про до ра др жа ве у по ље при ват но-при вред не ак-
тив но сти, от по чео је про цес по др жа вље ња при ват не сфе ре; с дру ге 
стра не, услед пре у зи ма ња но ве со ци јал не функ ци је од стра не др-
жа ве и пре но ше ња дру штве них ин те ре сних су ко ба на по ли тич ки 
те рен јав не вла сти, отво рен је исто вре ме но и про цес по друштвља-
ва ња јав не сфе ре. Ре зул тат тог дво стру ког про це са, по Ха бер ма су, 
огле да се ка ко у на стан ку тзв. со ци јал не др жа ве, та ко и у гу бит ку 
ан ти е та ти стич ке при ро де гра ђан ског дру штва и ње го ве по ли тич-
ке јав но сти. У том про це су исто вре ме не ета ти за ци је дру штва и 
по друштвља ва ња др жа ве, Ха бер мас је, за пра во, де тек то вао узрок 
по сте пе ног ра за ра ња оно га што је у ра но-ка пи та ли стич ко вре ме 
чи ни ло осно ву по сто ја ња гра ђан ске јав но сти; а то је, као што смо 
ви де ли, би ла одво је ност гра ђан ског дру штва од по ли тич ке др жа ве. 
Не ста нак гра ни це из ме ђу при ват ног и јав ног има ће за по сле ди цу 
ства ра ње јед не хи брид не или, ка ко ће је овај аутор на зва ти, ре по ли-
ти зо ва не со ци јал не сфе ре ко ја се не мо же стрикт но де фи ни са ти ни 



СПМброј1/2009,годинаXVI,свеска23. стр.45-84.

60

као “јав на”, ни као “при ват на”. Ова но ва дру штве на сфе ра на ста је 
не из ме ђу др жа ве и дру штва, већ из њих; у њој се “... др жав не и 
дру штве не ин сти ту ци је спа ја ју у је дан је ди ни ком плекс функ ци ја 
ко ји се ви ше не мо же ди фе рен ци ра ти пре ма кри те ри ју ми ма јав ног 
и при ват ног”.29) Та ко је уме сто јав но сти као ме ђу про сто ра по сре-
до ва ња из ме ђу дру штва и ње го вих по тре ба, с јед не, и др жа ве, с 
дру ге стра не, фор ми ра на јед на сфе ра suigeneris, као про стор про-
жи ма ња по др жа вље них под руч ја дру штва и по друштвље них под-
руч ја др жа ве, и то без по сре до ва ња при ват них љу ди оку пље них у 
пу бли ку ко ја по ли тич ки ре зо ну је.

Опи су ју ћи ове дру штве но-еко ном ске про це се, Ха бер мас је 
на сто јао да по ка же ка ко су сви еле мен ти оне кла сич но-ли бе рал не 
схе ме од но са из ме ђу при ват ног и јав ног под руч ја пре тр пе ли ве-
ли ке про ме не, и ка ко се то мо ра ло од ра зи ти и на са му струк ту ру 
јав но сти ко ја је та ко ђе до жи ве ла тран сфор ма ци ју, уз гу би так по-
ли тич ких кри тич ко-кон трол них функ ци ја и њи хо ву за ме ну ма ни-
пу ла тив ном и де мон стра тив ном, од но сно ре и фи ци ра ју ћом (пост-
ва ре ном) функ ци јом јав но сти. Ра ди се о то ме да је јав ност у та ко 
из ме ње ном дру штве но-еко ном ском ам би јен ту па ла под ути цај еко-
ном ске и по ли тич ке мо ћи, па уме сто да, као ра ни је, на ста је јав ним 
кри тич ким про су ђи ва њем, она се са да “ве штач ки” ства ра од стра-
не по ли тич ке, еко ном ске и ме диј ске ели те. Ста вом да је “чи та лач ка 
пу бли ка ко ја кри тич ки рас пра вља о пи та њи ма кул ту ре за ме ње на 
ма сов ном пу бли ком по тро ша ча кул ту ре”30), Ха бер мас је ука зао на 
ин вер зив ни про цес у струк ту ри гра ђан ске јав но сти, од но сно на чи-
ње ни цу да пу бли ка ви ше не уче ству је ак тив но у јав ном жи во ту, већ 
по ста је не кри тич ки ре цеп тив на и ти ме са мо па си ван кон зу мент, 
услед све ве ћег уз др жа ва ња од јав ног ли те рар ног и по ли тич ког ре-
зо но ва ња. “Ре зо на тор ска осно ва обра зо ва ног сло ја, вас пи та ног за 
јав ну упо тре бу ра зу ма (ума – прим. А. М.), рас па ла се; пу бли ка се 
по це па ла на ма њи не спе ци ја ли ста ко ји не јав но ре зо ну ју и на ве ли-
ку ма су по тро ша ча ко ји јав но при ма ју.”31) Та ко је не стао спе ци фи-
чан об лик ко му ни ка ци је јед не гра ђан ске пу бли ке. Ха бер мас оштро 
кри ти ку је про це се ко мер ци ја ли за ци је кул ту ре, ко му ни ка ци је и по-
29)  На ве де но пре ма: Алек сан дар Ра шић, «Про блем иден ти те та у сај бер ко му ни ка ци ји», у: 

Wikipedia, од ред ни ца «Сај бер», Ин тер нет: http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Saj ber.

30)  На ве де но пре ма: Xон Кин, “Струк тур ни пре о бра жа ји јав не сфе ре”, у: Ву ка шин Па вло-
вић (ур.), Потиснутоцивилнодруштво, Еко цен тар, Бе о град, 1995, стр. 370. Слич но 
гла си и на слов јед ног по гла вља у Ха бер ма со вом Јавноммнењу: «Од пу бли ке ко ја ре зо-
ну је о кул ту ри ка пу бли ци као по тро ша чу кул тур них до ба ра» (Ј. Х. , Јавномнење, op. cit. 
стр. 202.).

31)  Ibid., стр. 221.
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ли ти ке, уви ђа ју ћи опа сно сти од та квог про до ра кон зу ме ри зма у 
све обла сти дру штве ног жи во та.

Кри ти ку ју ћи јав но мњење у са вре ме ним дру штви ма у ко ји ма 
се све од ви ја под при ну дом тр жи шних за ко на, он же ли да по ка же 
ка ко се и са мо ре зо но ва ње пре тва ра у по тро шњу. Јав но мњење, ко-
је се не кад ус по ста вља ло из ко му ни ка ци о ног ком плек са пу бли ке 
при ват них љу ди ко ји кри тич ки ре зо ну ју, јед ним де лом се де ком по-
но ва ло у пу ко мњење – не фор мал на, лич на ми шље ња при ват них 
љу ди, без пу бли ке (“не јав на мњења”), а дру гим де лом се кон цен-
три са ло у фор мал на ми шље ња пу бли ци стич ки ак тив них ин сти ту-
ци ја (“ква зи јав на мњења”32) и “јав но ма ни фе сто ва на ми шље ња”33)). 
Услед то га, уме сто ра ни јег јав ног мњења, фор ми ра ног пу тем јав не 
и ра ци о нал не по ли тич ке де ба те, са да је на де лу не јав но мњење ко је 
је ад ми ни стра тив но ин стру и ра но, ка ко би по по тре би мо гло би ти 
мо би ли са но за акла ма ци ју или зло у по тр бље но за са мо ле ги ти ма-
ци ју. То зна чи да јав но мњење ви ше и не по сто ји као та кво, већ да 
по сто је са мо из ве сне тен ден ци је ко је у да тим окол но сти ма де лу ју 
у прав цу ње го вог ства ра ња.34) 

На тај на чин је јав ност по ста ла део си сте ма упра вља ња и 
со ци јал не кон тро ле, што је иза зва ло кри зу ле ги ти ми те та у про це-
си ма по ли тич ког од лу чи ва ња, омо гу ћа ва ју ћи да бор ба пар ти ку-
лар них ин те ре са за ме ни ра ци о нал ни кон сен зус и оп шти ин те рес, 
а чи ме ће и са ма де мо кра ти ја би ти до ве де на у пи та ње. Мо же се, 
на и ме, ре ћи да, пре ма овом ста но ви шту, осно ву про тив реч ност по-
зног, раз ви је ног ка пи та ли зма и да ље пред ста вља оно што је би ла 
Марк со ва глав на те ма – иде о ло шко ка му фли ра ње под ре ђи ва ња оп-

32)  Ха бер мас од ре ђу је “ква зи јав на мне ња” као фор мал на ми шље ња са ве то дав них, ути цај-
них и ме ро дав них ор га на са по ли тич ким или по ли тич ки ре ле вант ним ком пе тен ци ја ма 
(као што су: ка би не ти, ко ми си је вла да, управ не ин стан це, пар ла мен тар ни од бо ри, пар-
тиј ска вођ ства,  ко ми те ти удру же ња, упра ве кон цер на, син ди кал ни се кре та ри ја ти и сл.), 
ко ја цир ку ли шу у ре ла тив но уском кру гу. Иако ова ква зи јав на ми шље ња мо гу би ти упу-
ће на ши ро кој пу бли ци, за Ха бер ма са она не ис пу ња ва ју усло ве јав ног ре зо но ва ња пре-
ма кла сич но-ли бе рал ном мо де лу; јер су, као ин сти ту ци о нал но ауто ри зо ва на ми шље ња, 
стал но при ви ле го ва на и, та ко ђе, не по сто ји ни ка ква уза јам на ко ре спон ден ци ја из ме ђу 
њих и нео р га ни зо ва не ма се пу бли ке.  

33)  “Јав но ма ни фе сто ва на ми шље ња” Ха бер мас та ко ђе свр ста ва у фор мал на ми шље ња, 
али их раз ли ку је од “ква зи јав них”. Нјих од ре ђу је као она ми шље ња ко ја се јав но де мон-
стри ра ју пу тем ма сов них сред ста ва од стра не гру па ко је уче ству ју у вр ше њу по ли тич ке 
вла сти и урав но те жа ва њу мо ћи, а с ци љем да се, пу тем та квог ди ри го ва ног пу бли ци-
стич ког ути ца ња, по стиг не пле би сци тар на са гла сност по сре до ва не пу бли ке.  

34) Због та квог ста ња ства ри, по ми шље њу Ха бер ма са, јав но мне ње се мо же са мо ком па-
ра тив но де фи ни са ти: сте пен јав но сти јед ног мне ња ме ри се по то ме у ко јој ме ри оно 
про из ла зи из ин тер не јав но сти не ке ор га ни за ци је или ор га на, и у ко јој ме ри та ин тер на 
јав ност ко му ни ци ра са екс тер ном јав но шћу ко ја се пу бли ци стич ким ка на ли ма, пре ко 
сред ста ва ма сов не ко му ни ка ци је, фор ми ра из ме ђу дру штве них ор га ни за ци ја (пре све га 
удру же ња и пар ти ја) и др жав них ин сти ту ци ја.
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штих ин те ре са при ват ним ине ре си ма. По себ но се ука зу је на то да 
је др жа ви, ко ја у све ве ћој ме ри ин тер ве ни ше у про це си ма про из-
вод ње и ди стри бу ци је ре сур са, ком пен зу ју ћи на тај на чин ма сив-
не дис функ ци је тр жи шта, све ви ше по тре бан ле ги ти ми тет ма сов не 
ло јал но сти. У то ме се ви ди узрок то га што ад ми ни стра тив но-вој на, 
као и фи нан сиј ско-ин ду стриј ска оли гар хи ја, ко ло ни зу ју ћи “свет 
жи во та”, то јест дру штво и сфе ру јав но сти, те же да, пу тем дез-
ин фор ма ци ја, ута је чи ње ни ца, уце на, ма ни пу ла ци ја, при кри ве ног 
или отво ре ног на си ља, сво је ис кљу чи во при ват не ин те ре се уни-
вер за ли зу ју, од но сно да их пред ста ве као оп ште. Да се не би от кри-
ло то по и сто ве ћи ва ње пар ти ку лар них ин те ре са са оп штим ин те ре-
сом, јав ност се си сте мат ски огра ни ча ва у свом ра ци о на ли зу ју ћем 
по тен ци ја лу. Ха бер мас при ме ћу је да је у та квим усло ви ма ка сног 
ка пи та ли зма, у ко ји ма се од лу чи ва ње по ву кло из про сто ра јав но-
сти, иде ја о гра ђан ском са мо за ко но дав сту (иде ја да су за ин те ре со-
ва ни гра ђа ни исто вре ме но и адре са ти и ауто ри по ли тич ких од лу ка 
од оп штег ин те ре са, на тај на чин што им обез бе ђу ју ле ги ти ми тет 
пу тем ра ци о нал не са гла сно сти по стиг ну те кроз ар гу мен то ва ну од-
бра ну у јав ној ди ску си ји) по ста ла ар ха ич на; јер за ко ни са да де лу ју 
са мо као ре гу ла тор кон фли ка та из ме ђу оли гар хиј ских ин те ре са и 
то је све. Ме ђу тим, ка ко су, у скла ду са дис кур зив ном те о ри јом, 
ле ги тим ни са мо они ин те ре си, и на њи ма за сно ва не од лу ке, ко ји 
су у сло бод ном и јав ном ди ја ло гу гра ђа на од бра ње ни као оп шти 
ин те рес, оту да, по овом схва та њу, у по зном ка пи та ли зму по сто ји 
пер ма нент на кри за ле ги ти ми те та, ко ја се ма ни фе сту је у ви ду ле-
ги ти ма циј ског де фи ци та у про це си ма по ли тич ког од лу чи ва ња.35) 
Де фи ци ти ле ги ти ми те та, ка ко ка же Ха бер мас, на ста ју увек ка да се 
не по ду да ра ју ауто ри и адре са ти по ли тич ких од лу ка, то јест ка да 
се круг оних ко ји уче ству ју у де мо крат ском од лу чи ва њу не по кла-
па са кру гом оних ко је те од лу ке по га ђа ју. Услед та квих хро нич них 
де фи ци та ле ги ти ма ци је, по ли тич ко-ад ми ни стра тив не струк ту ре 
мо гу да до но се по ли тич ке од лу ке ко је су на вод но у оп штем ин те-
ре су, а у ства ри су са мо ре зул тат ком про ми са њи хо вих по себ них 
ин те ре са.

Оно што Ха бер мас раз от кри ва и што же ли да учи ни очи тим 
је сте то да се та кве по ли тич ке од лу ке не би мо гле од бра ни ти, то 
јест не би мо гао да им се обез бе ди ле ги ти ми тет у оп штој јав ној 
рас пра ви гра ђа на о то ме шта је у њи хо вом за јед нич ком ин те ре су, 
уко ли ко би се та рас пра ва во ди ла без при кри ва ња чи ње ни ца, стра-

35)  Фе но мен кри зе ле ги ти ми те та, свој ствен дру штви ма по зног ка пи та ли зма, Ха бер мас по-
дроб но раз ма тра у сво јој и да нас ве о ма ути цај ној књи зи из 1973. го ди не: Проблеми
легитимацијеукасномкапитализму. Ви де ти: Jürgen Ha ber mas, Problemilegitimacijeu
kasnomkapitalizmu, Na pri jed, Za greb, 1982. 
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те шког дез ин фор ми са ња, за стра ши ва ња и оп штег за глу пљи ва ња 
по мо ћу апо ло гет ске штам пе и ме диј ских пси хо ло шких ма ни пу ла-
ци ја; да кле, без ма сов не про из вод ње иде о ло шких ми сти фи ка ци ја 
и си стем ског сла бље ња ком пе тен ци је би ра ча. Јер, без тих ме ха-
ни за ма ути ца ја, то јест ка да сна жни пар ти ку лар ни ин те ре си не би 
си сте мат ски ко ло ни зо ва ли про стор јав но сти, гра ђа ни би у јав ној 
рас пра ви друк чи је од лу чи ва ли о то ме шта је оп ште до бро, шта је 
јав но ре ле вант но и у оп штем ин те ре су, не го што о то ме од лу чу ју 
њи хо ви по ли тич ки пред став ни ци.

На осно ву ова кве кри тич ке ана ли зе мо дер них по зно-ка пи-
та ли стич ких дру шта ва, мо же мо за кљу чи ти да је с Ха бер ма со вог 
ко му ни ка циј ско-те о риј ског ста но ви шта, по ко ме је дис кур зив на 
ко му ни ка ци ја основ на нор ма де мо кра ти је и из вор ле ги ти ма ци је 
де мо крат ског од лу чи ва ња на свим ни во и ма, “са вре ме ни ка пи та ли-
зам не мо ра лан и не ле ги ти ман”.36) И не са мо то. По Ха бер ма су, у 
јед ном та квом си сте му ко ји је пле би сци тар ног ка рак те ра не мо же 
ни по сто ја ти пра ва, су штин ска де мо кра ти ја, већ са мо њен су ро гат.

Овај аутор, да кле, не при хва та ни мо дер но-ли бе рал ни ни 
нео ли бе рал ни мо дел јав но сти, али исто та ко он не при хва та ни ре-
пу бли кан ски мо дел јав но сти (што је у са гла сно сти с ње го вом на-
чел ном кри ти ком ли бе ра ли стич ког и ре пу бли кан ског мо де ла де мо-
кра ти је). Ре пу бли кан ски мо дел јав но сти по ла зи од то га да су сва 
по ли тич ка пи та ња јав на и, обрат но, да су сва јав на пи та ња по ли-
тич ка, па сход но то ме и да је јав ни жи вот иден ти чан по ли тич ком, 
то јест за јед нич ком жи во ту ко ји је усме рен пре све га на оства ре ње 
оп штег до бра за сно ва ног на кон сен зу су о етич ко-кул тур ним вред-
но сти ма за јед ни це. Због то га ње го ви за ступ ни ци и сма тра ју да се 
сфе ра јав но сти не мо же огра ни чи ти са мо на “фо ру ме јав ног ума”. 
Ре пу бли кан ци, на и ме, не ин си сти ра ју на стро гом раз гра ни че њу 
из ме ђу јав не и при ват не сфе ре, те у њи хо вом мо де лу не по сто ји, 
за раз ли ку од кла сич но-ли бе рал ног, за бра на пре ла ска из ме ђу тих 
сфе ра. Та по ро зност гра ни ца из ме ђу јав не и при ват не сфе ре мо же 
опа сно угро зи ти при ват ни жи вот љу ди37), као и што ре пу бли кан ска 
36)  Пре ма: Вац лав Бје ло храд ски, Антиномијеглобализације:Просвећенодруштво2000., 

прев. Ана Ада мо вић, Ин тер нет: htpp.b92.net/casopis-rec/58/pdf/05.pdf.

37)  Фе но мен ка да се сфе ра ин тим ног жи во та љу ди че сто на ла зи на уда ру јав ног ин те ре-
со ва ња, Ри чард Се нет (Ric hard Se net) на зи ва “ти ра ни јом ин тим но сти”. Да би се ин тим-
ност за шти ти ла, тј. ис ти сла из јав не ин тер ак ци је , он пред ла же ре ри ту а ли за ци ју јав ног 
про сто ра, по мо ћу та квих сред ста ва као што су: ма ске, глу ма, игра и сл. Та ко ђе, и не ки 
дру ги ауто ри ука зу ју на то да ме ша ње сфе ра но си опа сност од то та ли та ри зма. Та ко, 
на при мер, Ха на Арент, ма да и са ма по др жа ва не ке ре пу бли кан ске иде је, упо зо ра ва да 
ула зак ин тим не сфе ре у јав ни про стор, уз по ли тич ку кон тро лу тог про сто ра, пред ста-
вља то та ли тар ну прет њу. По њој, то је био основ ја ко бин ског те ро ра из до ба Фран цу ске 
ре во лу ци је, као и основ не ких дру гих то та ли тар них об ли ка вла да ви не. За то ова аутор ка 
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бри га о оп штем до бру гра ђа на мо же во ди ти угње та ва њу ма њин-
ских ет но-кул тур них гру па ко је се не укла па ју у до ми нант ни вред-
но сни си стем; а то, све за јед но, у крај њем ис хо ду мо же ство ри ти 
“по ли тич ки то та ли тет”  (Ј. Ха бер мас) или, дру га чи је ре че но, “ти-
ра ни ју за јед ни штва” (Ђ. Па ви ће вић). У кон тек сту то га, Ха бер мас 
из но си оце ну да ре пу бли кан ски мо дел јав но сти пред ста вља “по ку-
шај да се сфе ра јав но сти ре ви та ли зу је као ква зи-др жав ни сер вис са 
де цен тра ли зо ва ном са мо у пра вом ко ји ће, ко нач но, дру штво раз ви-
ти до по ли тич ког то та ли те та”.38)

Због то га, же ле ћи да из бег не опа сно сти ко је са со бом но се 
ка ко мо дер но-ли бе рал ни и нео ли бе рал ни мо де ли јав но сти (опа-
сност од струк тур ног кри вље ња јав но сти, као и од кри зе ле ги ти-
ми те та), та ко и ре пу бли кан ски мо дел јав но сти (та ко ђе, опа сност 
од струк тур ног ис кри вље ња јав но сти, као и од гу ше ња ин те ре сног, 
ет нич ког и етич ко-кул тур ног плу ра ли те та), а да исто вре ме но ипак 
за др жи не ке њи хо ве пред но сти, Ха бер мас је кон ци пи рао свој про-
це ду рал ни мо дел де ли бе ра тив не јав но сти као је дан иде ал тип ра-
ди кал не де мо кра ти је, ко ме тре ба те жи ти ка ко би се у прак си ус-
по ста ви ла су штин ска, “пра ва” де мо кра ти ја. У кон стру и са њу тог 
кон цеп та, ка ко смо већ ис та кли, он је по шао од кла сич но-ли бе рал-
ног мо де ла јав но сти као мо де ла-узо ра, али уз вр ше ње из ве сних 
ко рек ци ја и ње го во при ла го ђа ва ње са вре ме ним де мо крат ским 
дру штви ма и њи хо вим ци ви ли за циј ским до стиг ну ћи ма у раз во ју 
људ ских и гра ђан ских пра ва. 

Пр ви и нај ва жни ји от клон ко ји Ха бер мас пра ви у од но су на 
кла сич но-ли бе рал ни мо дел-узор је сте ње го во од ба ци ва ње иде о ло-
шке те жње кла сич ног ли бе ра ли зма да се по и сто ве ти при ват ни вла-
сник с чо ве ком уоп ште, од но сно мњење bourgeois-а с ми шље њем 
citoyen-а и, на осно ву то га, да се из јед на чи гра ђан ска јав ност, ко ју 
су чи ни ли са мо вла сни ци и обра зо ва ни, са јав но шћу уоп ште. Ту 
се он по себ но освр ће на Кан то ву (Im ma nuel Kant) по ли тич ку фи-
ло зо фи ју ко ја, ина че, у ње го вој ана ли зи гра ђан ске јав но сти за у зи-
ма по себ но ме сто. Ха бер мас одо бра ва Кан то во схва та ње јав но сти 
не са мо као ме то де про све ти тељ ства, већ и као прин ци па прав ног 
по рет ка у ре пу бли ци (у сми слу по себ ног об ли ка вла да ви не ко ји, 
сход но свом на зи ву по те клом од ла тин ског respublica, и по чи ва у 
јав но сти), али исто вре ме но кри ти ку је ње го во ре ду ко ва ње пу бли ке 

и под вла чи ва жност стро гог ме ђу соб ног раз гра ни че ња сфе ра, уз то да јав ност оста не 
сфе ра хо ри зон тал не јед на ко сти љу ди. О то ме ви де ти у: Ђор ђе Па ви ће вић,  «Јав ност», у: 
Ђор ђе Ву ка ди но вић, Пре драг Кр стић (урс.), Критичкипојмовникцивилногдруштва(I), 
Гру па 484, Бе о град, 2003, стр. 171-2. 

38)  Jürgen Ha ber mas, “Three Nor ma ti ve Mo dels of De moc racy”, Constellations,  Vol. 1, No 1, 
Apr. 1994, Is sue 1, стр. 7.
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са мо на оне ко ји по се ду ју при ват ну сво ји ну и обра зо ва ње. То је у 
скла ду са Ха бер ма со вим ин си сти ра њем на фун да мен тал ној ра зли-
ци из ме ђу јав но сти као иде је и јав но сти као иде о ло ги је. Јав ност 
као иде ја ну жно мо ра да под ра зу ме ва прин цип оп ште при сту пач-
но сти или оп ште до ступ но сти, јер без то га, јед но став но, јав но сти 
и не ма. Ха бер мас то из ра жа ва фор му ла ци јом да “јав ност из ко је би 
од ре ђе не гру пе би ле eoipso ис кљу че не, ни је са мо не пот пу на, већ и 
ни је ни ка ква јав ност”.39) 

Да ље развијајући свој мо дел, он на ла зи ре ше ње за пре ва зи-
ла же ње опа сно сти од струк тур ног кри вље ња јав но сти у де фи ни са-
ним пра ви ли ма и про це ду ра ма де ли бе ра тив не ко му ни ка ци је, ко ји 
би омо гу ћи ли да се уну тар сфе ре јав но сти по стиг не ра ци о нал но 
мо ти ви сан кон сен зус, то јест са гла сност за сно ва на на до брим раз-
ло зи ма, а не на си ли или од но си ма мо ћи. Да кле, да би се за шти тио 
од пра те ћих опасних по сле ди ца евен ту ал ног ис кри вље ња струк-
ту ре политичке јав но сти, про це ду рал ни мо дел де фи ни ше сфе ру 
јав но сти као аре ну за от кри ва ње и ту ма че ње оп ште-дру штве них 
про бле ма на ба зи та кве ко му ни ка ци је ко ја се од ви ја по кон сти ту-
ци о на ли зо ва ним пра ви ли ма и про це ду ра ма (што зна чи да је о њи-
ма по стиг нут фор мал ни кон сен зус), и чи ји “... по гре ши ви ис хо ди 
ужи ва ју прет по став ку ра ци о нал но сти”.40) Та ко ђе, та ква ко му ни ка-
ци ја уну тар јав ног про сто ра мо ра да бу де сло бод на, а то зна чи да 
јав ност не сме да бу де под ути ца јем две вр сте дру штве не мо ћи: по-
ли тич ке мо ћи ко ја те жи да кон тро ли ше цир ку ла ци ју ин фор ма ци ја 
и ути ца ја из ме ђу др жа ве и ци вил ног дру штва, од но сно да иза зо ве 
за кр че ње ре ци проч ног про то ка њи хо вог ути ца ја, и еко ном ске мо-
ћи ко ја те жи да, пу тем ути ца ја нов ца, ко мер ци ја ли зу је сфе ру јав-
но сти. Ха бер мас сма тра да се дру штве ним ме ха ни зми ма од бра не 
мо гу из бе ћи ови ути ца ји ад ми ни стра тив не мо ћи и нов ца, а ти ме и 
си стем ска ко ло ни за ци ја “све та жи во та” и ње го ве сфе ре јав но сти. 
У том слу ча ју, по ње го вом ми шље њу, пра ви ла и про це ду ре осло-
бо ђе не ко му ни ка ци је су до вољ ни да се обез бе ди се лек ци ја јав но 
ре ле вант них, то јест ле ги тим них од оних не ле ги тим них зах те ва 
ци вил ног дру штва.

Из из ло же ног, па жљи вом ана ли зом мо же мо утвр ди ти да Ха-
бер ма сов про це ду рал ни мо дел де ли бе ра тив не јав но сти са др жи нај-
ма ње пет кључних еле ме на та/усло ва. То су: 1. пу бли ка ко ја кри тич-
ки ре зо ну је о по ли тич ким пи та њи ма од оп штег зна ча ја – услов да 
39)  Јир ген Ха бер мас, Јавномнење, op.cit., стр. 110; исто: Љу бо мир Та дић, Огледојавно-

сти, op.cit., стр. 45. 

40)  Jürgen Ha ber mas, “Three Nor ma ti ve Mo dels of De moc racy”, Constellations, op. cit., стр. 
9-10.
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по сто ји ак тив ни јав ни жи вот; 2. прин цип оп што сти – услов да сви 
гра ђа ни мо гу има ти ефек ти ван ути цај у јав ном жи во ту; 3. прин цип 
до ступ но сти – услов да пу бли ци, то јест гра ђа ни ма сто је на рас-
по ла га њу фи зич ки и концептуални ре сур си за фор ми ра ње су до ва 
и де ли бе ра тив но оп ште ње с дру гим гра ђа ни ма; 4. те ме – услов да 
те ме ко је су на днев ном ре ду јав них фо ру ма мо ра ју би ти зна чај не, 
у сми слу да се ти чу свих, а то под ра зу ме ва и је дан до дат ни услов – 
да се од пу бли ке не сме ју скри ва ти ре ле вант не чи ње ни це и ин фор-
ма ци је од јав ног зна ча ја; и 5. пра ви ла и про це ду ре ко му ни ци ра ња – 
они мо ра ју би ти та кви да мо гу обез бе ди ти ра ци о нал ни кон сен зус, 
за сно ван на ва ља ним ар гу мен ти ма, а не на си ли или до ми на ци ји, то 
јест од но си ма мо ћи. Ови еле мен ти, за пра во, пред ста вља ју струк-
тур не еле мен те де ли бе ра тив не јав но сти, ко ји би тре ба ло да функ-
ци о ни шу пре ма вла сти тим уну тра шњим за ко ни то сти ма да би пу-
бли ка мо гла да успе шно оба вља сво је функ ци је и вр ши ефек ти ван 
ути цај на де мо крат ски про цес од лу чи ва ња; у су прот ном, до ла зи до 
њи хо вог кри вље ња, а ти ме и до на стан ка опа сно сти по ефи ка сно 
ко му ни ка тив но де ло ва ње јав но сти. Не ки ће ме ђу тим кон ста то ва ти 
да је због тих усло ва у де ли бе ра тив ном мо де лу по јам јав но сти пре-
оп те ре ћен пре ве ли ким нор ма тив ним оче ки ва њи ма, слич но као и у 
не ким дру гим де мо крат ским мо де ли ма (на при мер, кла сич но-ли-
бе рал ном или ре пу бли кан ском). Но, тре ба има ти у ви ду да је ов де, 
на рав но, реч о иде а ли зо ва ним усло ви ма функ ци о нал не и ак тив не 
јав но сти, у чи јој осно ви ле жи прет по став ка кон вер ген ци је дру-
штве не ра ци о нал но сти, оп штег до бра, сло бо де и прав де. 41)

41)  Има та ко ђе и оних кри тич ки ори јен ти са них ана ли ти ча ра ко ји не гу бе из ви да ту иде а-
ли за ци ју Ха бер ма со вог мо де ла јав но сти али, упра во по зи ва ју ћи се на њу, упо зо ра ва ју 
да бли же ис пи ти ва ње ових усло ва по ка зу је њи хо ву не ја сност, на чел ну пре зах тев ност и 
те шку спро во ди вост, те да се на осно ву то га мо же до ве сти у пи та ње и по ме ну та прет по-
став ка да у тим усло ви ма по сто ји кон вер ген ци ја или уза јам но при бли жа ва ње на ве де них 
дру штве них вред но сти. На то ука зу је и Ђор ђе Па ви ће вић ка да на во ди не ка отво ре на пи-
та ња ко ја се на ме ћу у ве зи са по је ди ним усло ви ма овог мо де ла јав но сти. По ње му, та ква 
пи та ња су на при мер: “На шта се од но си кван ти фи ка тор сви у син таг ми сви гра ђа ни?” 
(овај про блем се по себ но ис ти че у фе ми ни стич ким кри ти ка ма, али су шти на њи хо ве 
ар гу мен та ци је – да се иза тог кван ти фи ка то ра “сви” увек кри ју од ре ђе ни об ли ци до ми-
на ци је – мо же се при ме ни ти на све дис кри ми ни са не гру пе); за тим, “Ка ко се утвр ђу је 
шта сви гра ђа ни ми сле?” (ово пи та ње је у сре ди шту ме то до ло шких спо ро ва ко ји се во де 
из ме ђу две крај ње те о риј ске по зи ци је – с јед не стра не су они те о ре ти ча ри, пре све га 
со ци о ло зи, ко ји пред ност да ју “кван ти та тив ној ана ли зи” као је ди ном по у зда ном ме то ду 
ис тра жи ва ња јав но сти, уз по зи ти ви ра ње и гло ри фи ко ва ње јав ног мне ња, док су с дру ге 
стра не они те о ре ти ча ри ко ји у сво јим “ква ли та тив ним ана ли за ма” од ба цу ју ко ри сност 
кван ти фи ка ци је, ис тичу ћи да оно што се тим пу тем пред ста вља као јав но мне ње за пра-
во и не по сто ји); или ре ци мо пи та ња “Ка ко се ме ри јав ни ути цај пу бли ке, од но сно ко је 
и на ко ји на чин овла шћен да ауто ри зо ва но ту ма чи во љу гра ђа на?”. Ђ. Па ви ће вић за кљу-
чу је да на сва ко од ових пи та ња по сто ји ви ше од го во ра ко ји отва ра ју ду бо ке про бле ме 
из обла сти раз ли чи тих спе ци ја ли зо ва них ди сци пли на, као што су: ети ка, со ци о ло ги ја, 
по ли ти ко ло ги ја, епи сте мо ло ги ја и др. (Пре ма: Ђор ђе Па ви ће вић, “Јав ност”, op. cit. , стр. 
167-8.)
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Ха бер ма со ва те о ри ја, ме ђу тим, ни је кон зи стент на у по гле-
ду про сто ра ко ји се оста вља овом ути ца ју јав но сти на по ли тич ко 
од лу чи ва ње. Ње гов дис кур зив ни мо дел де мо кра ти је ту ва ри ра: од 
по чет не ра ди кал но-пар ти ци па тив не ва ри јан те; пре ко дво сте пе ног 
кон цеп та дру штва у Теоријикомуникативногделовања, где је овај 
ра ди ка ли зам убла жен, а по не ким ми шље њи ма и пот пу но ели ми-
ни сан, уз оста вља ње са мо по сред ног ути ца ја јав но сти; па до ње-
го вог по нов ног, ма да у бла жем сте пе ну, ра ди ка ли зо ва ња у Фак-
тицитету и важењу, ре кон цеп ту а ли за ци јом зах те ва за сна жном 
де мо кра ти за ци јом пу тем но вих фор ми пар ти ци па ци је. 

 Мо же се ре ћи да је у но ви је вре ме Ха бер мас при бе гао вр ше-
њу из ве сних ко рек ци ја на свом мо де лу јав но сти, до не кле ме ња ју ћи 
прет по став ке од ко јих је ра ни је по ла зио, ка ко под ути ца јем оштрих 
кри ти ка ко је су не пре ста но сти за ле са раз ли чи тих те о риј ских по-
зи ци ја на ра чун ње го ве кон цеп ци је, та ко и због при ла го ђа ва ња но-
вим ем пи риј ским усло ви ма ко ји су у не че му де ман то ва ли ње го ве 
по чет не те зе, али, ка ко се чи ни, же ле ћи та ко ђе и да до дат но оја ча 
сво ју по зи ци ју ан тро по ло шког оп ти ми зма, за сно ва ног на ње го вој 
про све ти тељ ској ве ри у ра ци о нал ност чо ве ка и мо гућ ност да љег 
де мо крат ског раз во ја људ ског дру штва.

Оп ште ме сто ме ђу ње го вим кри ти ча ри ма ле ве ори јен та ци је, 
од но сно они ма ко ји на сту па ју са становништва не по сред не де мо-
кра ти је, пред ста вља већ по ме ну та при мед ба да је Ха бер мас у свом 
мо де лу оста вио и су ви ше про сто ра си стем ском де ло ва њу др жав-
них ин сти ту ци ја, а на уштрб ди рект не по ли тич ке пар ти ци па ци је 
и ефек тив ног ути ца ја јав но сти. По овим кри тич ким ми шље њи ма, 
он је за пра во остао у окви ри ма по сто је ћих ли бе рал них де мо кра-
ти ја, не ну де ћи уоп ште не ки функ ци о на лан ал тер на тив ни мо дел 
јав но сти. Та ко ће, на при мер, Фреј зе ро ва (Nancy Fra zer) ре ћи да 
ње гов мо дел чи ни сфе ру јав но сти пре сла бом, јер јој оста вља са мо 
по сред но деј ство на по ли ти ку пу тем ути ца ја на за ко но дав це. Очи-
глед но ува жа ва ју ћи ове кри ти ке, Ха бер мас ће у свом де лу Факти-
цитети важење (1992.) да ти сфе ри јав но сти ис так ну ти ју уло гу 
у фор ми ра њу по ли тич ке во ље пу тем де мо крат ских дис кур зив них 
про це са. То ће по себ но до ћи до из ра жа ја у суп сти ту и са њу ње го-
вог пр во бит ног “оп сад ног мо де ла” но вим “мо де лом бра не”. “Мо-
дел оп са де” ко ји је Ха бер мас из ло жио у Народномсувренитету
каопроцедури (1988.) од го ва рао је ње го вом дво сте пе ном кон цеп ту 
дру штва из Теорије комуникативног деловања. Он је по ла зио од 
то га да “по ли тич ка твр ђа ва” тре ба да бу де оп сед ну та од стра не де-
ли бе ра тив не јав но сти, од но сно гра ђа на ко ји на сто је да пу тем јав-
них дис кур са ути чу на про це се од лу чи ва ња, али та ко да при то ме 
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не ма ју осва јач ке на ме ре. Ти ме се же ле ло на гла си ти да ко му ни ка-
тив на моћ гра ђа на, об ли ко ва на де мо крат ским по ступ ком у кру гу 
јав но сти, тре ба да ути че на ад ми ни сра тив ну моћ са огра ни че ним 
ци љем ње ног про гра ми ра ња и кон тро ли са ња, без по бу да за ње ним 
осва ја њем. Јер, ка ко је ис ти цао Ха бер мас, са мо у тим окви ри ма 
ути цај ми шље ња ко ја кон ку ри шу у по ли тич кој јав но сти мо же да 
бу де ства ран. Реч је о по ку ша ју да се дис кур зив ни мо дел де мо-
кра ти је учи ни опе ра тив ни јим, та ко што би се по ли тич ка пар ти ци-
па ци ја гра ђа на кроз дис кур зив не про це се об ли ко ва ња по ли тич ке 
во ље, при ла го ди ла по тре би за ну жним очу ва њем ди на ми ке са мог 
по ли тич ког си сте ма, ка ко би ње го во функ ци о ни са ње оста ло не у-
гро же но. Сам Ха бер мас је ка сни је об ја снио да је та да упо тре био 
сли ку “оп са де” би ро крат ске вла сти по сред ством ко му ни ка тив не 
мо ћи гра ђа на да би оне мо гу ћио кла сич ну пред ста ву о ре во лу ци ји 
као осва ја њу и раз би ја њу др жав не си ле. Ме ђу тим, очи глед но схва-
тив ши да је “оп сад ни мо дел” су ви ше де фе ти стич ки и да ње го ва 
кон цеп ци ја ра ди кал не де мо кра ти је ту на и ла зи на про блем, он ће 
уФактицитетуиважењу по ста ви ти нов мо дел – “мо дел бра не”. 
Он, пак, под ра зу ме ва да по сто ји др жав но-прав но ство ре ни по ли-
тич ки си стем са цен тром и пе ри фе ри јом, и да се ути цај гра ђа на на 
цен тар, што зна чи на др жав не ор га не као што су пар ла мент, су до ви 
и вла да, вр ши на тај на чин што се де мо крат ским и др жав но-прав-
ним по ступ ци ма оства ру ју ко му ни ка циј ски ути ца ји са пе ри фе ри-
је (из дру штва) на бра не (руб не струк ту ре од лу чи ва ња). Са да се, 
из ме ђу оста лог, ак це нат ста вља на пра во као сред ство ко јим се, у 
по ли тич ком кру же њу мо ћи, ко му ни ка тив на моћ тран сфор ми ше у 
ад ми ни стра тив ну. Ха бер мас сма тра да овај мо дел бра не ви ше ра чу-
на са да љим раз ви ја њем де мо кра ти за ци је не го мо дел оп са де, као и 
да је при клад ни ји по сто је ћој си ту а ци ји ко ја се ка рак те ри ше оним 
што он на зи ва ши ре њем пра ва (Verrechtlichung) у ко му ни ка циј-
ски структуираним обла сти ма де ло ва ња, па ти ме и у са мој по ли-
ти ци. Под ши ре њем пра ва у по ли ти ци, он под ра зу ме ва по сто је ћи 
тренд про те за ња по ли тич ког од лу чи ва ња од пар ла мен та и вла де 
до устав ног су да. Ти ме се, по ње го вом ми шље њу, ре ме ти кла сич но 
схва та ње по де ле вла сти; јер упра ва и пра во су ђе, као ин стан це ко-
је би тре ба ло да при ме њу ју пра во и има ју са мо огра ни чен ути цај 
на од лу ке за ко но дав них ин стан ци, им пли цит но преузимају уло гу 
спо ред ног за ко но дав ства. Ха бер мас об ја шња ва да до ово га до ла зи 
због то га што су ма те ри је ко је из и ску ју прав но ре гу ли са ње да нас 
че сто та кве да их по ли тич ки за ко но да вац не мо же до вољ но од ре-
ђе но ре гу ли са ти, па се он да њи хо во кон кре ти зо ва ње и да ље прав но 
об ли ко ва ње пре пу шта упра ви и правосуђу, услед че га ове ин стан-
це има ју пре функ ци ју уте ме љи ва ња не го при ме не пра ва. Сто га, да 
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би ово спо ред но за ко но дав ство би ло ле ги тим но, нео п ход не су но ве 
фор ме уче шћа де мо крат ске јав но сти: “део де мо крат ског об ли ко-
ва ња хте ња мо ра сам да про дре у упра ву, а пра во су ђе, ко је да ље 
уоб ли чу је пра во, мо ра да се оправ да пред про ши ре ним фо ру ми ма 
прав не кри ти ке”.42)  По Ха бер ма су, “мо дел бра не” упра во кон ци пи-
ра усло ве за то. 

По тре бу за ве ћом де мо кра ти за ци јом про це са по ли тич ког од-
лу чи ва ња, он ће по твр ди ти и на дру гом ме сту, где пред ла же да се 
уме сто сла бих јав но сти као цен трал них по ли тич ких ин сти ту ци ја 
ли бе рал не де мо кра ти је, у ко ји ма се во ди де ли бе ра тив на рас пра ва 
о по ли тич ким и дру штве ним пи та њи ма уте ме ље ним на лич ним 
ис ку стви ма обич них гра ђа на, ус по ста ве сна жне јав но сти ко је би 
де ло ва ле уну тар истог та квог дис кур зив ног окви ра, али успе ва ју-
ћи да скре ну па жњу фор мал ног си сте ма на за јед нич ка пи та ња и 
бри гу о њи ма.43) По ред то га, мо же се при ме ти ти да Ха бер мас пра ви 
још је дан по мак, на пу шта ју ћи сво је ра ни је схва та ње јав но сти као 
јед ног је дин стве ног и мо но лит ног су бјек та и при хва та ју ћи те зу о 
мул ти пли ко ва ној сфе ри јав но сти, од но сно о по сто ја њу мно го стру-
ко сти ових сфе ра ко је се на ла зе у ме ђу соб но пре кла па ју ћем и кон-
вер ги ра ју ћем од но су, али исто та ко и у од но су кон фрон та ци је. То је 
већ очи глед но и из ње го ве на гла ше не упо тре бе име ни це “јав ност” 
у мно жи ни, ка да у BetweenFactsandNorms (Измеђучињеницаи
норми) го во ри о сла бим и сна жним јавностима (weakandstrong
publics). Та ко ко ри гу ју ћи свој при ступ, он је по ка зао ка ко ува жа-
ва ње и при хва та ње оправ да не кри ти ке мо же би ти ве о ма кон струк-
тив но.

У кри ти ци Ха бер ма со вог мо де ла јав но сти зна ча јан про стор 
је по све ћен упра во оспо ра ва њу те ње го ве пр во бит не те зе о кон сти-
ту и са њу јав но сти као јед не је дин стве не дру штве не сфе ре са раз ви-
је ном за јед нич ком све шћу о оп штем до бру. Зна ча јан до при нос тим 
оспо ра ва њи ма Ха бер ма са, па ти ме и ње го вом са мо ко ри го ва њу, 
да ли су те о риј ски пред став ни ци не ких но вих или ал тер на тив них 
дру штве них по кре та, по пут фе ми ни стич ког и дру гих, ко ји су уме-
сто та квог мо но лит ног кон цеп та раз ви ли плу ра ли стич ки кон цепт 
ба зи ран на ува жа ва њу ра зних дру штве них ди вер зи те та. Та кво ре-
де фи ни са ње Ха бер ма со ве те о риј ске па ра диг ме, ко је су из вр ши ли 
ка ко не ки ње го ви кри ти ча ри, та ко де ли мич но и он сам, по сле ди ца 
је оп штег на уч ног трен да у на пу шта њу промишљања јав но сти као 
уни со не дру штве не сфе ре, због ува жа ва ња по сто је ћег ре а ли те та, 
42)  Ibid, стр. 143.

43)  О то ме ви де ти: Step hen Grod nick, “Re di sco ve ring Ra di cal De moc racy in Ha ber mas’s Bet-
weenFactsandNorms”, Constellations, Vol. 12, No 3, 2005, стр. 392-408. 
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и пре ла ску  на про у ча ва ње плу ра ли те та та квих сфе ра раз ли чи те 
ве ли чи не (од ми кро-, пре ко ме зо-, до ма кро-сфе ра јав но сти44)) у са-
вре ме ним дру штви ма. Ова ка ве из ме не у те о риј ском при сту пу би ле 
су ну жне услед раз во ја но вих ко му ни ка циј ских тех но ло ги ја ко је 
су до ве ле до про ме на то јест пре струк ту и ра ња про стор них окви-
ра јав не ко му ни ка ци је, од но сно до но вог струк тур ног пре о бра жа ја 
јав ног про сто ра. 

Да нас се упра во чи не број ни по ду хва ти у прав цу на сто ја ња 
да се Ха бер ма сов кон цепт обо га ти но вим са др жа јем и при ла го ди 
са вре ме ним усло ви ма но вих ме диј ских тех но ло ги ја, а по себ но 
раз во ју Ин тер не та, као нај по зна ти је и нај ви ше ко ри шће не свет ске 
ком пју тер ске мре же.45) Та ко, иако се сам Ха бер мас ни је ба вио (пре)
ис пи ти ва њем сво је те о риј ске кон цеп ци је јав но сти у кон тек сту сај-
бер-про сто ра (cyberspace)46), кон сти ту и са ног као но ва вир ту ел на 
сфе ра јав но сти уну тар ком пју тер ске ко му ни ка ци је, то су учи ни ли 
број ни ње го ви ана ли ти ча ри и ин тер пре та то ри, на сто је ћи да утвр-
де да ли и у ко јој ме ри ова но ва вир ту ел на јав ност за до во ља ва оне 
ви со ке нор ма тив не зах те ве ко је је он по ста вио као усло ве де мо-
крат ског јав ног про сто ра. У окви ру тих про ми шља њу раз ви ле су 
се раз ли чи те, па и ме ђу соб но опреч не те о риј ске ори јен та ци је; али, 
у сва ком слу ча ју, мо же мо ре ћи да и да ље оста је отво ре но пи та ње 
да ли је Ин тер нет но ва сфе ра јав но сти и, ако је сте, ко ли ки су ње ни 
де мо крат ски по тен ци ја ли, од но сно ка ко она мо же ефек тив но ути-
ца ти на про це се по ли тич ког од лу чи ва ња.

Ха бер ма со ва те о ри ја јав но сти има не спо ран зна чај, ко ји се 
огле да пре све га у раз от кри ва њу про це са струк тур не тран сфор ма-
ци је јав но сти и кон струк тив ној кри ти ци пра те ћих про це са «де де-

44)  Ова кву трој ну по де лу јав них сфе ра на осно ву кри те ри ју ма ве ли чи не, то јест про стор-
ног об у хва та, из во ди Джон Кин. О то ме ви де ти ви ше у: Алек сан дра Ми ро вић, “Јав ност 
и ме ди ји у усло ви ма раз ви је ног ци вил ног дру штва”, Српскаполитичкамисао, 1-2/06, 
ИПС, Бе о град, 2006, стр. 197-212.

45)  У по след ње вре ме све се ви ше ис ти че да но ва ком пју тер ска тех но ло ги ја, а по себ но 
Ин тер нет и про те за ње ње го ве упо тре бе на ши ро ку пу бли ку од ра них 90-их го ди на про-
шлог ве ка, пред ста вља ју је дан кру пан ко рак на пред у тех но ло шкој ево лу ци ји по ли тич-
ких сред ста ва. Јер, по ред на у ке и би зни са, Ин тер нет су по че ли да ко ри сте и ди ску си о ни 
кру го ви, ло би сти, по ли тич ке ор га ни за ци је, пар ти је, про фе си о нал не по ли тич ке аген ци је 
и вла де, и то у сво је по ли тич ке свр хе. Пре ма не ким по да ци ма, у је сен 1996. ви ше од тре-
ћи не од око че тр на ест ми ли о на ко ри сни ка Ин тер не та у САД при сту пи ло је овој мре жи 
због по ли тич ких ин фор ма ци ја. (Пре ма: Hu ber tus Buc hstein, “Bytes that Bi te: The In ter net 
and De li be ra ti ve De moc racy”, Constellations, Vol. 4, No 2, 1997, стр. 248.)

46)  Под кон цеп том cyberspace-а, код нас угла ном пре во ђе ног као “сај бер-про стор”, под-
ра зу ме ва се јед на вир ту ел на сфе ра јав не дру штве не ин тер ак ци је кој се од ви ја пу тем 
ком пју тер ске сај бер-ко му ни ка ци ја. “Би ти online зна чи би ти при су тан у вир ту ел ној јав-
но сти. Су прот но то ме, ка те го ри ја offline озна ча ва по зи ци ју би ти са ња из ван Ин тер нет 
за јед ни це” (Алек сан дар Ра шић, “Про блем иден ти те та у сај бер ко му ни ка ци ји”, op. cit. , 
Ин тер нет: http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Saj ber).
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мо кра ти за ци је», као и у фор му ли са њу зах те ва за по ста вља њем јав-
не ар гу мен та тив не рас пра ве у сре ди ште де мо крат ског про це са. С 
дру ге стра не, ње гов мо дел де ли бе ра тив не јав но сти у свом ини ци-
јал ном об ли ку, што зна чи са из ве сним ње му свој стве ним огра ни-
че њи ма, не мо же да бу де пот пу но аде кват но ана ли тич ко сред ство 
за раз ма тра ње са вре ме ног дру штва и ње го ве усло жње не, мул ти-
пли ко ва не и гло ба ли зо ва не сфе ре јав но сти. За те свр хе, по треб но 
је из вр ши ти ње го ву на до град њу и де ли мич но ре де фи ни са ње. Али, 
и по ред то га, но ви ем пи риј ски усло ви не ума њу ју нор ма тив ни по-
тен ци јал Ха бер ма со вог кон цеп та, јер он пру жа још увек ре ле вант-
ну вред но сну осно ву за но ва те о риј ска про ми шља ња и по ку ша је 
(ре)де фи ни са ња са вре ме ног фе но ме на јав но сти, под ло жног све ве-
ћем усло жа ва њу у по сто је ћим усло ви ма гло ба ли за ци је.

Ако би смо, пак, же ле ли да су ми ра мо Ха бер ма со во схва та ње 
де мо кра ти је у це ли ни, мо гли би смо ре ћи да и за ње го ву кон цеп ци-
ју ва жи Драј зе ко ва оце на дис кур зив ног мо де ла де мо кра ти је: да је 
он «пре де ли бе ра ти ван не го агре га ти ван, пре ре пу бли кан ски не-
го ли бе ра лан, ко му ни ка ти ван не го стра те гиј ски, без ре спек то ва ња 
гра ни ца по ли тич ких је ди ни ца, сле ди ви ше ци вил но дру штво, не го 
др жа ву и у са гла сно сти је ви ше са ши рим не го са уским де фи ни-
ци ја ма по ли ти ке».47)   

Ра ди кал но те ма ти зу ју ћи прет по став ке де мо кра ти је и озбиљ-
но схва та ју ћи ње на обе ћа ња, Ха бер мас је кон стру и сао свој дис кур-
зив ни мо дел, ко ји по ка зу је да та ко појм љен де мо крат ски про цес 
од лу чи ва ња не пред ста вља са мо јед но став ну фор му, већ и јед ну, 
у сво јој су шти ни, вр ло ком пли ко ва ну и зах тев ну ак тив ност. Због 
то га се на ме ће пи та ње о ефек ти ма овог де мо крат ског мо де ла, ко је 
се од но си на то да ли он мо же евен ту ал но на ћи при ме ну у прак си 
и ка кве су у том слу ча ју имли ка ци је ко је про из во ди; или, пак, он 
мо же да фи гу ри ра са мо на нор ма тив ном ни воу, као мо дел у чи јем 
је сре ди шту же ља за хар мо ни јом сег ме на та та квог људ ског де ло-
ва ња ка кво је по ли тич ко од лу чи ва ње, а ко ји се мо гу до ве сти у ве зу 
је ди но на ви со ком ни воу ап страк ци је; и ко нач но, ако је реч о овом 
дру гом, да ли је то он да, са ем пи риј ске тач ке гле ди шта, у нај бо љем 
слу ча ју је дан иде а лан мо дел, ко ме би тре ба ло те жи ти и чи је би 
нор ма тив не зах те ве тре ба ло у што ве ћој ме ри ис пу ни ти, ка ко би се 
по сти гла ве ћа де мо кра ти за ци ја са вре ме них дру шта ва.

Ме ђу ауто ри ма ко ји се ба ве ана ли зом и ин тер пре та ци јом Ха-
бер ма со вог дис кур зив ног мо де ла мо гу се на ћи раз ли чи ти од го во ри 
на ово пи та ње. На и ме, иако су у ве ћи ни они ко ји овај мо дел тре ти-
47)  На ве де но пре ма: Ву чи на Ва со вић, СавременадемократијеI, op. cit., стр. 61.



СПМброј1/2009,годинаXVI,свеска23. стр.45-84.

72

ра ју ис кљу чи во као нор ма тив ни и ап стракт ни кон цепт, ука зу ју ћи 
на ње го ве уто пиј ске ди мен зи је и не мо гоћ ност ње го ве прак тич не 
при ме не у по сто је ћим усло ви ма, ипак има, и то у по след ње вре-
ме све ви ше, и оних ко ји га не сма тра ју пот пу но ап стракт ним, јер 
ви де мо гућ но сти за ње го ву им пле мен та ци ју или чак ис ти чу да он, 
за пра во, у не ком сте пе ну и на не ким ни во и ма дру штве ног си сте ма 
већ функ ци о ни ше у прак си. 

Сам Ха бер мас, пак, од го ва ра ју ћи на раз не кри ти ке, че сто под-
вла чи да је то је дан нор ма тив ни мо дел ко ји се, сход но то ме, мо же 
ана ли зи ра ти са мо пре ма нор ма тив ним кри те ри ју ми ма. Та ко ће на 
јед ном ме сту у сво ју од бра ну ре ћи да он «као со ци о лог мо ра зна ти 
да по сто ји кон ти ну ум из ме ђу чи сто фак тич ки уоби ча је не и нор ма-
тив но ауто ри зо ва не мо ћи»48), и да се сви им пе ра ти ви по ста вље ни 
у ње го вом кон цеп ту мо ра ју тре ти ра ти пре ма образ цу нор ма тив них 
зах те ва. На дру гом ме сту он је још пре ци зни ји ка да ис ти че да у 
ње го вом мо де лу «... ко му ни ка циј ске фор ме ци вил ног дру штва, ко-
је про из ла зе из чи сто одр жа ва не при ват не сфе ре и ко му ни ка циј ски 
то ко ви ви тал не јав но сти, ко ји су сме ште ни у ли бе рал ну по ли тич ку 
кул ту ру, но се те рет нор ма тив ног оче ки ва ња».49) Ов де Ха бер мас до-
да је и то да се у дру штву ни шта не мо же про ме ни ти без уто пиј ских 
пред ста ва, као и без уто пиј ских енер ги ја по вре ме но де ло твор них 
и ино ва тив них со ци јал них сна га, али исто вре ме но на гла ша ва да то 
не зна чи да са ма те о ри ја мо ра да бу де, као код Бло ха (Ernst Bloch), 
уто пи ја. За ње га, да кле, «про је кат мо дер не» не ма уто пиј ску свр ху, 
иако се, пре ма ње го вом соп стве ном при зна њу, не мо же оства ри ти 
без уто пиј ских енер ги ја. 

Са гла сно та квој са мо пер цеп ци ји свог мо де ла, Ха бер мас га 
тре ти ра као је дан иде ал ни тип ко ји пру жа нор ма тив не смер ни це 
чи јим ру ко во ђе њем би мо гле да се от кло не или, ба рем, убла же не ке 
не са вр ше но сти по сто је ће де мо крат ске прак се. То он по себ но на-
гла ша ва у сво јим од го во ри ма на јед ну од нај че шће му упу ћи ва них 
кри ти ка да ње гов мо дел пред ста вља «но стал гич ни по зив на об но ву 
иде а ла бур жо а ске јав но сти»50), од но сно спор ну кон цеп ци ју за сно-
ва ну на јед ном пре ва зи ђе ном исто риј ском об ли ку јав но сти, ко ји је 
мо гао да функ ци о ни ше у усло ви ма ра но-ка пи та ли стич ког дру штва, 
али не и у ин ду стриј ским то јест по стин ду стриј ским усло ви ма мо-
дер ног дру штва са зна чај но из ме ње ном со ци јал ном срук ту ром и 
уни вер за ли за ци јом уче шћа у по ли тич ким про це си ма де мо кра ти је. 
48)  На ве де но пре ма: Ђор ђе Па ви ће вић, «По ли тич ки дис курс и ра ци о нал ност»,Српскапо-

литичкамисао, 1-4/96, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1996, стр. 99. 

49)  Ин тер вју с Ха бер ма сом: «Ра ци о нал ност и по ли ти ка», op. cit., стр. 142.

50) Џон Кин, Медијиидемократија, «Фи лип Ви шњић», Бе о град, 1995 , стр. 34-5.
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У од бра ни свог мо де ла од ова квих кри ти ка, Ха бер мас да је оно већ 
по ме ну то об ја шње ње да у ње го вој осно ви сто ји са мо «сти ли зо ва на 
сли ка» ра но-ли бе рал них еле ме на та у фор ми иде ал ног ти па, под-
вла че ћи да по сто ји зна чај на ди фе рен ци ја из ме ђу та квог иде ал-тип-
ског мо де ла и нор ма тив ног иде а ла ко ји ни је био ње го ва пре тен зи ја.

Но, и по ред овог стал ног ин си сти ра ња на нор ма тив но сти 
сво је те о ри је, сти че се ути сак да Ха бер мас ипак упор но на сто ји да 
је учи ни дру штве но ре ле вант ном и при мен љи вом, од но сно да је 
при ла го ди по сто је ћим ем пи риј ским усло ви ма, ува жа ва ју ћи фак ти-
ци тет у оној ме ри у ко јој је то нео п ход но да би мо гао да је функ ци-
о нал но оспо со би и оправ да. Не ки ауто ри, по пут Ме кар ти ја и Хе-
феа (O. Höffe) или, од до ма ћих, Ђ. Па ви ће ви ћа, за кљу чу ју да је он 
увео си стем ске еле мен те у сво ју дру штве ну те о ри ју упра во из тих 
функ ци о нал них раз ло га, ко ји не ма ју сво ју пот по ру у нор ма тив ној 
осно ви и ко ји, при том, мо гу би ти про тив реч ни ње го вим по чет ним 
кон сен зу ал ним прет по став ка ма. То са мо по ка зу је да Ха бер ма сов 
мо дел има, с ме то до ло шког гле ди шта, ам би ва лен тан ка рак тер, ко ји 
је ре зул тат то га што он не же ли да из гу би, с јед не стра не, кри тич ки 
нор ма тив ни основ, то јест ра ци о нал ну уте ме ље ност сво је те о ри-
је, а с дру ге, ње ну прак тич ност, од но сно де ло твор ност ра ди кал но-
пар ти ци па тив не де мо кра ти је у са вре ме ном, ма сов ном и  плу ра ли-
стич ком дру штву са ви со ко ди фе рен ци ра ном мо дер ном кул ту ром и 
раз ли чи тим по гле ди ма на свет ње го вих чла но ва. Због то га он по ку-
ша ва да у свом мо де лу из вр ши по сре до ва ње ова два ме то до ло шка 
при сту па (нор ма тив ног и ем пи риј ског) на на чин ко ји би за др жао 
ком па ра тив не пред но сти и јед ног и дру гог. Кри ти ча ри, ме ђу тим, у 
та квом ком би но ва ном при сту пу ви де про блем; те се, ка ко ка же Ђ. 
Па ви ће вић, отва ра пи та ње «да ли се мо ра мо од ре ћи јед ног у при-
лог дру гог, то јест да ли мо ра мо да ти при мат пред мет ном под руч ју 
или ње го вом ме тод ском уте ме ље њу».51) 

Ме ђу они ма ко ји од ри чу мо гућ ност им пле мен та ци је Ха бер-
ма со вог дис кур зив ног мо де ла ис ти чу се пре све га они ко ји оспо-
ра ва ју при мен љи вост и свр сис ход ност де ли бе ра тив не де мо кра ти-
је уоп ште, па ти ме и овог мо де ла, јер сма тра ју да се у ма сов ном 
плу ра ли стич ком дру штву ни ка ко не мо же по сти ћи са гла сност око 
оп штег до бра, па ни пу тем ра ци о нал не рас пра ве, у шта ве ру ју де-
ли бе ра тив ни де мо кра ти. Та ко, Шан тал Муф (Chan tal Mo uf fe), по-
ла зе ћи са по зи ци је ра ди кал ног плу ра ли зма, твр ди да су спо ро ви 
о оп штем до бру не са мо те шко ре ши ви, већ и не ре ши ви, као и да 
је са мо њи хо во по сто ја ње од су штин ске ва жно сти за де мо крат ску 
по ли ти ку. Дру гим ре чи ма, то би зна чи ло да без ова квих спо ро ва 

51) Ђор ђе Па ви ће вић, «По ли тич ки дис курс и ра ци о нал ност», op. cit., стр. 100.



СПМброј1/2009,годинаXVI,свеска23. стр.45-84.

74

не ма ни де мо кра ти је; а из то га про из ла зи да је за ла га ње за њи хо во 
кон сен зу ал но ре ша ва ње пу тем де ли бе ра тив не рас пра ве – што је у 
крај њој ин стан ци циљ и Ха бер ма со вог мо де ла – усме ре но про тив 
де мо кра ти је. 

Ме ђу тим, и они ауто ри ко ји не ми сле да се са гла сност о оп-
штем до бру и де мо кра ти ја ме ђу соб но ис кљу чу ју, про на ла зе дру ге 
по те шко ће за при ме ну дис кур зив ног мо де ла. Пре све га, по ла зи се 
од то га да је та кав на чин од лу чи ва ња, ко ји би укљу чи вао ве ли ке 
де ба те о свим кључ ним пи та њи ма, не ре а лан. По ред то га, ука зу је се 
на крх кост пред ви ђе них на чи на од бра не дру штва од не ле ги тим них 
ути ца ја по ли тич ке мо ћи и нов ца и, ти ме, од си стем ске ко ло ни за-
ци је сфе ре јав но сти; а без дру штве ног осло ба ђа ња од тх ути ца ја, 
по усло ви ма ко је је је сам Ха бер мас по ста вио, не мо же се фор ми-
ра ти ко му ни ка тив на моћ, па он да ни оства ри ти ефек ти ван ути цај 
гра ђа на на од лу чи ва ње и ра ци о на ли за ци ја вла сти. Та ко ђе, ис ти че 
се и да Ха бер ма со во осла ња ње на кон вер ген ци ју сло бо де и ра ци о-
нал но сти, иако со фи сти ци ра ни је у од но су на про све ти тељ ско схва-
та ње, пред ста вља уто пиј ску ди мен зи ју у ње го вој те о ри ји. У том 
кон тек сту, упу ћу је му се при мед ба да у свом кон цеп ту «за не ма ру је 
оп шти ути цај ира ци о нал не и, чак, пер вер ти ра не стра сти у људ ској 
мо ти ва ци ји... (и) ... улогу та кве мо ти ва ци је у... ства ра њу по ли тич ке 
во ље на ци је (као) и ја сно не у ро тич не струк ту ре ра ци о на ли за ци-
је»; при че му се под «не у ро тич ном ра ци о на ли за ци јом « ми сли на 
оне јав не дис кур се у ко ји ма се ко ри сте по зна ти ме ха ни зми не у ро-
тич не од бра не ста во ва, као од бра не ко ја је «ра ци о нал но струк ту-
ри са на, али ду бо ко ира ци о нал на у оп штем об ли ку по на ша ња».52) 
У ве зи с тим, на гла ша ва се и то да не мо ра за сва ког чо ве ка да 
бу де оправ дан зах тев за ра ци о на ли за ци јом по ли ти ке и вла сти, «... 
на ро чи то он да ако му не ка не ра ци о нал на по ли тич ка кон сте ла ци ја 
мо же обез бе ди ти при ви ле го ван по ло жај».53) Уз то, сма тра се и да 
са ма Ха бер ма со ва ве ра у де мо крат ски по тен ци јал је зи ка и ко му ни-
ка ци је има уто пиј ски ка рак тер, па се до во ди у пи та ње мо гућ ност 
за сни ва ња по ли тич ког де ло ва ња на прет по став ка ма чи сто је зич ког 
спо ра зу ме ва ња. Ал брехт Вел мер (A. Wel lmer) по ка зу је бе сми сле-
ност то га ка да ка же да, ако би ика да у бу дућ но сти би ла до стиг ну та 
Ха бер ма со ва иде ал на ко му ни ка тив на за јед ни ца, та да би то зна чи ло 
крај сва ког об ли ка људ ске ко му ни ка ци је, до да ју ћи да су већ у са мој 
иде ал ној ко му ни ка тив ној за јед ни ци «не ги ра ни усло ви мо гућ но сти 
оно га шта се иде а ли зи ра».54) 

52)  На та ли ја Ми ћу но вић, «Ко му ни ка тив ним де ло ва њем до дру штве них про ме на», op. cit., 
стр. 112.

53) Ђор ђе Па ви ће вић, «По ли тич ки дис курс и ра ци о нал ност», op. cit., стр. 98.

54) Ин тер вју с Ха бер ма сом: «Ра ци о нал ност и по ли ти ка», op. cit., стр. 149.
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У окви ру то га, по себ но се ука зу је на уто пи зам Ха бер ма со ве 
ко му ни ка тив не ети ке. То је тач ка на ко ју се кон цен три ше при го вор 
Бен ха би бо ве. У же љи да до ка же уто пиј ске мо мен те у ње го вој «ког-
ни ти ви стич кој ети ци је зи ка», она ста вља ак це нат на Ха бер ма со во 
ин си сти ра ње да су «уни вер за ли зи бил не ин тер пре та ци је по тре ба» 
у сре ди шту мо рал них дис кур са, од но сно на оно ме сто у ње го вом 
есе ју Теоријеистине (1973.) где се из но си тврд ња да при ме рен је-
зик мо ра ла «до зво ља ва од ре ђе ним гру па ма и лич но сти ма, у да тим 
окол но сти ма, исти ни ту ин тер пре та ци ју и њи хо вих вла сти тих пар-
ти ку лар них по тре ба и, што је још ва жни је, њи хо вих за јед нич ких 
по тре ба ка дрих за кон сен зус».55) Ха бер мас, на и ме, овим же ли ис-
та ћи да се дис кур зив ним те ма ти зо ва њем људ ских ин ди ви ду ал них 
и ко лек тив них по тре ба осло ба ђа ју за пр ти се ман тич ки и кул тур ни 
по тен ци ја ли ко ји су, по ње го вом ми шље њу, нео п ход ни за по сти за-
ње сло бо де и ре а ли зо ва ње прав де. Сто га, Бен ха би бо ва за кљу чу је 
да на тој тач ки по ста је нео п ход на из ве сна ан ти ци па тив на уто пи ја, 
то јест «про јек ци ја бу дућ но сти ка ква би мо гла би ти». То је «уто пи-
ја дру штва у ко јем је асо ци ја ци ја по стиг ну та без до ми на ци је, реч ју, 
прав да, и со ци ја ли за ци ја без не по треб не ре пре си је, реч ју, сре ћа... 
(где) ... кон цеп ци је прав де и до брог жи во та про жи ма ју јед на дру-
гу».56) 

При го вор ко ји Бен ха би бо ва упу ћу је Ха бер ма су од но си се, 
ме ђу тим, упра во на ње го во ка сни је на пу шта ње ове уто пиј ске ди-
мен зи је, или оно га што ова аутор ка на зи ва «тран сфи гу ра ци јом»; 
а то је ста но ви ште по ко ме бу дућ ност са гле да на те о ри јом зах те-
ва ра ди ка лан рас кид са са да шњи цом, пу тем фор му ли са ња но вих, 
има ги на тив них кон сте ла ци ја вред но сти и зна че ња, из ван по сто је-
ћег кул тур ног на сле ђа. Она на ла зи да је Ха бер мас на пу стио ова кву 
тран сфи гу ра тив ну ви зи ју сво јим ста вом да у сло же ним дру штви ма 
еман ци па ци ја зна чи пар ти ци па тив ну тран сфор ма ци ју ад ми ни стра-
тив них струк ту ра од лу чи ва ња. Јер, по ње ном ми шље њу, ако би то 
би ло све што се ми сли под еман ци па ци јом, то јест ако се еман ци-
па ци ја од но сно на док на ђи ва ње не ис пу ње них де мо крат ских обе ћа-
ња прав де и сло бо де, као циљ Ха бер ма со ве кри ти ке, «ис цр пљу је у 
'не ве се лом ре фор ми зму' до бро хо те ћих др жав ни ка и со ци јал-де мо-
крат ском ком про ми су»57), он да не мо же би ти ре чи о мо мен ту тран-
сфи гу ра ци је у са мом овом про це су. 
55)  Пре ма: Ши ла Бен ха биб, “Уто пиј ска ди мен зи ја у ко му ни ка тив ној ети ци”, op. cit., стр. 

71. 

56)  Ibid., стр. 73.

57)  Ibid., стр. 67.
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Ме ђу тим, на су прот ова квом ста ву Бен ха би бо ве, по сто је и 
др гу га чи ја ми шље ња, по пут оног ко је из но си На та ли ја Ми ћу но-
вић, да  је уто пи зам, ма да у скром ни јем ви ду, и да ље остао при су-
тан код Ха бер ма са. Шта ви ше, на то ука зу је и сам Ха бер мас у свом 
де лу Прошлосткаобудућност (ThePastasFuture): «Ако има има-
ло оста та ка уто пи зма ко је сам за др жао, он да је то иде ја да де мо кра-
ти ја и јав на бор ба за њен нај бо љи об лик мо гу да пре се ку Гор ди је ве 
чво ро ве ина че не ре ши вих про бле ма.»58) 

При мер до кле се иде у ис ти ца њу не при мењ љи во сти дис кур-
зив ног мо де ла де мо кра ти је, по себ но ње го вог кул тур но-је зич ког 
аспек та, је сте про бле ма тич на те за ко ју из но си Ди је го Гам бе та (Di-
e go Gam bet ta), до ду ше има ју ћи у ви ду мо дел де ли бе ра тив не де мо-
кра ти је уоп ште. По ла зе ћи од, ка ко ка же Френк Ка нин гам (Frank 
Cun ninghham), сум њи ве ге не ра ли за ци је о кул ту ра ма, он твр ди да 
овај мо дел ко ји у цен тар ста вља де ли бе ра тив ну  рас пра ву ни је при-
кла дан за кул ту ре у ко ји ма љу ди бр зо из ра жа ва ју сво је ми шље ње и 
др же га се твр до гла во, на во де ћи као при ме ре Ита ли ју и Ла тин ску 
Аме ри ку. По ред то га, иако при зна је да рас пра ва мо же би ти ко ри сна 
за по бољ ша ње ин фор ми са но сти гра ђа на, Гам бе та под вла чи ње не 
не га тив не ефек те, као што су сла бље ње убе дљи во сти ар гу ме на та 
и гу би так вре ме на. Ти ме се он свр ста ва у гру пу оних ана ли ти ча ра 
ко ји не ис кљу чу ју пот пу но мо гућ ност оства ри ва ња дис кур зив ног 
мо де ла, али упо зо ра ва ју да, кад би се  евен ту ал но и при ме нио у 
прак си, та кав мо дел не би био до вољ но ефи ка сан.

Сма тра мо да је ова при мед ба ко ја се ти че ефикасности пот-
пу но оправ да на, јер са свим је из ве сно да би нео гра ни че не јав не 
рас пра ве о свим ва жним дру штве ним и по ли тич ким пи та њи ма пре 
сма њи ле ефи ка сност де мо кра ти је и про цес од лу чи ва ња, не го што 
би по ве ћа ле њихов ква ли тет; пр вен стве но за то што би та кав стал-
ни дис кур зив ни про цес, са ак тив ним уче шћем ми ли он ске јав но-
сти, во дио оду го вла че њу, па и бло ки ра њу до но ше ња од лу ка. И не 
са мо то, већ би по сле ди ца мо гла би ти и бло ки ра ње ути ца ја са ме 
јав но сти. То огра ни че ње Ха бер ма со вог мо де ла до бро је уочио Џон 
Ролс, ука зав ши на ње го ву не при ме ре ност «ве ли кој игри по ли ти-
ке», због то га што упра во зах те ви за јав ном де ли бе ра тив ном про ве-
ром мо гу за по сле ди цу има ти «па ра ли зо ва ње  де ли бе ра тив не мо ћи 
јав но сти».59) Ово ме тре ба до да ти и то да про цес ди ску си је мо же 
има ти дво стру ки зна чај, од но сно раз ли чи то деј ство; јер, осим то га 
58) Пре ма: На та ли ја Ми ћу но вић, «Ко му ни ка тив ним де ло ва њем до дру штве них про ме на», 

op. cit., стр. 111.

59)  На ве де но пре ма: Ђор ђе Па ви ће вић, «Јав ност», op. cit., стр. 174.
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што мо же би ти сред ство ле ги ти ма ци је вла сти и по рет ка, он мо же 
би ти и сред ство њи хо ве де ле ги ти ма ци је.

Мо ра ју се, та ко ђе, има ти у ви ду и си ту а ци је ка да је не мо гу ће 
за до во љи ти про це ду ре ле ги тим ног до но ше ња од лу ка. То су си ту а-
ци је ка да по сто ји по тре ба за ур гент ним од лу ка ма и ка да зах тев за 
ефи ка сно шћу по себ но до би ја на зна ча ју, јер ис кр сли про бле ми и 
кон флик ти мо гу угро зи ти нор мал ну ре про дук ци ју за јед ни це. Ова 
по тре ба за хит ним са вла да ва њем оно га што је не пред ви ђе но и, 
уоп ште, за хит ним ре ша ва њем про бле ма, као и за хит ним спро во-
ђе њем тих ре ше ња, по себ но је на ра сла у са вре ме ним дру штви ма. 
Ха бер мас, ме ђу тим, на ла зи ре ше ње за те шко ће са ко ји ма се су о-
ча ва ње гов мо дел у ова квим слу ча је ви ма ур гент ног од лу чи ва ња. 
Он ка же да ле ги ти ма циј ски «де фи цит ко ји про из во ди со ци јал на 
не е фи ка сност и не јед но знач ност ре ше ња ко ја се до но се уну тар 
јед ног етич ки упра вље ног по ступ ка, мо ра ју би ти ком пен зо ва ни 
кроз прав но оба ве зу ју ћи ка рак тер од лу ка».60) На тај на чин, да би 
учи нио свој мо дел функ ци о нал ним, Ха бер мас уво ди прав ну при-
ну ду у со ци јал ни жи вот, од но сно је дан од си стем ских еле ме на та у 
сво ју дру штве ну те о ри ју, а ти ме, ка ко ми сле не ки ауто ри, на шта 
је ука за но с по чет ка, ри зи ку је да из гу би њен кри тич ки нор ма тив ни 
основ. 

На кра ју, мо же се ре ћи да би при ме на овог, али и сва ког дру-
гог мо де ла де мо кра ти је, за ви си ла упра во од су да јав но сти ка ко 
крај ње ин стан це, јер би и сам мо дел мо рао да бу де те сти ран и при-
хва ћен од струч не и ши ре јав но сти, ка ко би се обез бе дио ле ги ти-
ми тет за ње го ву при ме ну, што је ина че и пот пу но у са гла сно сти са 
Ха бер ма со вом дис кур зив ном те о ри јом. Но, за Ха бер ма са по том 
пи та њу не по сто ји про блем, бу ду ћи да он по ла зи од то га да у де-
мо кра ти ји не мо же струч ност да бу де при ви ле ги ја, а не струч ност 
пре пре ка за ра ци о нал ни дис курс ши ре јав но сти. По ње му, нај бит-
ни је је да по сто ји опре де ље ње за по ли тич ки ре ле вант на ал тер на-
тив на ис тра жи ва ња, и да оно до би ја на зна ча ју ка ко у јав но сти, 
та ко и у пар ла мен тар ном де ло ва њу; док би спе ци јал на пи та ња ко ја 
су по ли тич ки зна чај на тре ба ло та ко пре ве сти и при ре ди ти да те 
екс перт ски утвр ђе не ал тер на ти ве мо гу да бу ду ра ци о нал но раз ма-
тра не у ши рој јав но сти.

С дру ге стра не, ка ко је већ на по ме ну то, по сто је и друк чи ја 
ми шље ња ко ја не са мо што ни су та ко скеп тич на у по гле ду мо гућ-
но сти при ме не та квог јед ног мо де ла у прак си, не го се и за ла жу 
за њу или, пак, сма тра ју да тај мо дел већ де ли мич но функ ци о ни-

60)  На ве де но пре ма: Ђор ђе Па ви ће вић, «По ли тич ки дис курс и ра ци о нал ност», op. cit., стр. 
99.
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ше у по сто је ћим де мо крат ским усло ви ма. При мер овог по след њег 
је ста но ви ште Сте фа на Грод ни ка (Step hen Grod nick), ко ји ис ти че 
да су про це ду ре ко је под ра зу ме ва Ха бер ма сов дис кур зив ни мо-
дел већ при сут не у по сто је ћим ли бе рал ним де мо кра ти ја ма, са мо у 
ма њем сте пе ну: јер, јав но мњење ис по ља ва од ре ђе но јав но осе ћа-
ње, то јест ми шље ње јав но сти ко је се на из бо ри ма и фор ма ли зу је, 
а иза бра ни функ ци о не ри по не кад и ре а гу ју на то ми шље ње; док 
дру штве ни по кре ти и гра ђан ска не по слу шност скре ћу па жњу на 
од ре ђе на пи та ња и ути чу на фор мал ни си стем. Сход но то ме, Ха-
бер ма сов пред лог, пре ма овом ауто ру, од но си се пре све га на ши ру 
и сна жни ју јав ну де ли бе ра ци ју и по ве ћа ње ути ца ја и не фор мал не 
мо ћи по сто је ће сла бе јав но сти. Он за кљу чу је да Ха бер мас сво јим 
де мо крат ским мо де лом же ли, у су шти ни, да ре ши ди ле му ка ко ус-
по ста ви ти ком би на ци ју ра ди кал не де мо кра ти је и по сто је ћих ли-
бе рал них ре жи ма, као на чин да се фор ми ра јед но фер, пра вед ни је, 
ра ци о нал ни је и ле ги тим ни је дру штво.

Дру ги иду и да ље, сма тра ју ћи да је Ха бер ма сов дис кур зив ни 
мо дел не са мо ре а лан, већ и ве о ма по же љан, на ро чи то у мул ти-
кул ту рал ним и мул ти ет нич ким дру штви ма. Они сто га и пред ла жу 
ње го ву при ме ну у слу ча ју не ких кон крет них, по ли тич ки ре ле вант-
них пи та ња.61) Ана ли зи ра ју ћи ефек те и раз ра ђу ју ћи стра те ги ју ње-
го ве при ме не у тим слу ча је ви ма, они по ка зу ју да је за и ста мо гу ће 
ди зај ни ра ње и функ ци о ни са ње овог мо де ла на по је ди ним ни во и-
ма по ли ти ке и дру штва, од но сно као ком пле мен тар ног де ла ли бе-
рал но-пред став нич ке де мо кра ти је, али не, бар за са да, и као ње не 
ал тер на ти ве. Дру гим ре чи ма, то зна чи да овом атрак тив ном де мо-
крат ском кон цеп ту за и ста не не до ста је осе ћај за ре ал ност. 

Ова кве при ме ре за ла га ња за при ме ну Ха бер ма со вог кон цеп-
та, ма да у кон тек сту ре ша ва ња не ких спе ци фич них дру штве но-по-
ли тич ких пи та ња, мо же мо на ћи и у до ма ћој струч ној и на уч ној јав-
но сти. Као при мер мо же мо узе ти ми шље ње Не на да Ди ми три је ви ћа 

61) Та ко, на при мер, Klas Roth, ана ли зи ра ју ћи ре фор ме у обра зо ва њу ко је су не дав но уве-
де не у Швед ској, пред ла же при ме ну упра во дис кур зив но-етич ког мо де ла де мо кра ти је у 
обра зов ној прак си. Уз оце ну да су тим ре фор ма ма де ци и мла ди ма да те ве ће мо гућ но сти 
из бо ра и пар ти ци па ци је у раз ли чи тим за јед ни ца ма и удру же њи ма то ком пе ри о да њи хо-
вог шко ло ва ња, али да им још увек ни су на за до во ља ва ју ћи на чин обез бе ђе не при ли ке 
за нео п ход ну де мо крат ску де ли бе ра ци ју у шко ли (ре ци мо, о зна њу ко је сти чу, о вред-
но сти ма и нор ма ма де ло ва ња, итд.), он се за ла же за уво ђе ње де ли бе ра тив не еду ка ци о не 
прак се, ко је би би ло фор мал но одо бре но на на ци о нал ном ни воу и у окви ру школ ског 
си сте ма. Ис ти че се да би та ква прак са, за сно ва на на Ха бер ма со вом дис кур зив ном мо де-
лу, про ме ни ла раз у ме ва ње и по ве ћа ла то ле ран ци ју раз ли чи то сти код ђа ка и сту де на та, 
као и да би раз ви ла њи хо ве спо соб но сти за етич ко-по ли тич ку ар гу мен та ци ју и ар гу-
мен та тив ну ле ги ти ма ци ју, а што би са свим из ве сно до при не ло да они по ста ну ак тив ни 
де ли бе ра тив ни гра ђа ни. О то ме ви де ти: Klas Roth, “Fre e dom of Cho i ce, Com mu nity and 
De li be ra tion”, TheJournalofPhilosophyofEducationSocietyofGreatBritain, Vol. 37, No 
3, 2003, стр. 393-413. 
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ко ји се, до ду ше, пре вас ход но ба вио Ха бер ма со вом иде јом са мо ре-
фе рент ног уста ва од но сно ње го вим кон цеп том кон сти ту ци о нал ног 
па три о ти зма, и то има ју ћи у ви ду слу чај Ср би је, али је он исто вре-
ме но на сто јао да до ка же и јед ну ши ру те зу – да кон цепт устав ног 
па три о ти зма и дис кур зив но-де мо крат ски мо дел као ње го ва по ла-
зна осно ва ни су огра ни че ни са мо на ста бил не де мо кра ти је, већ да 
су при мен љи ви и по себ но де ло твор ни у пе ри о ду ус по ста ве де мо-
кра ти је у пост-ауто ри тар ним или пост-то та ли тар ним дру штви ма.  
Же ли се, да кле, ис та ћи да кон сти ту ци о на ли за ци ја овог кон цеп та, 
као ком плек сног се та ли бе рал но-де мо крат ских вред но сти и дис-
кур зив них пра ви ла и про це ду ра, мо же зна чај но до при не ти ус по-
ста вља њу де мо крат ске нор мал но сти на кон пе ри о да не де мо крат ске 
вла да ви не. Јер, по овом гле ди шту, «де мо кра ти ја ни је, ни ти је ика да 
би ла, 'при род но' свој ство по ли тич ке за јед ни це. Де мо кра ти ја не по-
чи ва на емо ци ја ма и са мо ра зу мљи вим ко лек тив ним ве за ма, не го на 
ра ци о нал ном спо ра зу му о на чи ну за јед нич ког жи во та.»62)

Тач но је да раз ви так де мо кра ти је и по ли тич ки ак тив не јав-
но сти ни је спон тан дру штве ни и исто риј ски про цес, о че му нај-
бо ље све до че са вре ме на зби ва ња у све ту и по ку ша ји спо ља, че-
сто и уз упо тре бу си ле, на мет ну те де мо кра ти за ци је; али мо ра се 
ис та ћи,  та ко ђе, и то да се сфе ра јав но сти и де мо кра ти ја не мо гу 
у пот пу но сти ди зај ни ра ти  пре ма не ком уна пред утвр ђе ном или 
за да том мо де лу, јер њи хо ве ка рак те ри сти ке и при ро да за ви се од 
ши рег дру штве ног скло па ко ји има сво је по себ но сти. То зна чи да 
за ус по ста вља ње функ ци о нал не и су штин ске де мо кра ти је, као и 
за спо соб ност јав но сти да ефек тив но ути че на власт, од но сно да 
уче ству је у ре ша ва њу зна чај них дру штве них про бле ма, уз амор ти-
зо ва ње про тив реч них зах те ва и ели ми ни са ње не ле ги тим них ути-
ца ја, ни су до вољ ни са мо од ре ђе но ин сти ту ци о нал но ди зај ни ра ње 
и од ре ђе на фор мал но-прав на ре гу ла ти ва; по ред то га, нео п ход но је 
да по сто ји и по ли тич ки зре ло гра ђан ство, са сна жним и од др жа ве 
ре ла тив но ауто ном ним ци вил ним дру штвом и раз ви је ном ли бе рал-
но-де мо крат ском или, бо ље ре ћи, ци вил ном по ли тич ком кул ту ром, 
а на то, ви де ли смо, ра чу на и сам Ха бер мас. Ме ђу тим, ка ко ка же Ђ. 
Па ви ће вић: «Јав ност је увек са мо ко ри гу ју ћи про цес са не пред ви-
ди вим ис хо дом. Отуд стал ни на по ри да се стал ним до те ри ва њи ма 
мо гућ ност на сту па ња ло ших ал тер на ти ва уна пред ис кљу чи, али 
и стал ни на по ри да се овај дру штве ни про стор ста ви под кон тро-
лу.»63)

62) Не над Ди ми три је вић, “Са мо ре фе рент ни устав и устав ни па три о ти зам”, Зарез, бр. 47, 
18.1.2001.

63)  Ђор ђе Па ви ће вић, “Јав ност”, op. cit., стр. 175.
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Ту мо гућ ност са мо ра за ра ња и струк ту рал ног ис кри вље ња 
јав но сти, као и си стем ску тен ден ци ју ње не ко ло ни за ци је, Ха бер-
мас је пре ци зно де тек то вао и до бро об ја снио. По ред оста лог, он 
је дао ве ли ки до при нос и схва та њу јав но сти као ме ста ко лек тив не 
са мо ре флек си је; али је та ко ђе до при нео и да сам тај по јам по ста не 
ре флек си ван, ти ме што је под ста као јав не рас пра ве о то ме ка кав је 
сми сао пој ма јав но сти и ка ко она тре ба да из гле да. На кра ју, за са-
мо пи та ње ефи ка сно сти дис кур зив ног мо де ла, ко јим се ов де ба ви-
мо, зна чај на су и не ка Ха бер ма со ва раз ма тра ња ве за на за то. На и-
ме, ве ро ват но све стан то га ко ли ки од јек има ово пи та ње у струч ној 
јав но сти, и он сам је по све тио па жњу то ме да ли би дис кур зив на 
пар ти ци па ци ја мо гла да по ве ћа ка па ци тет по ли тич ког од лу чи ва-
ња или, дру га чи је фор му ли са но, да ли пар ти ци па тор но пла ни ра ње 
мо же би ти ефек тив ни је од не пар ти ци па тор ног, ад ми ни стра тив ног 
пла ни ра ња. Ње гов за кљу чак гла си да је те шко од ре ди ти a priori 
ра ци о на ли зу ју ћи ефе кат та кве де мо кра ти за ци је. И за са мог Ха бер-
ма са, да кле, то оста је отво ре но пи та ње, на ко је се мо же од го во ри ти 
са мо «про це си ма уче ња ко ји ис пи ту ју гра ни це оства ри во сти уто-
пиј ских еле ме на та на ше тра ди ци је» у раз ли чи тим и про мен љи вим 
окол но сти ма.64) 

Као што се из ово га, али и из све га из ло же ног мо же ви де ти, 
Ха бер мас не ну ди го то ве, кон крет не од го во ре на кључ на пи та ња 
по ли ти ке и де мо кра ти је, већ пре ја сно иден ти фи ку је не ке њи хо ве 
зна чај не про бле ме, пру жа ју ћи ана ли тич ка сред ства по треб на у тра-
же њу аде кват них прак тич них од го во ра. Све до ци смо, на жа лост, да 
ни у да на шње вре ме ви со ко раз ви је не ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, 
као ни у дру гој по ло ви ни про шлог ве ка, ка да је Ха бер мас раз вио 
свој мо дел дис кур зив не де мо кра ти је, стро ги зах те ви и ви со ки кри-
те ри ју ми де мо крат ског про це са не мо гу да бу ду пот пу но ис пу ње-
ни, те да и да ље мно ги те о риј ски и прак тич ни про бле ми де мо кра-
ти је че ка ју да бу ду раз ре ше ни. Сто га је уто ли ко по треб ни ји да љи 
рад на ис тра жи ва њу оних, Ха бер ма со вим мо де лом нео б у хва ће них, 
кон крет них мо гућ но сти за пре ва зи ла же ње по сто је ћих де мо крат-
ских про бле ма, на ба зи дис кур зив ног при сту па, али уз за др жа ва-
ње и да љи раз вој, од но сно уса вр ша ва ње ли бе рал но-пред став нич ке 
де мо кра ти је. У окви ру то га, ко ри сно би би ло ис пи та ти на при мер: 
ко ји су устав ни аманд ма ни нео п ход ни да би се по ве ћао ути цај јав-
но сти на про це се од лу чи ва ња; ка ко мо гу ме ди ји да се ре кон стру и-
шу та ко да бу ду фо ку си ра ни на јав ну де ли бе ра ци ју и ње но ја ча ње, 
од но сно на јав ну бри гу о оп ште ре ле вант ним дру штве ним и по-

64)  На ве де но пре ма: Том Ме кар ти, “Ком плек сност и де мок та ти ја, или за во дљи во сти те о ри-
је си сте ма”, op.cit., стр. 56.
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ли тич ким пи та њи ма; ка ко би се обез бе дио и ди стри бу и рао но вац 
ло кал ним за јед ни ца ма и удру же њи ма за евен ту ал ну из град њу про-
сто ра по треб ног за јав не де ба те; ко ји тип за ни ма ња и ко ји кул тур-
ни и ма те ри јал ни усло ви би обез бе ди ли гра ђа ни ма нај бо ље мо гућ-
но сти да уче ству ју у јав ној де ли бе ра ци ји и ле ги ти ма ци ји про це са 
од лу чи ва ња. 

При ис тра жи ва њу од го во ра на ова и дру га отво ре на пи та ња, 
ва ља ло би има ти на уму јед ну сна жну Ха бер ма со ву по ру ку: «Не 
ка жем да ће мо ус пе ти у то ме; ми чак и не зна мо да ли је успех мо-
гућ. Али по што не зна мо, мо ра мо да по ку ша мо. Апо ка лип тич на 
рас по ло же ња цр пу енер ги ју ко ја хра ни та кве ини ци ја ти ве. Оп ти-
ми зам и пе си ми зам ни су ов де ре ле вант не ка те го ри је.»65) 
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AleksandraMirović
DISCURSIVEDEMOCRACYASASPECIFICFORM

OFDELIBERATIVLYDEMOCRATICMODEL

Summary

On the basis of a detailed analysis of Habermas’s model of dis-
cursive democracy, author of the text brought out the stance that this 
model,  as some sort of alternative model to liberal-representative de-
mocracy, is an utopian project, considering the fact of current limitation 
in implementation of this model on full political system level. How-
ever, at the same time the author wanted to underline that the discursive 
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model, being a corrective and complementary element in some aspects 
and dimensions of existing democratic political systems, may have a 
significant role in modernization processes and re-democratization of 
liberal model.
Key Words: (neo)liberal model of democracy, modernization, (re)democra-

tization, model of discursive democracy, communitave activity, 
deliberation, public argumentative political discourse, process 
of formation of political will, civil society, public sphere, public 
welfare, consensus, racionalizacion of power, Constitution, de-
mocratic institutions, procedure, radical democracy, participation, 
manipulation
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ИванаДамњановић
Факултетполитичкихнаука,Београд

ЕЛЕКТРОНСКАДЕМОКРАТИЈА
(E-DEMOCRACY)КАОМОГУЋНОСТ

ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ

Резиме
Кон цепт елек трон ске де мо кра ти је (е-де мо кра ти ја, сај бер де-

мо кра ти ја, те ле де мо кра ти ја), иако ни је до кра ја раз ја шњен у окви-
ру по ли тич ке те о ри је, не рас ки ди во је по ве зан са кон цеп том де мо-
кра ти за ци је. У до са да шњој на уч ној об ра ди овог фе но ме на из ва ја ју 
се тех но цен трич на и со ци о цен трич на схва та ња. За ступ ни ци пр вог 
при сту па сма тра ју да ће но ве ди ги тал не ин фор ма ци о но-ко му ни-
ка ци о не тех но ло ги ја са ме по се би не из бе жно до ве сти до од ре ђе-
них про ме на у до ме ну де мо кра ти је и де мо кра ти за ци је, док ауто ри 
ко ји за сту па ју со ци о цен трич на схва та ња ин си сти ра ју на то ме да 
по сле ди це тех но ло ги је за ви се пре све га од дру штве них чи ни ла ца. 
У окви ру де мо крат ске те о ри је све глав не стру је – ли бе рал на, ко му-
ни тар на и де ли бе ра тив на – сма тра ју да би елек трон ска де мо кра-
ти ја мо гла да уна пре ди де мо крат ски про цес. Они се углав ном раз-
ли ку ју по схва та њу основ них пред но сти елек трон ске де мо кра ти је 
и по жељ них пра ва ца ње ног раз во ја. За јед нич ки је та ко ђе став да 
елек трон ска де мо кра ти ја пред ста вља зна ча јан по тен ци јал за де мо-
кра ти за ци ју на свим ни во и ма – од де мо крат ске тран зи ци је, пре ко 
да ље де мо кра ти за ци је ста бил них по ли ар хи ја, до де мо кра ти за ци је 
дру штва на ло кал ном, али и гло бал ном пла ну.
Кључ не ре чи: елек трон ска де мо кра ти ја, сај бер де мо кра ти ја, те ле де мо-

кра ти ја, де мо кра ти за ци ја, де мо крат ска те о ри ја, ди ги тал не 
ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је

На гли раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја отво рио је још 
јед но пот пу но но во по ље ис тра жи ва ња – од нос из ме ђу но вих тех-
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но ло ги ја и ме ди ја, на пр вом ме сту Ин тер не та, и про це са де мо кра-
ти за ци је. Ме ди ји су увек има ли зна чај но ме сто у раз ма тра њи ма 
де мо кра ти је и де мо кра ти за ци је. Ка ко Дал берг (LincolnDahlberg) 
при ме ћу је, “сва ка но ва ко му ни ка ци о на тех но ло ги ја, од те ле гра фа 
до ка блов ске те ле ви зи је, из гле да је би ла оки дач за та лас ен ту зи ја-
зма ка да је реч о по тен ци ја лу ко му ни ка ци о не тех но ло ги је да тран-
сфор ми ше де мо кра ти ју.”1) Функ ци о ни са ње са вре ме не де мо кра-
ти је не мо же се по сма тра ти пот пу но одво је но од функ ци о ни са ња 
ма сов них ко му ни ка ци ја, ако ни због че га дру гог због то га што је 
јед но од основ них пра ва ко је де мо кра ти ја под ра зу ме ва и без ко јих 
је не мо гу ћа пра во на при ступ ин фор ма ци ја ма и то ал тер на тив ним 
из во ри ма ин фор ма ци ја. У том сми слу, Ин тер нет, због бро ја сво јих 
са др жа ја и њи хо вих из во ра (што за по сле ди цу има прак тич но пот-
пу но од су ство би ло ка кве цен зу ре), сва ка ко пру жа мо гућ но сти ко је 
су да ле ко из над мо гућ но сти би ло ког дру гог ме ди ја. Ин тер нет се 
ме ђу тим, раз ли ку је још ни зом спе ци фич но сти, од ко јих су нај ва-
жни је ин тер ак тив ност и бр зи на ко ја омо гу ћа ва до би ја ње по тврд не 
ин фо р ма ци је у ре ал ном вре ме ну.2)

По твр ђу ју ћи Ма клу а но ву (MarshallMcLuhan) те зу да ме диј 
је сте по ру ка, Ин тер нет са мим сво јим по сто ја њем ме ња дру штве не 
од но се. За ни мљи во је да упо ре до са раз во јем Ин тер не та, од се дам-
де се тих го ди на 20. ве ка до да нас, у дру штве ним на у ка ма све цен-
трал ни је ме сто за у зи ма по јам мре же. Пре ма не ким ауто ри ма, мре-
жа ће, би ти сле де ћи во де ћи об лик ор га ни зо ва ња – по сле пле ме на, 
хи је рар хи ја, и тр жи шта – ко ји ће ре де фи ни са ти дру штва, и при том 
при ро ду кон флик та и са рад ње. Пре ма дру ги ма, мре жа је основ ни 
обра зац ко је се мо же пре по зна ти у свим дру гим об ли ци ма ор га ни-
зо ва ња.3) У кон тек сту де мо кра ти је и де мо кра ти за ци је тре ба на гла-
си ти да је мре жа су штин ски не-хи је рар хиј ски об лик ор га ни зо ва ња 
(што још увек не зна чи да је су штин ски де мо крат ска).

Као де лат ност ко ја ре гу ли ше све дру ге де лат но сти по ли ти-
ка не мо же оста ти не за хва ће на про ме на ма ко је је Ин тер нет унео 
у дру штво. Ин тер ак тив ност Ин тер не та мо жда је отво ри ла је но ве 
мо гућ но сти за пар ти ци па ци ју гра ђа на у по ли тич ком жи во ту. 
1)  Lin coln Dahlberg, Democracyviacyberspace, New Me dia and So ci ety, Vol. 3(2), стр. 158

2) Ин тер нет се нај че шће де фи ни ше као ве ли ки број ме ђу по ве за них ра чу нар ских мре жа 
ко је све ко ри сте ТЦП/ИП про то ко ле (TCP/IP је скра ће ни ца за Tran smis sion Con trol Rro-
to col/In ter net Pro to col). Ова ‘фи зич ка’ де фи ни ци ја ни је ло ша по ла зна тач ка за ис тра-
жи ва ње са Ин тер не том по ве за них дру штве них фе но ме на, али је ње на упо тре бљи вост 
ипак огра ни че на. У на уч ној и струч ној ли те ра ту ри још увек, чи ни се, ни је фор му ли са на 
де фи ни ци ја ко ја би об у хва ти ла и кључ не аспек те Ин тер не та као со ци јал ног фе но ме на.

3)  John Ar qil la and Da vid Ron feldt, Networks,NetwarsandtheFightforFuture, First Mon day, 
vo lu me 6, Num ber 10 (Oc to ber), http://first mon day.org/htbin/cgiw rap/bin/ojs/in dex.php/fm/
ar tic le/vi ew/889/798, 10.03.2009.
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Елек трон ска де мо кра ти ја (e-democracy)4) је ре ла тив но нов 
по јам ко ји још увек у ма њој ме ри опи су је по сто је ћу прак су, а у 
ве ћој по тен ци јал но вих ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у ства ра њу 
мо гућ но сти за спро во ђе ње, про ши ри ва ње и про ду бљи ва ње де мо-
кра ти је.

Ра ди што пре ци зни јег од ре ђе ња пој ма елек трон ске де мо-
кра ти је нео п ход но је раз ли ко ва ти га од елек трон ске вла да ви не, тј. 
упра вља ња (e-government, e-governance). Кон цепт елек трон ског 
упра вља ња по ја вио се то ком ра них 1990-их, али је прак тич но по-
чео да се при ме њу је кра јем те де це ни је, на ро чи то у ин ду стриј ски 
раз ви је ним зе мља ма. Да нас мно ге зе мље на све ту има ју е-го верн-
мент про јек те, при че му, на рав но, пред ња че еко ном ски нај на пред-
ни је зе мље. Елек трон ско упра вља ње под ра зу ме ва пребацивање ак-
тив но сти вла де у он лајн (online) об ли ке, са пр вен стве ним ци љем 
да се по ве ћа ефи ка сност ра да. Уво ђе ње елек трон ског упра вља ња 
под ра зу ме ва не ко ли ко ни воа:

1. фор ми ра ње он лајн сај то ва ми ни стар ста ва и вла ди них 
аген ци ја и оде ље ња

2. уво ђе ње ин тер ак тив но сти на ове веб сај то ве ка ко на ло-
кал ном та ко и на др жав ном ни воу (од го во ри на нај че шће 
по ста вља ња пи та ња; мо гућ ност сла ња имејл по ру ка)

3. пру жа ње мо гућ но сти ко ри сни ци ма да уче ству ју на фо-
ру ми ма или ан ке та ма

4. вла да и ње не слу жбе ну де он лајн услу ге, ка ко што је мо-
гућ ност пла ћа ња ка зни, об но ва до зво ла, ре ги стра ци ја 
ко ла, при ја ва бо рав ка и слич но

5. сва оде ље ња, слу жбе и вла ди не ор га ни за ци је се об је ди-
ња ва ју у је дин стве ни вла дин пор тал, ко ји ну ди ком плекс 
раз ли чи тих услу га за по пу ла ци ју. Пор тал та ко ђе пру жа 
гра ђа ни ма мо гућ ност да уче ству ју у он лајн ди ску си ја-
ма, ко мен та ри шу по ли тич ке ме ре и пред ло ге за ко на, и да 
гла са ју пре ко Ин тер не та5)

Очи глед но је да се елек трон ско упра вља ње пре све га ори-
јен ти ше на што ефи ка сни је пру жа ње услу га гра ђа ни ма, и да не ма 
ну жно ве зе (осим евен ту ал но у по след њој фа зи) са оним што се 
под ра зу ме ва под еле мен ти ма де мо крат ског про це са. Са дру ге стра-
4)  У упо тре би су и тер ми ни дигиталнадемократија(digitaldemcracy), теледемократија

(teledemokcracy)исајбердемократија(cyberdemocracy)

5)  Iri na Netcha e va, E-government andE-democracy:AComparison ofOpportunities in the
NorthandSouth, Gaz ze te: the in ter na ti o nal jo ur nal for com mu ni ca tion stu di es, Vol. 64, No. 
5, стр. 467-468
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не, е-го верн мент мо же, у свом крај њем об ли ку, под ра зу ме ва ти и 
не ки или све об ли ке елек трон ске де мо кра ти је.

Елек трон ска де мо кра ти ја се мо же де фи ни са ти као ко ри шће-
ње ин фор ма ци о них и ко му ни ка циј ских тех но ло ги ја и стра те ги ја од 
стра не ак те ра де мо крат ског про це са (вла да, иза бра них зва нич ни ка, 
ме ди ја, по ли тич ких ор га ни за ци ја, гра ђа на/би ра ча) у по ли тич ким и 
упра вљач ким про це си ма на ни воу ло кал них за јед ни ца, др жа ва или 
на ме ђу на род ном пла ну.6) Већ из ова кве де фи ни ци је ви дљи во је да 
се уло га Ин тер не та у про це су де мо кра ти за ци је мо же ис тра жи ва ти 
у свим кон тек сти ма де мо кра ти за ци је – про це су де мо крат ске тран-
зи ци је, де мо кра ти за ци ји дру штва у нај ши рем сми слу, као и де мо-
кра ти за ци ји сфе ре ме ђу на род них од но са. 

Из на ве де не де фи ни ци је мо же се уочи ти још је дан би тан 
аспект елек трон ске де мо кра ти је – иако се нај че шће у овом кон-
тек сту спо ми ње упо тре ба Ин тер не та елек трон ска де мо кра ти ја 
под ра зу ме ва и упо тре бу дру гих тех но ло ги ја, по пут мо бил не те ле-
фо ни је или ка блов ске те ле ви зи је. За пра во, са ма по ја ва кон цеп та 
елек трон ске де мо кра ти је, у об ли ку теледемократије и ве зу је се 
за раз вој ка блов ске те ле ви зи је се дам де се тих го ди на 20. ве ка. Овај 
мо дел елек трон ске де мо кра ти је под ра зу ме вао је “по је дин це ко ји 
ди рект но вла да ју из сво јих фо те ља пре ко упо тре бе те ле ко му ни ка-
ци о них ме ди ја”.7) Да ља ана ли за ће се ипак у нај ве ћој ме ри ба ви ти 
мо гућ но сти ма ко је за де мо кра ти за ци ју има Ин тер нет, јер је на то 
ори јен ти сан, ка ко ће се ви де ти, нај ве ћи део ака дем ске (и не са мо 
ака дем ске) рас пра ве о овом пи та њу.

Иако не ки ауто ри из ри чи то твр де да “не ма е-де мо кра ти је и 
да мо же по сто ја ти са мо де мо кра ти ја као та ква,”8) ути цај Ин тер не-
та на по ли ти ку и пре све га об ли ке по ли тич ког де ло ва ња по стао 
је те ма ши ро ке рас пра ве у ака дем ским кру го ви ма. Пре ма ре чи ма 
Хен да и Сен ди ве ла (MartinHand,BarrySandywell), “да нас је све-
га не ко ли ко обла сти јав ног и при ват ног жи во та и са њим по ве за-
них ‘дру штве них про бле ма’ о ко ји ма се не рас пра вља у тер ми ни ма 
‘ути ца ја’ Ин тер не та на њих”.9)

6) Де фи ни ци ја Сти ве на Клиф та, http://www.pu bli cus.net/ar tic les/ede mre so ur ces.html

7) Lin coln Dahlberg, Democracyviacyberspace, New Me dia аnd So ci ety, Vol.3(2), стр. 158

8) Iri na Netcha e va, E-government and E-democracy: A Comparison of Opportunities in the
NorthandSouth, Gaz ze te: the in ter na ti o nal jo ur nal for com mu ni ca tion stu di es, Vol. 64, No. 
5, стр. 470

9) Mar tin Hand and Ba rry Sandywell, E-topiaasCosmopolisorCitadel:OntheDemocratizing
andDe-democratizingLogicsoftheInternet,or,TowardaCritiqueoftheNewTechnological
Fetishism, The ory, Cul tu re & So ci ety, Vol 19 (1-2), стр. 204
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Ми шље ња ис тра жи ва ча о де мо крат ском по тен ци ја лу Ин тер-
не та и мо гућ но сти ма за ус по ста вља ње елек трон ске де мо кра ти је у 
раз ли чи том оби му и фор ма ма у ве ли кој ме ри се раз ли ку ју. Чи ни 
се да је дан број ауто ра за сту па став ко ји Хенд и Сен ди вел на зи ва-
ју “но вим тех но ло шким фе ти ши змом”10) Основ на гре шка ова квог 
при сту па, по њи хо вом ми шље њу, је сте по на вља ње по зи ци ја тех но-
де тер ми ни зма, тј. у исто ри ји на уч не ми сли о дру штву већ ви ђе не 
те зе да су ма ши не, од но сно тех но ло ги ја, од но сно “про из вод не сна-
ге” ка у зал но од ре ђу ју ћи услов људ ске ег зи стен ци је.11)

Ова ква схва та ња, сма тра ју Хенд и Сан ди вел, мо гу се по де-
ли ти на оне ко ји сма тра ју да ће Ин тер нет неизбежнодо ве сти до 
де мо кра ти за ци је свих сфе ра по ли тич ког и дру штве ног жи во та, и 
оне ко ји ми сле да ће Ин тер нет неизбежнодо ве сти до де-де мо кра-
ти за ци је, по ве ћа ња вла ди не кон тро ле над гра ђа ни ма и пот пу ног 
по вла че ња јав ног у ко рист при ват ног. Ове су прот ста вље не уто пи је 
(то јест, ка ко их до ми шља то на зи ва ју, Е-топије) они озна ча ва ју као 
Ко смо по лис (Cosmopolis) и Утвр ду (Citadel) и сво ју упе ча тљи ву 
ана ли зу су ми ра ју пре гле дом ста во ва при ка за них у та бе ли:

Табела1–Основневаријантесхватања
демократизујућихиде-демократизујућих
одликаИнтернета(КосмополисиУтврда)

Ко смо по ли ти ски мо дел  
Ин тер нет де мо кра ти за ци је

Ис кљу чи ви мо дел  
Ин тер нет де-де мо кра ти за ци је

Ин фор ма ци о не тех но ло ги-
је по се ду ју интристичноде-
мо кра ти зу ју ћа свој ства

Ин фор ма ци о не тех но ло ги је 
по се ду ју интристичноде-де-
мо кра ти зу ју ћа свој ства

Ин фор ма ци о не тех но ло ги-
је су ин три стич но не у трал не 
али неизбежно се ста вља ју у 
слу жбу де мо кра ти зу ју ћих гло-
бал них сна га ства ра ња, тран-
сфе ра и ши ре ња ин фор ма ци ја

Ин фор ма ци о не тех но ло ги-
је су ин три стич но не у трал не, 
али ће неизбежнобитиста-
вље на под кон тро лу де-де-
мо кра ти зу ју ћих сна га

Сај бер – по ли ти ка је су штин ски 
праг ма ти чан или ин стру мен тал ни 
за да так мак си ма ли за ци је јавног
приступа хар две ру и софт ве ру за 
ко ји се ми сли да ис црп но де фи-
ни ше тех но ло ги ју о ко јој је реч

Сај бер – по ли ти ка је су штин-
ски отпор и извртање ан-
ти-де мо крат ских ефе ка та 
тех но ло ги је о ко јој је реч

10) Mar tin Hand and Ba rry Sandywell, E-topiaasCosmopolisorCitadel:OntheDemocratizing
andDe-democratizingLogicsoftheInternet,or,TowardaCritiqueoftheNewTechnological
Fetishism, The ory, Cul tu re & So ci ety, Vol 19 (1-2), стр. 198

11) Mar tin Hand and Ba rry Sandywell, E-topiaasCosmopolisorCitadel:OntheDemocratizing
andDe-democratizingLogicsoftheInternet,or,TowardaCritiqueoftheNewTechnological
Fetishism, The ory, Cul tu re & So ci ety, Vol 19 (1-2), стр. 198
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Оду ше вље ње де мо кра ти зу ју ћим мо гућ но сти ма Ин тер не та 
ве ро ват но де ли мич но во ди по ре кло од та ко зва ног “осни вач ког ми-
та” свет ске мре же. Овај мит су ге ри ше да су Ин тер нет ство ри ли 
љу ди ко ји су де ло ва ли из ван кон тро ле вла сти и ме ђу на род ног по-
рет ка, и ко ји у бу дућ но сти не ће би ти под врг ну ти ста рим за ко ни-
ма на ци ја-др жа ва и ра ни јим пра ви ли ма тр го ви не и ди пло ма ти је.12) 
Овај мит (као уоста лом и сви ми то ви) има ве о ма тан ку пот по ру 
у ствар но сти с об зи ром на то да је Ин тер нет на стао ше зде се тих 
го ди на 20. ве ка у окви ру про јек та Ми ни стар ства од бра не Сје ди ње-
них Аме рич ких Др жа ва, чи ји је циљ био кон стру и са ње мре же за 
пре нос по да та ка, ко ја би мо гла да пре жи ви евен ту ал ни со вјет ски 
ну кле ар ни удар. Ста вља ње Мре же на рас по ла га ње јав но сти (пр во 
ака дем ској, а по том и ши рој), је сте до ве ло до ње ног до не кле анар-
хич ног ши ре ња и раз во ја. Не ки ауто ри до во де у пи та ње мо гућ ност 
др жа ва да кон тро ли шу Ин тер нет због ве ли ког оби ма са др жа ја и 
ње го вих стал них про ме на, као и због ве о ма бр зог тех но ло шког раз-
во ја за ко јим уну тра шње и ме ђу на род но за ко но дав ство кон стант но 
ка ска.13)

По ред “тех но ло шког фе ти ши зма” сна жна је у дру штве ним 
на у ка ма и стру ја ко ја не сма тра да ће Ин тер нет неизбежнодо ве сти 
до дра стич них про ме на у дру штве ној и по ли тич кој струк ту ри и по-
на ша њу (би ло у сме ру де мо кра ти за ци је би ло у су прот ном сме ру), 
али је спрем на да се упу сти у ис тра жи ва ње могућности Ин тер не та 
у про це си ма де мо кра ти за ци је или де-де мо кра ти за ци је. За раз ли-
ку од прет ход но из ло же ног техноцентричногпри сту па, социоцен-
тричнипри лаз ин си сти ра на то ме да тех но ло ги ју ко ри сте љу ди и 
то љу ди у сво јим дру штве ним уло га ма, и да раз вој дру штве них, па 
и по ли тич ких про це са, ни је усло вљен по сто ја њем и ка рак те ри сти-
ка ма тех но ло ги је, већ ин тен ци ја ма и по на ша њем по је ди на ца и дру-
штве них гру па ко је је ко ри сте. Ве ро ват но је нај бо ља илу стра ци ја 
овог прав ца став Ро бер та Да ла (RobertDahl): “Све ин тен зив ни ји 
раз вој тех но ло ги је ће на овај или онај на чин би ти ис ко ри шћен – на 
до бро или на зло. Она мо же би ти упо тре бље на на ште ту де мо крат-
ских вред но сти и де мо крат ског про це са, а мо же се и ко ри сти ти 
и за њи хо во уна пре ђе ње. И за то без све сног на по ра усме ре ног ка 
ко ри шће њу но ве тех но ло ги је те ле ко му ни ка ци ја за до бро де мо кра-
ти је, она мо же би ти упо тре бље на на на чин ко ји би био ште тан по 
12) TheInternet:FoundingMyths, Eco no mist, 17. јун 2000. го ди не, стр. 4. Ци ти ра но пре ма: 

Mar cus Fran da, LaunchingintoCyberspace:InternetDevelopmentandPoliticsinFiveWorld
Regions, Lynne Ri en ner Pu blis hers, Lon don, 2002, стр. 1

13) Ви де ти, на при мер, Ан то ан Ирис, Информационемагистрале, Clio, Бе о град, 1999, стр. 
83-84
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де мо кра ти ју.”14) Је дан од пи о ни ра прак тич не при ме не е-де мо кра-
ти је у САД, Сти вен Клифт (StevenClift), вр ло је згро ви то из ра жа ва 
ма ње-ви ше сли чан став: “Ко ли ко је те ле ви зи ја спа сла де мо кра ти ју, 
то ли ко ће је спа сти и Ин тер нет.”15)

У окви ру са вре ме не те о ри је де мо кра ти је, сма тра Дал берг, 
при сту пи про бле ма ти ци елек трон ске де мо кра ти је се по кла па ју са 
три глав не те о риј ске стру је: ли бе рал ном, ко му ни тар ном и де ли бе-
ра тив ном. За ступ ни ци ових те о риј ских пра ва ца ста вља ју на гла сак 
на оне аспек те е-де мо кра ти је ко ји се у нај ве ћој ме ри сла жу са оним 
што сма тра ју из во ром де мо крат ског ле ги ти ми те та. За ли бе ра ле је 
то мо гућ ност из ра жа ва ња по је ди нач них ин те ре са, за ко му ни тар-
це уна пре ђе ње ду ха за јед ни це и ње них вред но сти, а за за ступ ни ке 
де ли бе ра тив не де мо кра ти је омо гу ћа ва ње ра ци о нал ног дис кур са у 
јав ној сфе ри.16) 

След стве но то ме, за ли бе ра ле је ка рак те ри стич но ис тра жи ва-
ње прак тич них мо гућ но сти Ин тер не та на два на чи на: као сред ства 
не по сред ног из ра жа ва ња ин те ре са по је дин ца у про це су до но ше ња 
ко лек тив но оба ве зу ју ћих од лу ка (на при мер ди рект но пра ће ње за-
ко но дав ног про це са, мо гућ ност да ва ња пред ло га и гла са ње пу тем 
ком пју те ра) и као ме ди ја, ко ји уве ћа ва ко ли чи ну и до ступ ност ин-
фор ма ци ја нео п ход них по је дин цу да би се опре де лио за нај бо љу 
од по ну ђе них оп ци ја. У ли бе рал ној ви зи ји, “де мо кра ти ја се по но во 
по сма тра као ком па ти бил на (и че сто ис пре пле та на) са по тро шач-
ким ка пи та ли змом. Сај бер-де мо кра ти ја зна чи да по тро ша чи има ју 
сло бо ду да се сло бод но кре ћу по сај бер спеј су и чи не из бо ре ко је 
же ле без огра ни че ња на ко ја на и ла зе у 'ствар ном' про сто ру, би ла 
она фи зич ка, ге о граф ска, кул тур на или по ли тич ка.”17)

Те о ре ти ча ри ко ји за сту па ју ко му ни тар ну кон цеп ци ју де мо-
кра ти је ин си сти ра ју на по тен ци јал ној уло зи но вих ме ди ја и тех но-
ло ги ја у очу ва њу и учвр шћи ва њу за јед нич ких вред но сти за јед ни-
це, као и про мо ви са њу де ба те, ко ја би слу жи ла ње ном за јед нич ком 
жи во ту. Ов де је на гла сак на су прот ста вље но сти Ин тер не та цен-
тра ли зо ва ним ме ди ји ма ко ји про мо ви шу ко мер ци јал не и вла ди не 
ин те ре се. Та ко ђе, ана ли зи ра се ства ра ње “вир ту ел них за јед ни ца”, 
ко је, иако мо гу би ти ге о граф ски ра су те, раз ви ја ју сна жан осе ћај 
при пад но сти и по ве за но сти истим про бле ми ма, ин те ре си ма, иде о-
ло ги јом и вред но сти ма, и дру штве них мре жа (communitynetworks) 
14)  Ро берт Дал, Демократијаињеникритичари, ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр.440

15)  Сти вен Клифт, http://www.pu bli cus.net

16)  Lin coln Dahlberg, Democracyviacyberspace, New Me dia and So ci ety, Vol. 3(2), стр. 158

17)  Lin coln Dahlberg, Democracyviacyberspace, New Me dia and So ci ety, Vol. 3(2), стр.163
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ко је де лу ју у “фи зич ком све ту” али ко ри сте Ин тер нет као сред ство 
ко му ни ка ци је и ко ор ди на ци је. Не ки од ових ауто ра сма тра ју да 
сај бер про стор по ста је но во “тре ће ме сто”,18) од но сно да за ме њу је 
тра ди ци о нал на тре ћа ме ста ко ја је се по вла че пред про ме на ма ко је 
до но си мо дер ни за ци ја. Са дру ге стра не у окви ру ко му ни тар не те-
о ри је, ја вља се су прот но ми шље ње – да ак тив ност у “вир ту ел ним 
за јед ни ца ма” пру жа са мо при вид ан га жо ва ња и сла би ве зе са за јед-
ни ца ма, ко је по сто је у “фи зич ком све ту” и оту ђу је љу де од њи хо-
вог дру штве ног и ге о граф ског окру же ња.19)

Не ки ауто ри сма тра ју да про те клу де це ни ју, ка да је о де мо-
крат ској те о ри ји реч, де фи ни ше “де ли бе ра тив ни за о крет”.20) Ни је 
ис кљу че но да је ово по сле ди ца, из ме ђу оста лог, и но вог прав ца 
про ми шља ња де ли бе ра тив не де мо кра ти је ко ји укљу чу је раз ма тра-
ње Ин тер не та у овом кон тек сту. Број об ја вље них ра до ва на ту те му 
го во ри у при лог овој те зи. Нај кра ће го во ре ћи, ауто ри ко ји при па-
да ју овом прав цу сма тра ју да Ин тер нет пру жа но ве мо гућ но сти за 
де мо крат ску рас пра ву, омо гу ћа ва ју ћи ства ра ње јед не но ве јав не 
сфе ре. Иако се те о ре ти ча ри де ли бе ра тив не де мо кра ти је у сво јим 
ста во ви ма при лич но раз ли ку ју, по ме ни мо да су фор мал ни усло ви 
за функ ци о ни са ње де ли бе ра тив не јав не сфе ре сло бо дан при ступ, 
јед на ко уче шће и пра ви ла про це ду ре у пот пу но сти об зна ње на уче-
сни ци ма. Ин тер нет, твр де не ки од ових ауто ра, ис пу ња ва ове зах те-
ве у под јед на кој ме ри као и ко му ни ка ци ја ли цем у ли це.21)

Јед но од за са да нај че шћих, али и нај јед но став ни јих схва-
та ња уло ге Ин тер не та у де мо кра ти за ци ји је уво ђе ње не ког об ли-
ка “'ди рект не де мо кра ти је' из да шним ко ри шће њем ре фе рен ду ма 
при гла са њу елек трон ским пу тем”.22) За ни мљи во је, ме ђу тим, да 
су не ки вр ло зна чај ни ауто ри ко ји се мо гу свр ста ти у ли бе рал ни 
та бор, или бар ме ђу за ступ ни ке про це ду рал них и ми ни ма ли стич-
ких де фи ни ци ја де мо кра ти је ко је се че сто по ве зу ју са ли бе ра ли-
18)  Из раз “тре ће ме сто” увео је у дру штве ну те о ри ју увео Реј Ол ден бург у сво јој књи зи The

GreatGoodPlace:Cafes,CoffeeShops,CommunityCenters,BeautyParlors,GeneralStores,
Bars,HangoutsandHowtheyGetYoutroughttheDay (New York, 1989), да озна чи про-
сто ре за не фор мал но дру же ње, ко ји су из ме ђу по сла и ку ће, и ко ји, по овој кон цеп ци ји, 
има ју су штин ски зна чај за фор ми ра ње за јед ни це. Ин те ре сан тан при каз и ана ли за овог 
кон цеп та мо гу се на ћи у Кри сто фер Лаш, Побунаелитаииздајадемократије,Све то ви, 
Но ви Сад, 1996.

19)  Lin coln Dahlberg, Democracyviacyberspace, New Me dia and So ci ety, Vol. 3(2), стр. 163-
166

20)  Da vid Schlos berg, John s. Dryzek, DigitalDemocracy-AuthenticorVirtual?, Or ga ni za tion 
& En vi ron ment, Vol. 15, No. 3, Sep tem ber 2002, стр. 332

21)  Ar tje Gim mler, Deliberativedemocracy,thepublicsphereandtheInternet, Phi lo sophy and 
So cial Cri ti cism, Vol. 27, No. 4, стр. 30-31

22)  Френк Ка нин гам, Теориједемократије, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 216
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змом, из у зет но скеп тич ни ка да је реч о мо гућ но сти ма елек трон ске 
де мо кра ти је као об ли ка не по сред не де мо кра ти је (ко ја се у ве ћи ни 
слу ча је ва из јед на ча ва са ре фе рен дум ском де мо кра ти јом). Нор бер-
то Бо био (NorbertoBobio) сма тра це лу за ми сао “де ти ња стом”: “Су-
де ћи по за ко ни ма ко ји се да нас до но се у Ита ли ји, до бар гра ђа нин 
би тре ба ло да бу де по зван да да свој глас бар је дан пут днев но.”23) 
По ње го вом ми шље њу, овај об лик пре те ра не пар ти ци па ци је мо же 
про из ве сти кон тра е фе кат и до ве сти до по ра ста из бор не апа ти је. 
Ђо ва ни Сар то ри (GiovanniSartori) та ко ђе ви ди елек трон ску де мо-
кра ти ју као мо гућ ност ре фе рен дум ске де мо кра ти је, ко ја за ме њу-
је пред став нич ку и од ре ђу је је као “по ли тич ки си стем у ко ме (и) 
де мос ди рект но од лу чу је о по је ди ним пи та њи ма, не ви ше за јед-
но, већ одво је но и у са мо ћи.“24) При зна ју ћи да је та ква си ту а ци ја 
тех нич ки оствар љи ва, он је вр ло скеп ти чан пре ма мо гућ но сти ма 
(и по жељ но сти) овог (и сва ког дру гог) об ли ка ре фе рен дум ске де-
мо кра ти је, на пр вом ме сту због то га што она увек пред ста вља игру 
нул тог зби ра.

Дру га нај че шћа те ма у ана ли зи мо гућ но сти е-де мо кра ти је 
су из бо ри. У ве ћи ни зе ма ља (и од стра не ве ћи не ак те ра, пре све-
га по ли тич ких пар ти ја) Ин тер нет се по сма тра са мо у функ ци ји 
пред ста вља ња кан ди да та, и евен ту ал но омо гу ћа ва ња рас пра ве о 
њи хо вим ста во ви ма. При ме ће но је да се по ли тич ке стран ке ре ла-
тив но спо ро при ла го ђа ва ју овој но вој тех но ло ги ји. Са дру ге стра-
не, мо гућ но сти гла са ња пре ко Ин тер не та отва ра ју мно ге про бле ме 
и кон тро вер зе, по чев ши од мо гу ћег угро жа ва ња тај но сти гла са ња 
до мо гућ но сти ма ни пу ла ци је. Елек трон ско гла са ње пу тем Ин тер-
не та за са да је омо гу ће но са мо у Есто ни ји, и то са мо као јед на од 
ал тер на ти ва.25) Чак и ако се не до во ди у пи та ње сум ња у ва лид ност 
из бо ра, гла са ње пре ко Ин тер не та су сре ће се са мно го озбиљ ни јим 
струк ту рал ним про бле мом: др жа ва би, да би обез бе ди ла јед на ка 
пра ва свих, мо ра ла да обез бе ди при ступ Ин тер не ту за све гра ђа-
не, што под ра зу ме ва ве ли ке ин ве сти ци је у ин фра струк ту ру. Ово је, 
ме ђу тим по ду хват на ко ји ће се ма ло др жа ва од ва жи ти, јер “су о чен 
са са те шким из бо ри ма, ве ли ки број свет ских ли де ра за кљу чу је да 
има мно го при о ри те та ве ћих од из град ње до ма ћих Ин тер нет ка па-
ци те та, до те ме ре да су мно ге си ро ма шни је зе мље чак од би ле да 
23)  Нор бер то Бо био, Будућностдемократије, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1990, стр. 24

24)  Ђо ва ни Сар то ри, Демократија-штајето, ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 140

25) О ме ха ни зми ма гла са ња у Есто ни ји ви де ти http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/euro-
pe/4343374.stm, 10.03.2009.



СПМброј1/2009,годинаXVI,свеска23. стр.55-98.

94

пла те ми нор не на док на де, ко је по тра жу је ICANN26) за одр жа ва ње 
до ме на др жа ва.”27)

У обла сти да ље де мо кра ти за ци је по ли ар хи ја мо же се ука за-
ти на још не ке мо гућ но сти Ин тер не та. Та ко се не ки ауто ри на да ју 
ко нач ном оства ри ва њу де мо крат ског обе ћа ња о тран спа рент но сти 
вла да ви не: “но ва тех но ло ги ја ће отво ри ти про це се ад ми ни стра ци-
је спо ља шњим по сма тра чи ма ефи ка сни је не го ика да ра ни је.”28) Та-
ко ђе се на во ди да би Ин тер нет мо гао по слу жи ти за ре ин те гра ци ју 
ма њи на у по ли тич ки жи вот.29)

Ми шље ња о уло зи Ин тер не та у де мо крат ској тран зи ци ји се 
раз ли ку ју. Док по јед ни ма Ин тер нет пред ста вља ду го роч ну стра-
те шку прет њу ауто ри тар ним ре жи ми ма, јер ви ше не ће мо ћи ефи-
ка сно да спре ча ва ју кон такт сво јих гра ђа на са гра ђа ни ма дру гих 
зе ма ља,30) дру ги ука зу ју да би “по ве ћан при ступ Ин тер не ту на ло-
кал ном ни воу у зе мља ма у раз во ју био 'по ли тич ки по зи ти ван фак-
тор'“, али да то не ће са мо по се би до не ти ин ди ви ду ал ну сло бо ду 
или де мо крат ску вла да ви ну.31)

Ка да је реч о де мо кра ти за ци ји на ме ђу на род ном пла ну, мно-
ги ви де Ин тер нет као је дан од глав них ме ха ни за ма по мо ћу ко јих се 
то мо же по сти ћи. Та ко Пи тер Фер ди нанд (PeterFerdinand)сма тра 
да је “је дан од нај у па дљи ви јих ефе ка та Ин тер не та ње го ва спо соб-
ност да ши ри иде је и про из во де пре ко на ци о нал них гра ни ца. Он 
је јед на од нај е фи ка сни јих сна га гло ба ли за ци је.”32) Са дру ге стра-
не, Фран да (MarcusFranda) сма тра да се ми шље ње о по тен ци ја лу 
Ин тер не та за ства ра ње гло бал не де мо кра ти је за пра во за сни ва на 
ме ђу на род ној ко му ни ка ци ји не вла ди них ор га ни за ци ја чи ји је број 
у ве ћем де лу све та још увек ми но ран.33)

26) ICANN - In ter net Cor po ra tion for As sig ned Na mes and Num bers – ор га ни за ци ја у чи јој је 
над ле жно сти до де љи ва ње Ин тер нет адре са. Ви де ти: http://www.icann.org 

27) Mar cus Fran da, LaunchingintoCyberspace:InternetDevelopmentandPoliticsinFiveWorld
Regions, Lynne Ri en ner Pu blis hers, Lon don, 2002, стр. 234

28) Pe ter Fer di nand, The Internet,Democracy andDemocratization, De moc ra ti za tion, spe cial 
is sue, 2000, стр. 5

29) исто, стр. 7

30) исто, стр.12

31) E-Commerce at the Grass Roots, str. 34, 42-43. Pre ma: Mar cus Fran da, Launching into
Cyberspace:InternetDevelopmentandPoliticsinFiveWorldRegions, Lynne Ri en ner Pu-
blis hers, Lon don, 2002, стр. 234

32) Pe ter Fer di nand, The Internet,Democracy andDemocratization, De moc ra ti za tion, spe cial 
is sue, 2000, стр. 11

33) Mar cus Fran da, LaunchingintoCyberspace:InternetDevelopmentandPoliticsinFiveWorld
Regions, Lynne Ri en ner Pu blis hers, Lon don, 2002, стр. 233
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Уоп ште, Фран да при лич но пе си ми стич но за кљу чу је да иако 
је “у те о ри ји мо гу ће за ми сли ти да Ин тер нет на кра ју оку пи љу де 
слич ног ми шље ња из мно гих зе ма ља да по мог ну из град њу отво-
ре ни јих ко му ни ка ци о них мре жа, гу шћег тка ња гло ба ли за ци је, и 
ко нач но, отво ре ни јих ци вил них дру шта ва или чак де мо кра ти је“34) 
прак са ни је ни бли зу тог прет по ста вље ног ци ља.

Основ на прет ња де мо крат ском по тен ци ја лу Ин тер не та, по 
мно гим ауто ри ма, је ње го ва ко мер ци ја ли за ци ја. Ги млер (ArtjeGim-
mler) та ко сма тра да би уво ђе ње так си за при ступ ин фор ма ци ја ма 
и пра те ће огра ни ча ва ње ин фор ма ци ја и ин тер ак ци ја, пред ста вља-
ло ве ли ку пре пре ку Ин тер не ту, као ме ди ју му јав не сфе ре.35) Мунк, 
(RonaldoMunck) са дру ге стра не, сма тра да су елек трон ске ко му ни-
ка ци је да нас пре ка пи та ли стич ки, не го де мо крат ски про је кат. По 
ње му, “ако су гло бал не ко му ни ка ци је (и нов, ма да већ по ср ћу ћи 
е-ко мерц) део гло бал ног тр жи шта, њи хов де мо крат ски по тен ци јал 
ну жно ће би ти огра ни чен.”36)

Ис тра жи ва ње елек трон ске де мо кра ти је у по ли ти ко ло ги ји 
да нас, те сно је по ве за но са ис тра жи ва њем де мо кра ти за ци је. Иако 
по сто је раз ли чи та ту ма че ња овог фе но ме на, па се чак ко ри сте и 
раз ли чи ти на зи ви, из гле да да су се до са да ис кри ста ли са ла бар два 
основ на зна че ња, ко ја су ми ра Пи тер Шејн (PeterShane): 1) ди зајн 
и раз вој ди ги тал них ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них тех но ло-
ги ја, у ци љу уна пре ђе ња де мо крат ске по ли тич ке прак се, и 2) но ва 
ета па у раз во ју де мо кра ти је то ком ко је ће би ти про ду бље на ње-
на ле ги тим ност и ви тал ност, би ло на ло кал ном, на ци о нал ном, или 
гло бал ном пла ну.37) 

Без об зи ра на то да ли се елек трон ска де мо кра ти ја раз у ме 
са мо као сред ство или као пот пу но но ва фор ма де мо кра ти је, она 
не дво сми сле но пру жа од ре ђе не мо гућ но сти за де мо кра ти за ци ју. 
То об у хва та ка ко де мо крат ску тран зи ци ју, та ко и да љу де мо кра-
ти за ци ју са вре ме них по ли ар хи ја и де мо кра ти за ци ју свих аспе ка та 
дру штве ног и по ли тич ког жи во та на ло кал ном, али и ме ђу на род-
ном ни воу.

Оста вља ју ћи по стра ни ра ди кал ни тех но де тер ми ни зам, као 
и ин тер пре та ци је ко је се за сни ва ју на пре те ра ном оду ше вље њу 
тех но ло ги јом као та квом, мо же мо за кљу чи ти да елек трон ска де мо-

34) исто, стр. 233

35) Ar tje Gim mler, Deliberativedemocracy,thepublicsphereandtheInternet, Phi lo sophy and 
So cial Cri ti cism, Vol. 27, No. 4, стр. 33

36) Ro nal do Munck, GlobalizationandDemocracy:ANew“GreatTransformation”?, An nals, 
AAPSS, 581, May 2002, стр. 14

37) Pe ter M. Sha ne, (ur.), DemocracyOnline:TheProspectsforPoliticalRenewalthroughthe
Internet, Ro u tled ge, New York, 2004, стр. xi
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кра ти ја за са да ипак ви ше у до ме ну по тен ци јал ног не го ак ту ел ног. 
Оства ре ње тог по тен ци ја ла пр вен стве но ће зависити од дру штве-
ног и по ли тич ког кон тек ста. Да ља ис тра жи ва ња дру штве ног (и по-
ли тич ког) ути ца ја Ин тер не та, ње го вих мо гућ но сти да до при не се 
да љој де мо кра ти за ци ји на свим ни во и ма, али и огра ни ча ва ју ћи 
фак то ри и по тен ци јал ни про сто ри зло у по тре бе, сва ка ко ће и у бу-
дућ но сти би ти јед на од глав них обла сти ис тра жи ва ња по ли тич ке 
те о ри је. 
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IvanaDamnjanović

E-DEMOCRACY-APOTENTIAL
FORDEMOCRATIZATION

Summary
Con cept of e-de moc racy (cyber de moc racy, te le de moc racy), alt-

ho ugh not com ple tely cla ri fied in po li ti cal the ory, is clo sely con nec ted 
to de moc ra ti za tion. So far the re are two po ints of vi ew: tec hno cen tric 
and so ci o cen tric. Teh no cen trics cla im that new di gi tal in for ma tion and 
com mu ni ca tion tec hno lo gi es (ICTs) will ine vi tably lead to cer tain chan-
ges in the do main of de moc racy, whi le so ci o cen trics in sist that im pact 
and con se qu en ces of tec hno logy are con di ti o ned by so cial fac tors. All 
three main cur rents in de moc ra tic the ory – li be ral, com mu ni ta rian and 
de li be ra ti ve – agree that e –de moc racy co uld en han ce the de moc ra tic 
pro cess. They dif fer in con cep tion of main advan ta ges of e-de moc racy 
as well as de si ra ble di rec ti ons of its de ve lop ment. The re is con sent, ho-
we ver, that e-de moc racy be ars sig ni fi cant po ten tial for de moc ra ti za tion 
at all le vels – from de moc ra tic tran si tion and furt her de moc ra ti za tion 
of sta ble po li ar chi es, to de moc ra ti za tion of so ci ety from lo cal to glo bal 
le vel.
Keywords: e-de moc racy, cyber de moc racy, te le de moc racy, de moc ra ti sa tion, 

de moc ra tic the ory, ICTs.
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ВладанСтанковић
ИнститутзаполитичкестудијеуБеограду

ИДЕОЛОГИЈЕ:ОДСОЦИОЛОШКЕ
АНАЛИЗЕДОПОЛИТИЧКЕПРАКСЕ

Резиме
Аутор је у овом ра ду про бле му иде о ло ги је при шао на мул ти-

ди сци пли на ран на чин. По ла зе ћи од де фи ни са ња пој ма иде о ло ги је, 
пре ла зе ћи на уло гу, ме сто и зна чај иде о ло ги ја уну тар дру штве ног 
си сте ма (со ци о ло шка ана ли за), аутор се ко нач но по за ба вио и ти по-
ло ги јом по ли тич ких иде о ло ги ја, али и њи хо вим кон тек сту и ра њем 
у по ли тич ком по рет ку са вре ме не Ср би је.
Кључ не ре чи: иде о ло ги ја, дру штве на кон тро ла, по ли тич ки си стем, по-

ли тич ке стран ке

1. Ка да је по јам иде о ло ги ја пр ви пут упо тре био гроф Ан то-
ан Тра си AntoineDestuttdeTracyу ка сном XVIIIвеку како би га 
дефинисао као науку о идејама, већ је ду го вре ме на у све сти љу ди 
по сто ја ла пред ста ва о иде о ло ги ји као ка квом ску пу иде ја, вред но-
сти и нор ми ко је се као екс те ри о ри зо ва не пред ста ве мо гу при ме ни-
ти у по ли тич кој прак си.

Сам тер мин иде о ло ги ја озна ча ва не ко ли ко схва та ња. Она 
у  нај ши ре схва ће ном сми слу пред ста вља науку о свиммогућим
идејама. Овa пре ши ро ка де фи ни ци ја углав ном је од ба че на. Дру га 
де фи ни ци ја го во ри да је иде о ло ги ја духовнанадградњаидаусе
беукључујерелигију,уметност,морал,политикуправо...1) И ово 
ста но ви ште се у нај већ ма не узи ма за озбиљ но, јер се сма тра не до-
вољ но пре ци зним. Сле де ће тумачењe пој ма иде о ло ги ја је оно ко је 
под иде о ло ги јом под ра зу ме ва јед ну «заокруженусистематизова
1) M. Bo sa nac, O. Man dić, S. Pet ko vić: Riječniksociologijeisocijalnepsihologije, In for ma tor, 

Za greb, 1977, str. 225.
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нусликуосветукаоцелинииоположајучовекауњему.»2) Ко нач-
но, уже схва ће ни по јам по ли ти ке мо же озна ча ва ти или «систем
схваћања,предоџабаипојмова,укојимајеизраженоопћегледи
штенекедруштвенегрупепремазбивањуштојеокружују,дакле
системосновнихставовапремасвијетукојисуобичноразрађе
ни у неким религиозним или научним системима»3); или «лажну
кривуизопаченусвијестиспознајукојапрелазииздруштвенохи
сторијскеикласнеодређеностииограниченостињиховихноси
лаца»4). Пр во гле ди ште ба шти ни со ци о ло шке при сту пе по зи ти ви-
зма, функ ци о на ли зма и струк ту ра ли зма, а другo кри тич ки при ступ 
марк си зма.5)

Иде о ло ги је и њи хо ва ра зно род ност ука зу ју на нај ма ње две 
стра не ко ју оне по се ду ју. Јед ну стра ну оли ча ва ју циљеви, тј. ка ко 
би дру штво тре ба ло да бу де уре ђе но, ка ко би оно тре ба ло да функ-
ци о ни ше. Дру га стра на ти че се иде о ло ги је ко ја има пли ћу па ра диг-
му, и про па ги ра са мо (по ли тич ки) начин ка ко кон сен зу ал ни циљ, 
тај иде ал ни по ре дак ства ри, тре ба по сти ћи.6)

Уз ово, ва ља ис та ћи по де лу иде о ло ги ја на: тоталне (он то-
ло шке или хо ли стич ке) и партикуларне иде о ло ги је. Он то ло шке 
иде о ло ги је укљу чу ју то тал ни по гле ди на свет и че сто има ју и оно-
стра ну ди мен зи ју. То је слу чај са иде о ло ги ја ма ко је су про ду же так 
ре ли ги ја у дру штву: по о ства ре ње ре ли ги о зног пре ко по ли тич ког 
у дру штве ној ствар но сти. Иде о ло ги ја је ов де по јав на си ла фун да-
мен та ли стич ки на стро је не ре ли ги је. 

Ве за ре ли ги је и дру штве не прак се ре зул ту је он то ло шким и 
све о бу хват ним иде о ло ги ја ма, али хо ли стич кој иде о ло ги ји мо гу до-
при но си ти и од ре ђе не кон цеп ту ал не, фи ло зоф ске, за ми сли, по пут 
нпр. фи ло зоф ске шко ле не мач ког иде а ли зма. Ус по ста вља ју ћи цар-
2) R. Lu kić: “Ide o lo gi ja”, Sociološki leksikon: 221-222, Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, Be o grad, 

1982, str. 221.

3) M. Bo sa nac, O. Man dić, S. Pet ko vić: Riječniksociologijeisocijalnepsihologije, In for ma tor, 
Za greb, 1977, str. 225.

4) Ibi dem, str. 225-226.

5) Карл Маркс са свим отво ре но у ра ним ра до ви ма из но си при ступ ко ји не до ла зи од о зго 
из све та иде ја и зах те ва тре ба ња, већ од о здо из цар ства по тре ба. За ње га сва ка на у ка и 
сва ка иде о ло ги ја мо ра слу жи ти ис кљу чи во по тре ба ма ма лог обич ног чо ве ка (до слов ни 
ху ма ни зам). Он ка же: «Sa svim su prot no nje mač koj fi lo zo fi ji, ko ja si la zi sa ne ba na ze mlju, 
mi se ov dje pe nje mo sa ze mlje na ne bo. To zna či da ne po la zi mo od ono ga, što lju di ka žu, 
uobra ža va ju, pre do ču ju, ni ti od re če nih, mi šlje nih, uobra že nih i pre do če nim lju di ma, da bi-
smo oda tle sti gli do tje le snih lju di: mi po la zi mo od stvar no de lat nih lju di, a iz stvar nog pro-
ce sa nji ho va ži vo ta pri ka zu je mo i raz voj ide o lo ških re flek sa... (...) Ne od re đu je svi jest ži vot, 
ne go ži vot od re đu je svi jest.» (K. Marx: Raniradovi, Na pri jed, Za greb, 1961, str. 348)

6) http://sh.wikipedia.org/wiki/Ideologije_stranaka 
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ство тре ба ња ови фи ло зоф ски си сте ми пре ко иде о ло ги је ви де мо-
гућ ност да се по о ства ре у дру штве ној ствар но сти. У тим од но си ма 
се схо ла стич ко кон тем пла тив на епо ха ре ли ги о зног иде о ло ги зма за-
ме њу је епо хом по ли тич ког иде о ло ги зма.7)

Осим ових хо ли стич ких иде о ло ги ја, по сто је и број не пар-
ти ку лар не иде о ло ги је, ко је те же да ви тал не ин те ре се по је ди них 
дру штве них гру па: кла са, сло је ва, ро до ва и слич но пред ста ве као 
то тал не пред ста ве, хо ли стич ке иде о ло шке за ми сли све та, или бар 
вла да ју ћег по рет ка. Овај по ку шај да пар ти ку лар но пред ста ве за 
оп ште сва ка ко да пред ста вља не са мо ис кри вље ну пред ста ву од-
ре ђе не дру штве не гру пе, већ и уто пи ју, ко ја ни је ни шта дру го до 
ра ци о на ли за ци ја под све сних мо ти ва (Паретовсиндром).8)

Ко нач но, по сто је и ого ље не пар ти ку лар не иде о ло ги је, ко-
је не ма ју пре тен зи ју да по ста ну оп ште при хва ће ни ску по ви иде ја, 
вред но сти, нор ми, вред но ва ња и по на ша ња, већ се ра ди о ја сно 
пре по зна тљи вим по гле ди ма на свет ко ји слу же хо мо ге ни за ци ји 
по је ди них дру штве них гру па у кон фликт но чи тљи вом дру штву.9) 
Иде о ло ги ја ов де пот пу но гу би оп шти ка рак тер и за до би ја свој ство 
хо мо ге ни за то ра дру штве не гру пе на ко ју се од но си. Ово су пра ве 
пар ти ку лар не иде о ло ги је ком пе ти тив ног ти па.10)

Та мо не где од 60-тих го ди на ХХ ве ка за по чи њу озбиљ не де-
ба те на те му кра ја иде о ло ги ја...11)

2. На да ље, ка да се де фи ни ше ком плек сан по јам иде о ло ги је, 
пре о ста је да се социолошким ме то да ма ис тра жи шта за пра во иде-
о ло ги је пред ста вља ју, од че га се са сто је и ка кав оне има ју зна чај за 
дру штво и дру штве не од но се.
7) “Dok je pro blem po gre šne sve sti pr vo bit no tra žio sank ci o ni sa nje isti ni to ga i stvar no ga u Bo-

gu, ili re ci mo, u ide ja ma ko je se mo gu shva ti ti u či stoj kon tem pla ci ji, do tle je sa da kao kri te ri-
jum stvar nog is kr sla on ti ka ko ja se pre sve ga mo že sa zna ti u po li tič koj prak si.” (K. Man hajm: 
Ideologijaiutopija, No lit, Be o grad, 1968, str. 49)

8) О ефек ту ра ци о нал ног оправ да ња ин те ре са кроз иде о ло шки дис курс ви де ти у: V. Mi lić, 
“Pa re to vo me sto u so ci o lo gi ji sa zna nja”, Sociologija, br.1/67, Be o grad, 1967, str.10. Слич но 
на ла зи мо и код стра них ауто ра, па та ко Бу дон и Бу рикó из но се: “... d autre part tra i te par-
ti cu li er ment de l’ or ga ni sa tion so ci a le et po li ti que de so ciétés ou, plus généra le ment, de le ur 
de ve nir.” (R. Bo u don, F. Bo ur ri ca urd: “Idéolo gie”, Dictionnaire critique de la sociologie: 
295-301, Pres ses Uni ver si ta i res de Fran ce, Pa ris, 1986, p. 296)  

9) L. Col let ti: Ideologijaidruštvo, Škol ska knji ga, Za greb, 1982, str. 279.

10) K. Man hajm: Ideologija iutopija, No lit, Be o grad, 1968, str. 50-51: “... ne shva ta mo ih na 
osno vu njih sa mih, ne go na osno vu eg zi sten ci jal nog po lo ža ja su bjek ta... (...) eg zi sten ci jal ni 
po lo žaj su bjek ta, od kon sti tu tiv nog zna ča ja za nje go va mi šlje nja, kon sta ta ci je i sa zna nja. (...) 
Funk ci o ni sa nje se pri par ti ku lar nom poj mu ide o lo gi je, od i gra va sa mo na psi ho lo škoj rav ni. 
(...) On ima po sla sa ide o lo gi jom in te re sa.”

11) R. Bo u don, F. Bo ur ri ca urd: “Idéolo gie”, Dictionnaire critique de la sociologie: 295-301, 
Pres ses Uni ver si ta i res de Fran ce, Pa ris, 1986, p. 299.
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Ов де сва ка ко ва ља ис та ћи кри тич ку те о ри ју ко ја у иде о ло ги-
ја ма уоча ва ис кри вље ну свест по је ди на ца и по је ди них дру штве них 
гру па ко је на сто је да на мет ну сво ју пред ста ву, усло вље ну од но си-
ма про из вод ње, као вла да ју ћу или до ми нант ну за чи тав по ре дак.12) 
Иде о ло ги ја би да кле ту пред ста вља ла од раз еко ном ских и про из-
вод них од но са на ко лек тив не пред ста ве ко је се као та кве пре ла ма ју 
у по ли тич ком жи во ту јед ног дру штва. Због то га оне има ју не га тив-
ну ко но та ци ју јер оне мо гу ћа ва ју основ ну вред ност на ко јој је ба зи-
ран марк си зам, а то је ин те рес да се оства ри ху ма на еман ци па ци ја 
чо ве ка.13)

Са дру ге стра не, со ци о ло шки по зи ти ви зам и функ ци о на ли-
зам у иде о ло ги ја ма ви де об лик иден ти фи ка ци је дру штве них гру па 
са сво јим ле ги тим ним ин те ре си ма, ко је мо гу пла си ра ти у по ли тич-
кој аре ни, и та ко уче ство ва ти у дру штве ним (еко ном ским, по ли-
тич ким, со ци јал ним) про ме на ма. 

За по зи ти ви сту Еми ла Дир ке ма (ÉmileDurkheim) иде о ло ги ја 
ни је ни шта дру го до ко лек тив на свест ко ја чи ни је згро сва ког дру-
штва.14) “Пре ма овом са др жа ју ко лек тив не пред ста ве де ле се на: 
а) идеје – у ко ји ма се ис по ља ва ју основ ни ло гич ки окви ри дру-
штве не ми сли и основ на ис ку стве на са зна ња и ве ро ва ња; и на б) 
норме – ко ји ма су ре гу ли са ни ра зни об ли ци дру штве ног по на ша-
ња.”15) “По је ди нац се са сво јом све шћу у свим об ли ци ма кул тур ног 
ства ра ла штва по ја вљу је са мо као по сред ник, као ме ди јум у ко ме се 
оства ру је и при то ме ви ше или ма ње ин ди ви ду а ли зу је не ко ко лек-
тив но ду шев но ста ње и од го ва ра ју ћи са др жај ко лек тив не све сти. 
(...) По је ди нац оста је го то во увек усло вљен дру штвом у ко ме жи-
ви.”16) И упра во за хваљ ју ћи то ме што пред ста вља си стем ве ро ва ња 
је ди но иде о ло ги ја мо же да оку пи љу де под свој кров.17) Та ко по је-
12)  V. Vra tu ša-Žu njić: “Ide o lo gi ja”, Sociološkirečnik: 181-182, (при ре ди ли M. Bog da no vić и 

A. Mi mi ca): 181-182, Za vod za udž be ni ke, Be o grad, 2007, str. 182.

13)  “Ha ber mas, of co ur se, advo ca tes a third apro ach: a cri ti cal so cial sci en ce con sti tu ted by an 
in te res in hu man eman ci pa tion.” (D. R. Sa bia, J. Wal lu lis: ChangingSocialScience–Critical
TheoryandOtherCriticalPerspectives, Pu blis hed by SUNY Press, 1983, p. 5)

14)  V. Mi lić, “Dir ke mo va so ci o lo ška te o ri ja sa zna nja”, Filozofija, Be o grad, 1965, str. 271: “Ovo 
je te o ri ja spi ri tu a li stič kog or ga ni ci zma.”

15)  V. Mi lić: “Pred go vor”, (Emil Dir kem)Pravilasociološkemetode, Sa vre me na ško la, Be o grad, 
1963, str. XII

16)  V. Mi lić: “Dir ke mo va so ci o lo ška te o ri ja sa zna nja”, Filozofija, Be o grad, 1965, str. 276.

17)  “On ce this had oc cu red the only ide o logy ca pa ble of uni ting pe o ple wo uld be one ba sed on 
what they all sha re, na mely the ir com mon hu ma nity. It is only with the strengthe ning of tho se 
col lec tiv sen ti ments as so ci a ted with in di vi dual per so na lity that all ot her be li efs and all ot her 
prac ti ces ta ke on cha rac ter less and less re li gi o us (in the tra di ti o nal sen se of that term).” (J. S. 
Fish: DefendingtheDurkheimianTradition–Religion,Emotion,andMorality, As hga te Pu-
blis hing, Ltd, 2005, p. 84)
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ди нац не мо же ума ћи идеј ним пред ста ва ма дру штва ко је се ути ску-
ју у ње га, баш као што не мо же уте ћи нор ма тив ном си сте му уко ли-
ко га кр ши, јер га су сти же пре су да за јед ни це за не до зво ље на де ла.

Функ ци о на ли зам Тал ко та Пар сон са (TalcottParsons) иде о ло-
ги ју по сма тра као ре фе рент ни оквир у ко ме по је ди нац или актер
уситуацији (“би ће-у-од но су-са дру гим”)18) мо же иза бра ти из ме ђу 
ви ше вред но сних си сте ма.19) Пар сон сов функ ци о на ли зам, за раз-
ли ку од по зи ти ви зма Дир ке ма (и по го то ву Кон та),  иде о ло ги ју са-
гле да ва као “мек шу ва ри јан та си сте ма дру штве не контроле”.20) За 
ову, у осно ви те о ри ју со ци јал ног ин же ње рин га, иде о ло ги је се та-
ко ђе са сто је од ску по ва идеј них ис ка за, вред но сти и нор ми, а на 
по је дин цу је да ускла ђу је сво ја по на ша ња и ак ци је “са обра сци ма 
ко ји чла но ви ко лек ти ви те та сма тра ју по жељ ним.”21) Та ко иде о ло-
ги је уни фи ку ју оче ки ва на по на ша ња пу тем вред но сних си сте ма 
ко ја мно го број ни ак те ри-у-си ту а ци ји ме ђу соб но де ле.22) Сло бо да 
је у из бо ру или по тро шњи вред но сти ко је се фа бри ку ју, ко ри сте, 
тро ше и од ба цу ју. Из над ових идеј них, вред но сних и нор ма тив них 
си сте ма сто ји основ ни ре фе рент ни оквир ко ји не мо же би ти угро-
жен. Због то га се и мо гу пред ви ђа ти тзв. очекиванапонашања, ко ја 
су ни шта дру го дељеневредноснеоријентације ко је “слу же ак те-
ри ма при ли ком из бо ра вла сти тих мо ти ва ци о них оријентација...”23) 
За Пар сон са да кле “иде о ло ги ја ни је са мо скуп иде ја о ко ји ма се 
мо же раз ми шља ти, не го она мо ра би ти угра ђе на у ак ци ју као нор-
ма тив ни еле мент.»24)

3. Иде о ло ги ја је кроз исто ри ју би ло у ра зним си сте ми ма. 
Тре ба ли са мо под се ти ти да су ре фор ме бра ће Грах или Су ле би-

18)  T. Par sons: TheStructureofSocialAction, Free Press, New York, 1937, p. 43-48.

19) “Ide o lo gi ja je smje šte na na toč ki do di ra kul tur nog i so ci jal nog si ste ma i naj u že je po ve za na s 
vri jed no sti ma. (...) ona je s jed ne stra ne po seb na ma ni fe sta ci ja na pe to sti uzro ko va nih po dje-
lom ra da, dok je s dru ge stra ne ona in te gra tiv ni me ha ni zam za sma nje nje tih na pe to sti.” (N. 
Fa nu ko: “Ele men ti Par son so ve te o ri je ide o lo gi je”, http://www.hsd.hr/re vi ja/pdf/3-4-2002/Fa-
nu ko.pdf)

20) Та ме ко ћа или softpower исто вре ме но зна чи и суп тил ност, али и пер фид ност, у за ви сно-
сти од пер спек ти ве из ко је се са гле да ва: да ли из ви зу ре очу ва ња по рет ка, или из угла 
очу ва ња сло бо де. (Ви де ти ви ше у: J. C. Oli ga: «Po wer-Ide o logy Ma trix in So cial System 
Con trol», SystemicPracticeandActionResearch, Vol.3, № 1, Sprin ger Net her lands, 1990)

21) V. Pe šić: SociologijadruštveneakcijeTalkotaParsonsa, In sti tut za so ci o lo ška is tra ži va nja, 
Fi lo zof ski fa kul tet, Be o grad, 1990, str. 38.

22)  T. Par sons, B. S. Tur ner: TheSocialSystem, Pu blis hed by Ro u tled ge, 1991, p.241.

23) A. Mi lić: SociologijadruštveneakcijeTalkotaParsonsa, In sti tut za so ci o lo ška is tra ži va nja, 
Fi lo zof ski fa kul tet, Be o grad, 1990, str. 130.

24) N. Fa nu ko: “Ele men ti Par son so ve te o ri je ide o lo gi je”, http://www.hsd.hr/revija/pdf/342002/
Fanuko.pdf
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ле пр ви ве ли ки иде о ло шки по ду хват Ста ро га ве ка на тлу европ ске 
ан ти ке.25) 

У сред њем ве ку по ли тич ка сце на Ви зан ти је би ла је пре пла-
вље на број ним иде о ло ги ја ма. Нај пре, ту је иде о ло шки су коб ца ри-
ста и цр кве них кру го ва око уло ге цр кве у ти пич но пра во слав ном 
дру штву.26) По том до ла зе иде о ло шки спо ро ви ца ра и мо на штва ко је 
је, пред ход но, од не ло пре ва гу у уну тар цр кве ном су ко бу. Иде о ло ги-
ја ва ар ла ми ста и па ла ми та обо је на је раз ли чи том вер ском кон цеп-
ту а ли за ци јом иде о ло шког дис кур са уну тар пра во слав не кул ту ре.27) 
И на уну тар-по ли тич кој сце ни Ви зан ти је по де ла на зе ле не и пла-
ве28) ука зу је на по сто ја ње иде о ло ги ја. У Мо ско ви  су коб јо си фов ске 
и ни лов ске стру је опре де лио је од нос др жа ве пре ма цр кви.29) 

Слич но је и на За па ду: иде о ло ги је гвел фа и ги бе ли на,30) кли-
ни је ва ца и це стер ци та,31) по том ра зни «он тич ки» су ко би из ме ђу ка-
то ли ка (то ми ста) и про те ста на та (лу те ра на и ре фор ми са них)... 

Иде о ло ги је су са Мо дер ном из гу би ле еле мент Бож је ми ло-
сти, ма да су мо гле за др жа ти ка кав «он тич ки» фун дус уну тар по је-
ди них, фор мал но-ло гич ких,  фи ло зоф ских си сте ма. На кон гра ђан-
ских ре во лу ци ја, ја вља ју се број не иде о ло ги је ко је пред ста вља ју 
од ре ђе ни по глед на свет, али оли ча ва ју и на чи не у ком прав цу ва ља 
устро ји ти по ли тич ку моћ ка ко би се за до во љи ли ин те ре си по је ди-
них дру штве них гру па: кла са и сло је ва. Дру штве не иде о ло ги је све 
ви ше за ме њу ју пар ти ку лар не или по ли тич ке иде о ло ги је (иде о ло ги-
је у ужем зна че њу). По ли тич ке иде о ло ги је «пред ста вља ју од ре ђе ну 
етичку збир ку идеала, прин ци па, доктрина, митова или симбола 
друштвеног кретања,институција класа или вели ке гру пе ко је об-
25)  K. Lo e wen ste in: “The Fa i lu re od the Agra rian Re form”, TheGovernanceofRome, Pu blis hed 

by Sprin ger, 1973, p. 195-202. Исто и у: Н. А. Ма шкин, ИсторијастарогРима, На уч на 
књи га, Бе о град, 1982.

26) Над вла да ва ца ри зам схва ћен као dominussummaeetpotestaѕ.

27) Паламити про ду бљу ју ин тро спек тив но ма ка ри јан ство уте ме ље но на уче њу Све тог 
Мак си ма Ис по вед ни ка (пра во вер ни кон цепт од ба че ног ори ге ни зма). Ваарламисти за-
сту па ју те зу да је мо гу ће ра зу мом до пре ти до ми стич них спо зна ја пра во слав не апо фак-
ти ке.

28) Иде о ло ги ја зелених за сту па ла је ин те ре се тр го ва ца, за на тли ја, и дру гих при пад ни ка не-
ста бил ног сред њег ста ле жа, док је иде о ло ги ја плавих за сту па ла ин те ре се ари сто кра ти је 
и чин-би ро кра ти је.

29)  По крет ниловаца од ба цу је је рар хи ју и моћ, док јосифовци упра во у све ште нич кој слу-
жби и у  ослон цу на упо до бље ног ца ра ви де га рант оп стан ка пра во сла вља.

30)  Гвелфи – стран ка тр го ва ца; и Гибелини – стран ка зе мљо по сед ни ка.

31) Клинијевци но се иде о ло ги ју стрикт но ста ле шке по де ле по сло ва на: orare, belatore и la
borare по ста ле жи ма. Они уво де кон цепт да ри ва ња Бо гу кроз сјај рас ко ши скла да. Ци
сетрцити, на про тив из ла зе из ма на сти ра, про па ги ра ју аске ти зам и пре ра ду све та по 
бо жан ским за ми сли ма ко је се про ми слом Све тог ду ха ука зу ју Цр кви.
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ја шња ва ју ка ко би дру штво тре ба ло функ ци о ни ра ти, од но сно ну ди 
од ре ђен по ли тич ки и кул тур ни на црт за од ре ђе ни дру штве ни по ре-
дак.»32) Ме ђу њи ма по себ но ме сто за у зи ма ју: ли бе ра ли зам, кон зер-
ва ти ви зам, кле ри ка ли зам, на ци о на ли зам, со ци ја ли зам, анар хи зам, 
фе ми ни зам, еко ло ги зам...

● Либерализам у сво јој основ ној па ра диг ми има иде ал ин-
ди ви ду ал не сло бо де чо ве ка. По ни кла из про те стант ских 
ко ре на, пре све га лу те ран ства (ко је је као основ свог уче-
ња ис та кло тра га ње за уну тра шњом сло бо дом у са од но-
ше њу са Бо гом), ова иде о ло ги ја про па ги ра јед но по зи-
тив но (сло бо да «за») и јед но не га тив но (сло бо да «од») 
од ре ђе ње чо ве ка у дру штве ним од но си ма.33) Број не по-
ди де о ло ги је ли бе ра ли зма са мо ука зу ју на ње го ву не пре-
ста ну ак ту ал ност: кла сич ни и кон зер ва тив ни ли бе ра-
ли зам, со ци јал ни ли бе ра ли зам, ли бе рал ни фе ми ни зам, 
ли бе рал ни ре фор ми зам, ра ди ка ли зам, ре пу бли ка ни зам, 
ли бер та ри ја ни зам и сл.

● Конзервативизам те жи одр жа ва њу дру штве них од но са 
за сно ва них на тра ди ци ји или пре да њу. То су од но си ко-
ји те же не ме ња њу и очу ва њу ста ња ка кво је по сто ја ло 
у дру штву још од пам ти ве ка.34) «Кон зер ва тив на ми сао, 
уоп ште, пред ста вља ре ак ци ју на ра ди кал ну фран цу ску 
ре во лу ци ју, на ро чи то у ње го вом про све ти тељ ском из да-
њу.»35) Кон зер ва тив не по ди де о ло ги је су: агра ри ја ри зам 
(се љач ки по кре ти), ко му ни та ри зам, хри шћан ска де мо-
кра ти ја, ли бе рал ни и на ци о нал ни кон зер ва ти ви зам, те 
нео кон зер ва ти ви зам.

● Клерикализам на сто ји да очу ва ре ли гиј ску па ра диг му 
као кљу чан основ дру штве них од но са. Ова се иде о ло ги-
ја че сто осла ња на вер ско-со ци јал ни фун да мен та ли зам и 
пред ста вља ње го ву про ду же ну (по ли тич ку) ру ку. Иде о-

32)  http://sh.wikipedia.org/wiki/Ideologije_stranaka

33)  О ли бе ра ли зму као иде о ло ги ји проф. Ми лан Ма тић ка же сле де ће: «Ra ci o na li zam, pro-
sve ti telj stvo i te o ri ja o pri rod nim pra vi ma, kao no vi idej ni te me lji dru štve nog po lo ža ja čo ve-
ka, glav ni su fi lo zof ski iz vo ri li be ra li zma, a isto rij sko tle na ko ji ma se po ja vio ve za no je za 
po ja vu Re for ma ci je.» (M. Ma tić: Liberalizam,populizamidemokratija, In sti tut za po li tič ke 
stu di je, Be o grad, 1992, str. 12)

34)  Не ке од те мељ них вред но сти кон зер ва ти ви зма ис ти че и проф. Дра ган Су бо тић у из да-
њу Српскихорганскихстудија за 1999. го ди ну. Те вред но сти су «ко лек ти ви зам, со ли да-
ри зам, до ма ћин ство, ста ре шин ство, мо рал и ети ка.» (ци тат пре ма: Д. Су бо тић: «Срп ски 
кон зер ва ти ви зам и но ва де сни ца», Политичкаревија: 297-316, бр. 01/2004, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004, стр. 313)

35)  S. Vu jo vić: “Kon zer va tiv na te o ri ja eli te – Pa re to, Mo ska, Mi hels”, Sociologija, br. 2/72, Be-
o grad, 1972, str. 194.
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ло ги је ових по ли тич ких по кре та ша ро ли ке су: хри шћан-
ски со ци ја ли зам, кле ро фа ши зам, те о ло ги ја осло бо ђе ња, 
исла ми зам и ислам ски со ци ја ли зам, вер ски ци о ни зам, 
хин ду на ци о на ли зам и сл. по кре ти.

● Национализам као иде о ло шки дис курс од ли ку је ста вља-
ње на ци је у основ иде о ло шког уче ња. У осно ви се раз-
ли ку ју два кон цеп та на ци је: кон цепт за јед нич ког крв ног 
по ре кла, те гра ђан ски кон цепт на ци је. Ме ђу број ним на-
ци о на ли стич ким иде о ло ги ја ма ко је у осно ви те же на ци-
о нал ном ин те гра ли зму на од ре ђе ној те ри то ри ји, из два-
ја ју се: фа лан ги зам, де го ли зам, бра зил ски ин те гра ли зам, 
ци о ни зам, хин ду-на ци о на ли зам, арап ски (ре сурс ни) на-
ци о на ли зам и сл. ма њи по кре ти.

● Социјалистичке иде о ло ги је на сто је да фор мал но-прав-
ну, гра ђан ску јед на кост гра ђа на ви ше-ма ње пре тво ре и 
у су штин ску, имо вин ску јед на кост. Сти ца ње имо ви не, 
не сме би ти је ди на вред ност за јед ни це. Дру штве ни жи-
вот мо ра стре ми ти пра вед ни јој рас по де ли, уз осе ћај за 
оне ко ји из раз ли чи тих раз ло га ни су ка дри да уче ству ју 
у ка пи та ли зму и тр жи шној утак ми ци. У ове иде о ло ги је 
спа да ју: иде о ло ги је де мо крат ског со ци ја ли зма (фа би ја-
ни зам, ре фор ми зам, ре ви зи о ни зам), со ци јал де мо кра ти-
ја (тр жи шни со ци ја ли зам, Тре ћи пут), со ци ја ли стич ки 
фе ми ни зам, ра зни ре ги о нал ни со ци ја ли зми (арап ски 
со ци ја ли зам, африч ки со ци ја ли зам, бо ли ва ри ја ри зам), 
вер ски со ци ја ли зми (хри шћан ски со ци ја ли зам, ислам-
ски со ци ја ли зам, Те о ло ги ја осло бо ђе ња), ре во лу ци о-
нар ни со ци ја ли зам, марк си зам (мар си зам-ле њи ни зам, 
троц ки зам, ста љи ни зам, ма о и зам, ти то и зам), као и дру-
ги мно го број ни со ци ја ли стич ки по кре ти (син ди ка ли зам, 
це хов ски со ци ја ли зам, со ци јал ни анар хи зам, еко ло шки 
со ци ја ли зам...)

● У но ви је вре ме све су при сут ни ји и не ки но во-из ра ста-
ју ћи по кре ти ко ји су уте ме ље ни на ис ку стви ма са вре-
ме них дру штве них и по ли тич ких од но са. Та ко су све 
гла сни је иде о ло ги је по пут феминизма, ко је се за ла же не 
са мо за из јед на ча ва ње пра ва же на у дру штву (ре форм-
ски фе ми ни зам), већ и за уво ђе ње жен ских те мељ них 
пред ста ва о све ту (ра ди кал ни фе ми ни зам) «у јед но ти-
пич но ма ску лар но дру штво.»36) Иде о ло ги ја анархизма у 

36)  M. Šan tal: “Fe mi ni zam, prin cip gra đan stva i ra di kal na de mo krat ska po li ti ka”, Ženskestudije, 
br. 01/95, Be o grad, 1995, str. 142.
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сво јој осно ви за сту па те зу да је кон цепт пот чи ња ва ња 
чо ве ка у свим обла сти ма, па и у сфе ри еко но ми је, по сле-
ди ца др жав ног на си ља, ко је је да нас по ста ло дру го име 
за пљач ку ко ју оба вља свет ска фи нан сиј ска оли гар хи ја 
на ми ли јар да ма обес пра вље них.37) Оту да анар хи зам по-
зи ва на пре ком по зи ци ју дру штве них од но са на на че ли ма 
сло бод ног удру жи ва ња. Ко нач но, при вред ни раст зе ма-
ља у раз во ју, и људ ски не мар до ве ли су до гло бал них 
еко ло шких про бле ма ко ји пре те да трај но из ме не жи вот 
на пла не ти.38) Из тог раз ло га по крет зе ле них и иде о ло ги-
ја екологизма све ви ше до би ја ју на за ма ху, као иде о ло ги-
ја бу дућ но сти, «по след ња иде о ло ги ја ко ја ће нам пре о-
ста ти пре но вог По то па».

И ту ни је крај по ли тич ким иде о ло ги ја ма. Ме ђу го ре на бро ја-
ним ви ше-ма ње са др жин ским иде о ло ги ја ма, ко је ну де за о кру же не 
кон цеп те уре ђе ња све та, (тра ди ци о на ли зам, ли бе ра ли зам, со ци-
ја ли зам, ко му ни зам, еко ло ги зам), по сто је и оне, још уже, иде о ло-
шке за ми сли, тзв. подидеологије ко је ну де пу те ве или правце у ком 
сме ру дру штво ва ља да се кре ће ка да се већ по стиг не дру штве на 
са гла сност око  ши рег иде о ло шког кон цеп та. Та ко су се уста ли ле 
фор мал не иде о ло ги је, или по ди де о ло ги је по пут ре фор ми зма, ра-
ди ка ли зма, али и пра во пу та шки и на пред њач ки иде о ло шки прав ци 
и сл.

4. Ка да је реч о са др жа ју по ли тич ких иде о ло ги ја у са вре ме-
ној ср би јан ској др жа ви ва ља ис та ћи да су се по ли тич ке иде о ло ги је 
спо ро ус по ста вља ле, прем да оне има ју сво ју нај ра ни ју пред и сто-
ри ју још у раз до бљу Пр ве бу не за вре ме Во жда Ка ра ђор ђа. По чет не 
на зна ке по ли тич ких иде о ло ги ја би ле су ба зи ра не на ре ла ци ји: при-
ста ше лич ног ре жи ма – при ста ли це уста во бра не. При ста ли це лич-
ног ре жи ма јед ног чо ве ка – во ђе, на и ла зи ле су сво је уте ме ље ње у 
пра во слав ном мо нар хи стич ком пре да њу о пред ста ви упо до бље них 
вла да ра, на же љи за ја ком цен трал ном вла шћу и др жав ним је дин-
ством и на иде ји-бо ја зни ве ли ка шког пред ко сов ског про клет ства 
не сло ге. Са дру ге стра не иде о ло ги ја уста во бра ни те ља за ла га ла се 
за прав но и оли гар хиј ско огра ни ча ва ње су ве ре не мо ћи Во жда (Цр-
ног Ђор ђа, а ка сни је и Ми ло ша Обре но ви ћа).39) Иде ја кон сти ту ци-
37)  S. She e han: “Glo bal Anar chism – The New Anar chism”, Anarchism, Pu blis hed by Re ak tion 

Bo oks, 2003, p. 7-13.

38)  T. Shull: IdeologyandStrategyinEuropeanPoliticalEcology, Pu blis hed by SUNY Press, 
1999, p. 11.

39)  О ово ме ве о ма сли ко ви то го во ри Сло бо дан Јо ва но вић: «Чи нов ник се да нас сма тра као 
др жав ни ор ган; он да се сма трао као при ват ни кне жев слу га. (...) Из ме ђу њих и кне за 
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о на ли зма би ла је ок тро и са на спо ља, за ла га њем Ру си је и Аустри-
је при Пор ти, али је она од мах у Ср би ји за до би ла хо мо ге ну гру пу 
при ста ша, по нај ви ше ло кал них во ђа по на хи ја ма и сре зо ви ма, ко ји 
су и пре ок тро и са ног уста ва отво ре но же ле ли да огра ни че све моћ 
Во жда. По бу на уста во бра ни те ља ство ри ла је основ за фор ми ра ње 
пр ве уста во бра ни тељ ске вла де. Уло га вла да ра је осла бље на, али 
ће књаз и доц ни је краљ, би ти огра ни ча ва ни све док се ри ва ли тет 
кња за и на род ног пред став ни штва из пе ри о да На ме снич ког уста ва 
ни је пре то чио у сим бо лич ну власт кра ља, пре ма пар ла мен тар ном 
ре жи му Ра ди кал ског уста ва из 1888. го ди не. На ред них де це ни ју и 
по обе ле жи ће от пор Обре но ви ћа да при зна ју то тал ну до ми на ци ју 
пар ла мен тар ног ре жи ма пар то кра ти је.40)

Ка да је реч о иде о ло ги ја ма по чет на осло вља ва ња на при ста-
ше конзервативизма или либерализма, вре ме ном ће за до би ти но ве 
обри се. Ов де је не из бе жно спо ми ња ње ак тив но сти пр вих соција
листа ко је је пред во дио Све то зар Мар ко вић, ко ји су на те ме љи-
ма марк си зма и ру ског сла вја но фил ства на сто ја ли да про фи ли шу 
стран ку ко ја за сту па ин те ре се рад нич ке кла се. Ме ђу тим, ка ко је 
Ср би ја у то вре ме би ла зе мља без ве ли ке ин ду стри је, а ти ме и ма-
сов ни јег рад ни штва, то је успех ове стран ке на из бо ри ма био слаб. 
Зна чај Све то за ра Мар ко ви ћа огле да се на ути цај ко ји је ње гов по-
крет имао на ра ђа ње јед не но ве, зна чај но уте ме ље ни је пар ти је – 
На род не ра ди кал не стран ке. Ова стран ка је сво ју иде о ло ги ју ба-
зи ра ла на иде ја ма ру ских на род ња ка. Би ло је ту иде ја о ло кал ној 
са мо у пра ви, на род ном по пу ли зму, иде а ли за ци ји се о ске за дру ге, 
али и по тре би за шти те ср би јан ског се ла, и срп ског се ља ка. Ра ди-
ка ли су отво ре но ушли у бор бу про тив ап со лу ти зма Обре но ви ћа, и 
пре ко пар ла мен та на ве ли ка вра та уве ли дик та ту ру сво је радикал
скеидеологије. Од 1903. го ди не ра ди кал ска иде о ло ги ја је оста ла 
је ди на озбиљ на иде о ло шка сна га са вре ме ног дру штва Ср би је.

По ред ра ди кал ске иде о ло ги је, у Ср би ји је још у тра го ви ма 
ре ал ног по ли тич ког жи во та би ла при сут на либералнаидеологија, 
ко ја је на сто ја ла да у Ср би ју уве де вред но сни апа рат нај ра зви је-
ни јих зе ма ља Европ ског (се ве ро)за па да: Ен гле ске и Фран цу ске. 
Ли бе ра ли су сво ју иде о ло ги ју ба зи ра ли на при ват ној сво ји ни као 
нај ви шем до ме ту ко јем тре ба те жи ти, пар ла мен та ри зму и де мо кра-
ти ји ко ја би би ла ве за на за имо вин ски цен зус.41) Пра во да уче ству-

по сто јао је чи сто при ват но-прав ни од нос...» (С. Јо ва но вић: Уставобранитељиињихова
влада, Ге ца Кон, Бе о град, 1933, стр. 44)

40)  В. Чу бри ло вић: ИсторијаполитичкемислиуСрбијиXIXвека, На род на књи га, Бе о град, 
1982, стр. 272.

41) За ла га ња ли бе ра ла ишла су за тим да «са мо де мо крат ска, ли бе рал но бур жо а ска др жа ва 
мо же би ти при влач на и за оста ле Ју жне Сло ве не. (...) она ће би ти ја ка са мо као устав на, 
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је у по ли тич ком жи во ту имао би онај ко пла ћа по рез на имо ви ну, 
да кле онај ко ји не што сти че, па та ко на осно ву ма тер јал не и лич не 
од го вор но сти сти че и по ли тич ко пра во да би ра и бу де би ран.42) Ко-
нач но, тре ћа озбиљ на по ли тич ка иде о ло ги ја је сте на пред ња штво, 
или напредњачкаидеологија ко ја се за ла га ла за убр за ну мо дер ни-
за ци ју, али не пре сли ка ва њем за пад них узо ра, већ ослон цем на ве-
ли ке кон ти нен тал не си ле Бе ча и Санкт Пе терс бур га. Про све ће ни 
ап со лу ти зам нај бо љи је лек за убр за ни на пре дак и мо дер ни за ци ју, 
за о ста лих бал кан ских др жа ва, ме ђу ко ји ма и Ср би је. Пар ла мен та-
ри зам и де мо кра ти ја су по губ не, јер уно се спо рост од лу чи ва ња и 
тро мост ње не ре а ли за ци је.43)

Ка ко год би ло је ди на озбиљ на иде о ло ги ја би ла је ра ди кал-
ска, или ти ра ди кал ско-на род њач ка, ко ја је има ла уте ме ље ње у нај-
ши рој на род ној све сти, у нај зна чај нем дру штве ном сло ју се ља ка, 
ко ји је у том пе ри о ду пред ста вљао и до 90% чи та ве по пу ла ци је. Ра-
ди кал ској иде о ло ги ји сит но соп стве нич ког се ла уко ре ње ном у срп-
ском тра ди ци о на ли зму оп шти не и за дру жној фор ми при вре ђи ва ња 
у ме ђу рат ном пе ри о ду на до да ће се још не ке ва жне мо ди фи ка ци је 
по пут: др жа во твор но сти, мо нар хи зма, ју го сло вен ства и сл. 

Па ипак, у окви ру са ме ра ди кал не стран ке већ по чет ком ве ка 
до го ди ће се ши зма, и стран ка ће би ти по де ље на на ста ро ра ди кал-
ско кри ло, и но во ра ди ка ле или са мо стал це, из чи јих ће се ре до ва 
ка сни је фор ми ра ти Де мо крат ска стран ка. Ова пар ти ја ће на сто ја ти 
да за сту па ин те ре се нај ши рих гра ђан ских сло је ва, чи ји се број уве-
ћа вао са ин ду стри ја ли за ци јом и ур ба ни за ци јом.44)

У пе ри о ду на кон Дру гог свет ског ра та, ве о ма је бр зо не ста-
ло ви ше пар ти зма, па је до ми нант на и је ди на по ли тич ка сна га би ла 
Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је, ко ја је по чет ком пе де се тих, са 
рас ки дом са рад ње са Ко мин тер ном, по ста ла Са вез ко му ни ста Ју-
го сла ви је. Те ко ви не марк си зма-ле њи ни зма, кри ти ка ста љи ни зма и 
ру ског би ро крат ског ета ти зма основ не су иде о ло шке пред по став ке 
ове иде о ло ги је. Са мо у прав ни со ци ја ли зам, по ли ти ка не свр ста но-
сти, и те ко ви не на род но о сло бо ди лач ке ре во лу ци је пред ста вља ју 
иде о ло шку над град њу вла да ју ћег ти то и зма.

пар ла мен тар на, са што ви ше ли бе рал но-бур жо а ских сло бо да и што ве ћим уче шћем на-
ро да у вла сти.» (В. Чу бри ло вић: ИсторијаполитичкемислиуСрбијиXIXвека, На род на 
књи га, Бе о град, 1982, стр. 188-189)

42)  С. Јо ва но вић: ВладаМиланаОбреновићаIV, Ге ца Кон, Бе о град, 1934, стр. 36.

43)  На оску дан по тен ци јал би рач ког те ла на пред ња ка и ли бе ра ла ука зу ју и де фи ци тар ни 
дру штве ни сло је ви ко ји су за ове две стран ке ре дов но, или бар по вре ме но, гла са ли. 
(Ви де ти у: G. Bu džak, D. Pe tro vić, DemokratskamodernizacijauSrbiji, In sti tut za po li tič ke 
stu di je, Be o grad, 2005, str. 101) 

44)  Ibi dem, str. 123.
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Па дом Бер лин ског зи да, до шло је до об на вља ња ста рог ре-
жи ма, ко ји је под ра зу ме вао по вра так при ват ном вла сни штву, ап-
со лут ну пре моћ тр жи шне при вре де над план ском; и уво ђе ње ви-
ше пар тиј ског си сте ма, ко ји је за ме нио вла да ви ну јед не стран ке 
– ко му ни стич ке. Са ви ше пар ти змом об но вље не су и по ли тич ке 
иде о ло ги је. Де ве де се те го ди не ХХ ве ка, би ле су на би је не ја ким 
иде о ло шким тр за ви ца ма из ме ђу оних ко ји су на сто ја ли да очу ва ју 
основ не иде о ло шке вред но сти прет ход ног ко му ни стич ког (со ци ја-
ли стич ког) ре жи ма, и при ста ша но вих сна га ко је су тра жи ле ре ста-
у ра ци ју ре жи ма од пре Дру гог свет ског ра та. По чет ну иде о ло шку 
по де лу ко му ни зам – ан ти ко му ни зам, оли ча вао је су коб на ли ни ји 
(пред сед ник Ср би је) Ми ло ше вић – (ли дер опо зи ци је) Дра шко вић. 
Тај иде о ло шки су коб био је фун ди ран око круп них по де ла из вре-
ме на Дру гог свет ског ра та, ка да је у Ср би ји ти њао и гра ђан ски рат 
из ме ђу мо нар хи ста и ко му ни ста.45) Био је то и не суп ти лан ге о по ли-
тич ки и иде о ло шки рас кол на ру со фи ле и аме ри ко фи ле. Иде о ло ги-
ја Де мо крат ске стран ке, ба шти не ћи тра ди ци ју ста ре Де мо крат ске 
стран ке (Да ви до ви ћа и Гро ла), по зи ва ла је на пре ва зи ла же ње ових 
иде о ло шких по де ла и на из град њу гра ђан ског кон цеп та дру штва 
са свим иде о ло шким вред но сти ма ли бер лно пред став нич ке де мо-
кра ти је, тр жи шне при вре де и при ват ног вла сни штва. Иде о ло шке 
по де ле на ли ни ји Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је (СПС) – Срп-
ски по крет об но ве (СПО), би ће за вр ше не тек си ла ском ове пр ве 
са вла сти, и мар ги на ли за ци јом ове дру ге на по ли тич кој сце ни Ср-
би је на кон пе то ок то бар ских про ме на. Из та да вла да ју ће ко а ли ци је 
ДОС-а, из два ја ју се из дан ци ле вих, цен три стич ких и де сних пар ти-
ја. Основ ни стра тум ко ји ов де мо же мо по у зда но пра ти ти је сте по-
де ла стра на ка на: со ци ја ли стич ке (со ци јал де мо крат ске), ли бе рал не 
и на род не (де мо хри шћан ске). 

У слу ча ју Ср би је, за вре ме вла де ДОС-ов ског кон гло ме ра-
та ви дљи ва је те жња ње ног ли де ра Зо ра на Ђин ђи ћа, да Де мо крат-
ску стран ку по зи ци о ни ра у цен тру ДОС-а, као ли бе рал ну стран ку 
цен тра, око ко је би се оку пља ле стран ке слич не ор јен та ци је. Ле во 
кри ло ДОС-а би ло је на ме ње но по у зда ном Ђин ђи ће вом са ве зни ку 
Жар ку Ко ра ћу и ње го вој Со ци јал де мо крат ској уни ји (СДУ) са за-
дат ком да ова и ова ква ле ви ца бу де сто жер оку пља ња ле вих сна га. 
Де сну по зи ци ју у ДОС-у тре бао је да оку пи још је дан Ђин ђи ћев 
стра те шки са ве зник и по у здан са рад ник Вла дан Ба тић са сво јом 
Де мо хри шћан ском стран ком Ср би је (ДХСС). Чи та ва је ко а ли ци ја 

45)  В. Стан ко вић: «Дру штве ни сло је ви као би рач ка ба за по ли тич ких стра на ка у Ср би ји», 
Политичкаревија: 11-22, бр.01/2007, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр. 
17. 
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де ли ла основ не вред но сти за пад них де мо кра ти ја (при ват но вла си-
штво и то тал на де на ци о на ли за ци ја јав не имо ви не, laissezfaire при-
вре да, и пар ла мен та ри зам). Уз ове, кон ти ну и ра не вред но сти, ДОС 
је во дио ис кљу чи ву по ли ти ку тзв. евроатлантскихинтеграција, 
ула зак у НА ТО вој не струк ту ре и при сно са ве зни штво са атлант-
ским си ла ма (САД-ом и ње ним европ ским вла да ма-са ве зни ца ма). 
Па ипак, тај блок ни је по крио чи тав по ли тич ки про стор Ср би је. Из-
ла зак ДСС-а из ко а ли ци је, и бор ба Ђин ђи ћа и Ко шту ни це око пре-
мо ћи над слу жба ма без бед но сти, убр за ли су дис тан ци ра ње ДСС-а 
од по ли ти ке ДОС-а, ко јој је и сам ду го при па дао. Са дру ге стра не, 
при ме тан је по нов ни раст Срп ске ра ди кал не стран ке (СРС), ко ја је 
још у до ба Ми ло ше ви ћа игра ла зна чај ну уло гу на по ли тич кој сце-
ни, про па ги ра ју ћи основ не иде је ра ди кал ске иде о ло ги је са но вим 
еле мен ти ма ми ли та ри зма и рат не ре то ри ке, ко ја је на ро чи то да ва ла 
ре зул та те ме ђу ма сом из бе гли ца са про сто ра не гда шњих ре пу бли-
ка СФРЈ (Хр ват ске и БиХ).46) Са да је та стран ка стр пљи вим ра дом 
и кри ти ком ре форм ских по те за но вих вла сти, ве што уби ра ла по е не 
код све ве ћег бро ја оси ро ма ше ног ста нов ни штва, ко ји су по ста ли 
«жр тве тран зи ци је». На кон уби ства пре ми је ра Ђин ђи ћа, и на кон 
све ве ћег не за до вољ ства ста нов ни штва те шким жи во том ко ју је 
иза зва ла тран зи ци ја, За пад је спро во де ћи свој ути цај на овим про-
сто ри ма на сто јао да оства ри ле ги ти ми тет по ку ша јем да по ли тич ку 
по зор ни цу Ср би је иде о ло шки струк ту ри ше та ко што ће из вр ши-
ти но ву иде о ло шку пре кон фи гу ра ци ју. По том пла ну, Де мо крат-
ска стран ка би тре ба ла да кре не ка ле ви ци,47) у цен тру је тре ба ло 
да оста не твр до кри ло след бе ни ка Зо ра на Ђин ђи ћа оку пље но око 
Ли бе рал но де мо крат ске пар ти је (ЛДП), а на де сни ци је тре ба ло да 
ег зи сти ра Г17 ко ји је ве о ма бр зо при мљен у Кон фе де ра ци ју европ-
ских на род них пар ти ја. На овај на чин атлант ска ге о по ли тич ка оп-
ци ја по ку ша ла је да де ле ги ти ми ше оста так по ли тич ког про сто ра у 

46)  Во ђа Срп ске ра ди кал не стран ке, Во ји слав Ше шељ, че сто во ли да ис ти че да је иде о ло-
ги ја ње го ве пар ти је – идеологијасрпскогнационализма. Ова иде о ло ги ја има сво је уте-
мље ње у до жи вља ју на ци је као за јед ни це исто крв ног по ре кла, не кој вр сти про ши ре не 
по ро ди це, свих оних ко ји се не са мо осе ћа ју Ср би ма, већ то по свом по ре клу за и ста 
је су. Ше шељ је ве ли ки про тив ник рас пар ча ва ња срп ског на ци о нал ног кор пу са, ко ји по 
ње му не чи не са мо они ко ји се из ја ша ња ва ју као Ср би, већ и сви они ко ји има ју срп ско 
по ре кло, а сти ца јем ра зних окол но сти то не ги ра ју (од про зе ли ти зма Ва ти ка на, пре ко 
ислам ске вер ске за јед ни це и за пад них си ла, до ста ва Срп ске пра во слав не цр кве да је 
Ср бин ис кљу чи во при пад ник СПЦ-а). 

47)  “На ле ви ци је до ста осла бље на СПС ко ју, пре тен зи ја ма на том ме сту, као чла ни ца Со-
ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле, на сто ји да ис ти сне Де мо крат ска стран ка.» (В. Стан ко-
вић: «Дру штве ни сло је ви као би рач ка ба за по ли тич ких стра на ка у Ср би ји», Политичка
ревија: 11-22, бр.01/2007, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр.18) Са да се, 
ме ђу тим, на слу ћу је да би пре мо гло до ћи до да љег ре фор ми са ња СПС, ње го ве де ми ло-
ше ви ћи за ци је, до по ме ра ња СПС-а од со ци ја ли стич ке ка со ци јал де мо крат ској иде о ло-
ги ји, и до спа ја ња ДС-а и СПС-а.
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Ср би ји, ко ји је пред ста вљао бар 50% би рач ког те ла. При зна ва ње 
Ко со ва и Ме то хи је, еко ном ско и ге о стра те шко сла бље ње За па да, 
те ја ча ње по зи ци је Ру си је у ре ги о ну, и на ро чи то у са мој Ср би ји, 
до ве шће до то га да и ова за ми сао пра вље ња не ке но ве иде о ло шке 
ма три це про пад не. 

У вре ме ну у ко ме тре нут но жи ви мо, не ки по те зи до ве ли су 
до но вих иде о ло шких по ме ра ња на по ли тич кој сце ни. По нај пре, 
нај ва жни ја од лу ка ко ја је до ве ла до но вих иде о ло шких пре ра спо де-
ла је по тез пред сед ни ка Та ди ћа, да ње го ва стран ка уђе у ко а ли ци ју 
са СПС-ом, љу тим ри ва лом с кра ја де ве де стих го ди на, и у пе ри о-
ду вла да ви не ДОС-а. Пред сед ник Та дић је све сно из ме стио сво ју 
пар ти ју (ДС) из цен тра, и од вео је кур сем ка ле ви ци.48) Ко а ли ци ја 
са СПС тре ба да пред ста вља не са мо из ну ђен по тез ка ко би Та дић 
фор ми рао и дру гу гра ну би ке фал не из вр шне вла сти и на ста вио да 
са мо стал но во ди по ли ти ку зе мље, већ и по ку шај да се на пра ви ле-
ви блок ко ји би вре ме ном пред ста вљао пра ву ле ви цу со ци јал де мо-
крат ске ор јен та ци је на по ли тич кој сце ни Ср би је. У цен тру су са да 
оста ле раз би је не (и осла бље не) сна ге тзв. ДругеСрбије ко ју чи ни 
гру па не за до вољ них ко ји су се дис тан ци ра ли од Та ди ће ве по ли-
ти ке и осно ва ли Ли бе рал но де мо крат ску пар ти ју (ЛДП), али и Г17 
ко ји у осно ви во ди нео ли бе рал ну по ли ти ку. 

Ко нач но на де сној стра ни се на ла зи кон гло ме рат: ра ди ка ла, 
на род ња ка и но во фор ми ра них на пред ња ка (за ко је се не зна ко ли ку 
сна гу но се). Сви они у осно ви ба шти не мо ди фи ко ва ну ва ри јан ту 
пред рат не ра ди кал ско-на род њач ке иде о ло ги је, ко ја свој узор има у 
иде о ло ги ји ру ских на род ња ка из XIX ве ка. Јак осло нац на Ру си ју, 
за шти та на ци о нал не ба шти не, пра во слав ног об ли ка ис по ља ва ња 
хри шћан ске ве ре, бес ком про ми сна др жа во твор на по ли ти ка и сл. 
вред но сти  ка рак те ри шу ову хе те ро ге ну гру па ци ју стра на ка, ко је 
се и ме ђу соб но раз ли ку ју по мно гим пи та њи ма, о ко ји ма ов де на-
жа лост не мо же би ти ре чи. (То ме тре ба до да ти и су коб ра ди ка ла и 
на пред ња ка у ко ме че сто има не са мо иде о ло шког и стра те гиј ског 
раз ми мо и ла же ња, већ и лич не не тр пе љи во сти из ме ђу до ју че ра-
шњих са рад ни ка).

5. Су мар ни је за кљу чак да иде о ло ги ја на по ли тич кој сце ни 
Ср би је још не ма ја сно уте мељ ну уло гу и зна чај ме ђу по ли тич ким 
стран ка ма. Она је пре шла дуг пут од обич них пред ста ва и сен ти-
ме на та ко ји су слу жи ли по нај ви ше ла мен ти ра њу над про шло шћу, 
48) За са да се ја сно не ви де ре зул та ти тог окре та ња кур са Де мо крат ске стран ке ка ле ви ци, 

на ро чи то по пи та њу да ље тај ку ни за ци је Ср би је у го то во свим сег мен ти ма дру штва. Мо-
гу ће је да се ра ди о ве штом по те зу ко јим се же ли кроз по лу ге вла сти амор ти зо ва ти све 
ве ће не за до вољ ство ста нов ни штва при вред ним и по ли тич ким ре фор ма ма.
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пре ко нај о бич ни јих за ми сли или ви зи ја ко ји ма је тре ба ло по пу ни-
ти ис пра зне са др жа је по ли тич ких стра на ка, до по ку ша ја да иде о-
ло ги ја ипак про на ђе ме сто и при ме ну у по ли тич ком жи во ту Ср би-
је. Не ких на зна ка о ре ал ној уло зи и зна ча ју иде о ло ги ја у по ли ти ци 
на шег дру штва ипак има, али иде о ло ги ја не ће за у зе ти сво је ме сто, 
све док се дру штво не струк ту ри ше, све док гра ђа ни Ср би је не поч-
ну да про на ла зе кла сни ин те рес у од ре ђе ним иде о ло ги ја ма, и та ко 
кроз иде о ло ги је за поч ну да ар ти ку ли шу и свој по глед на свет.

Да нас тен ден ци ју у све ту пред ста вља из ве стан заморидео
логијама ко је се ис цр пљу ју из два основ на раз ло га. По нај пре, њу 
иза зи ва: окре ну тост уни фи ко ва ном на чи ну жи во та, те жња за ком-
фор ни јим стан дар дом, пот пу но по све тов ње ње и ма тер ја ли за ци ја 
жи во та, али и еко ном ска, тех но ло шка и ко му ни ка ци о на гло ба ли-
за ци ја ко је до дат но сни жа ва ју иде о ло шке па ра диг ме, и сма њу ју 
дру штве не су ко бе. Без дру штве них тен зи ја пар ти ку лар не иде о-
ло ги је сва ка ко гу бе на зна ча ју. Са дру ге стра не, гло ба ли за ци ја је 
по ја ча ла ути цај ве ли ких си ла на кре и ра ње уну тра шње по ли ти ке 
не су ве ре них зе ма ља. Та ко, ре ал на уло га ве ли ких си ла у уну тра-
шњој по ли ти ци не су ве ре них зе ма ља ути че да ге о по ли тич ка па ра-
диг ма под чи ња ва иде о ло ги је сво јим зах те ви ма, омо гу ћа ва ју ћи им 
тек дру го ра зред ну уло гу ле ги ти ми зи ра ња до ми нант не ре ли ги о зне 
и кул тур но-ци ви ли за циј ске ма три це ко ју за сту па та ве ли ка си ла на 
од ре ђе ном про сто ру. 
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VladanStanković

IDEOLOGIES:FROMSOCIOLOGICAL
ANALYSISTOPOLITICALPRACTICE

Summary
In this work author approached problem of ideology in multidis-

ciplinary way. The author started the analysis from definition of the no-
tion of ideology, continuing to analyze the role, place and significance 
of ideologies within social system (sociological analysis). Eventually 
the author analyzed typology of political ideologies, as well as  their 
positioning and meaning within political order of modern Serbia
Key Words:  ideology, social control, political system, political parties
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈАКУЛТУРЕ
ИИДЕНТИТЕТ–ОЈЕДНОЈ

ЛОКАЛНОЈЗАБЛУДИ

Резиме
Про це си гло ба ли за ци је кул ту ре во де ка при ла го ђа ва њу, тј. 

мо ди фи ка ци ји по сто је ћих кул ту ра и кул тур них обра за ца, као и по-
сте пе ном при хва та њу оних кул тур них вред но сти ко је су са бра зне 
прин ци пи ма ли бе рал не де мо кра ти је и тр жи шне еко но ми је. У од-
но су на ви ђе ња гло ба ли за циј ских про це са, ис тра жи ва чи кул тур не 
гло ба ли за ци је се пре те жно де ле у че ти ри глав не гру пе: оне ко ји у 
кул тур ној гло ба ли за ци ји ви де хо мо ге ни за ци ју кул ту ре, «сце на рио 
за си ће ња», «пе ри фе риј ско ква ре ње» и «сце на рио гло бал не ло ка ли-
за ци је» (гло ка ли за ци је) као кул тур не хи бри ди за ци је. Рад се ба ви 
раз ли чи тим ви ђе њи ма ис хо да гло кли за ци је као «ин тер ак ци је гло-
бал ног и ло кал ног» пре ма пи та њи ма иден ти те та, и по ку ша ва да 
уочи  ње не про бле ме и мо гу ће ис хо де  по сма тра ју ћи ве зе ин ди-
ви ду ал ног иден ти те та и кул тур ног иден ти те та ло кал них кул ту ра 
пре ма гло бал ним ути ца ји ма.
Кључ не ре чи: гло ба ли за ци ја кул ту ре, гло ка ли за ци ја, хи бри ди за ци ја, ин-

ди ви ду ал ни и кул тур ни иден ти тет

Ком плек сни про це си гло ба ли за ци је нај че шће се схва та ју као 
пут ка по сте пе ном ства ра њу уни вер зал не де мо крат ске за јед ни це 
ко ја ће, по сред ством гло бал не сло бод не тр го ви не и по ли тич ке ли-
бе ра ли за ци је, оства ри ти иде а ле ли бе рал не де мо кра ти је, док ће се 
при бли жа ва њем и кул ту ра и ме ша њем кул тур них ути ца ја ство ри ти 
но ва, свет ска кул ту ра ба зи ра на на плу ра ли зму раз ли ка, сло бо ди и 
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ху ма ни зму. За то Ал боу, ре ци мо, гло ба ли за ци ју де фи ни ше као «све 
оне про це се по мо ћу ко јих љу ди чи та вог све та би ва ју ин кор по ри-
ра ни у јед но свет ско дру штво, од но сно гло бал но дру штво», Ги денс 
као «ин тен зи фи ка ци ју дру штве них од но са ко ји по ве зу ју уда ље на 
ме ста на на чин да су ло кал ни до га ђа ји об ли ко ва ни до га ђа ји ма ко ји 
су се од и гра ли ки ло ме три ма да ле ко и viceversa», Хар ви као «ин-
те зи фи ка ци ју згу шња ва ња вре ме на-про сто ра у дру штве ном жи во-
ту», а  Хелд и Мек Гру као «ши ре ње ска ле, по ра ста зна ча ја, убр за ња 
и про ду бљи ва ња ути ца ја тран сна ци о нал них то ко ва и обра за ца на 
дру штве не ин тер ак ци је»1). Чарлс Кег ни и Ју џин Вит коф де фи ни-
шу гло ба ли за ци ју као «ин те гра ци ју др жа ва кроз све ве ће кон так те, 
ко му ни ка ци ју и тр го ви ну, чи ме се ства ра хо ли стич ки, је дин стве ни 
гло бал ни си стем у ко ме про цес про ме на све ви ше по ве зу је љу де у 
за јед нич кој суд би ни»2), Кор сма тра да је гло ба ли за ци ја «оно што 
смо ми у Тре ћем све ту ве ко ви ма на зи ва ли ко ло ни за ци јом»3), док 
Бур ди је гло ба ли за ци ју сма тра ми том, моћ ним дис кур сом у функ-
ци ји под сти ца ња ве ро ва ња ко ја је глав но оруж је у бор ба ма про тив 
те ко ви на др жа ве бла го ста ња.4)

По ја ча ва ње еко ном ске ме ђу за ви сно сти и по ли тич ко-прав не 
ин те гра ци је у ди мен зи ја ма  ли бе рал но-де мо кра тиј ске па ра диг ме 
за пад ног ти па не у мит но зах те ва ма ње или ве ће при ла го ђа ва ње, 
тј. мо ди фи ка ци ју по сто је ћих кул ту ра и кул тур них обра за ца, као и 
по сте пе но при хва та ње оних кул тур них вред но сти ко је су са бра-
зне прин ци пи ма ли бе рал не де мо кра ти је и тр жи шне еко но ми је.  
Гло ба ли за ци ја кул ту ре, то јест про жи ма ње и пре пли та ње раз ли-
чи тих кул ту ра и кул тур них обра за ца, ина че пред ста вља исто риј-
ски нај ра ни ји вид про то гло ба ли за циј ских про це са у ви ду ши ре ња 
ве ли ких свет ских ре ли ги ја и њи хо вих вред но сних си сте ма ко ји су 
пре ла зи ли ве ли ке про сто ре и су штин ски ути ца ли на пре о бли ко-
ва ње  жи во та по је ди на ца и це лих дру шта ва. У мо дер ној епо хи, а 
на ро чи то са успо ном ин ду стриј ског дру штва За па да, екс пан зи ју 
европ ских си ла у осва ја њу све та пра ти ла је и екс пан зи ја за пад не 
кул ту ре, ње них на у ка и иде о ло ги ја. Са раз во јем тех но ло ги је до ла-
зи ло је и до ши ре ња кул тур не ко му ни ка ци је ко ја је има ла пре те жно 
јед но стра ни смер у сми слу ши ре ња за пад них кул тур них вред но сти 
и са др жа ја на не за пад на дру штва. Мно га не за пад на дру штва су, са 
1) Ву ле тић Вла ди мир, Глобализација, Зре ња нин, 2006, стр. 21.

2) Бур ди је Пјер, Сигнална светла – прилози за отпор неолибералној инвазији, Бе о град, 
1999.

3) Пре ма Ву ле тић Вла ди мир, Глобализација, Зре ња нин, 2006, стр. 65-67.

4) Ма рио Вар гас Љо са, Кул ту ра сло бо де, Глокални свет, Алек сан дри ја пресс, Бе о град, 
2003, стр. 99 -100.
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раз ли чи тим сте пе ном успе шно сти и уз раз ли чи те сте пе не про ти-
вље ња, при хва та ла пло до ве за пад не кул ту ре и пре тва ра ли сег мен-
те свог кул тур ног жи во та у опо на ша ње за пад них обра за ца жи во та, 
сти ла, вред но сти, уве ре ња. Раз вој мо дер не ин фор ма ти ке и ди ги-
тал не тех но ло ги је са мо је по ве ћао до ступ ност кул тур них ути ца ја, 
убр зао ши ре ње за пад них кул тур них са др жа ја пре ко свих гра ни ца и 
до свих дру шта ва и кул ту ра ши ром пла не те, чи не ћи та ко кул тур ни 
аспект са вре ме не гло ба ли за ци је све при сут ним.  

Про бле ми кул тур не гло ба ли за ци је су број ни – до ми на ци ја 
са др жа ја гло бал не ма сов не кул ту ре и при хва та ња њи хо вих обра-
за ца по на ша ња ства ра ре ак тив на деј ства дру гих, тра ди ци о нал них 
кул ту ра што ства ра ткз. кул тур не кон флик те ет ни ци те та и ци ви-
ли за ци ја. При хва та ју ћи тех но ло шка до стиг ну ћа за пад не мо дер ни-
за ци је, дру штва из ло же на кул тур ној гло ба ли за ци ји че сто не ма ју 
до вољ но ис про фи ли са не соп стве не кул тур не прет по став ке и из-
гра ђен укус, та ко да, у про це су при хва та ња ути ца ја из «цен тра», 
че шће при хва та ју не га тив не ути ца је не го по зи тив не, ква ли тет не 
кул тур не са др жа је (ткз. «пе ри фе риј ско ква ре ње»), док их, уз гред, 
«цен тар» за си па пре све га «кул тур ним дам пин гом», тј. про дук ти-
ма кул тур но нај ни жег ква ли те та. Ова кав про цес иза зи ва кул тур ни 
от пор, од ба ци ва ње стра них кул тур них ути ца ја и че сто под сти че на  
по ку ша је да се уз по моћ мо дер не тех но ло ги је, по но во ожи ви «чи-
сто та кул тур не са мо бит но сти», што ан та го ни зме са кул тур ног по-
ља пре но си и на оста ле сфе ре дру штве ног жи во та. 

ЧЕТИРИГРУПЕВИЂЕЊА
КУЛТУРНЕГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

У од но су на на уч на ви ђе ња гло ба ли за циј ских про це са, ис-
тра жи ва чи кул тур не гло ба ли за ци је се пре те жно де ле у че ти ри глав-
не гру пе5). Јед ни у кул тур ној гло ба ли за ци ји, ма да не ли не ар но и у 
пот пу но сти, ви де гло бал ну хо мо ге ни за ци ју у ви ду пот пу не до ми-
на ци је за пад не кул ту ре (ве стер ни за ци ја) у ко јој по сте пе но не ста ју 
све раз ли ке, тј. ло кал не кул тур не спе ци фич но сти, а сви кул тур ни 
обра сци и њи хо ви про дук ти по ста ју ко пи ја, ре пли ка за пад ног на-
чи на жи во та, ње них вред но сти и ве ро ва ња. «По што је глав ни на 
све та не моћ на да се од у пре ин ва зи ји кул тур них про из во да из раз-
ви је ни јих зе ма ља – или бу ди мо кон крет ни ји, из су пер си ле САД, 
ко ја за со бом ву че тран сна ци о нал не кор по ра ци је – уско ро ће се 
5) Ви ше код де То квил Але скис, ОдемократијиуАмерици, Из да вач ка књи жа ра Зо ра на 

Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, 1995.
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сви ма на мет ну ти се вер но а ме рич ка кул ту ра, ко ја ће стан дар ди зо-
ва ти свет и уни шти ти ње го ву бо га ту фло ру ра зно ли ких кул ту ра. 
На тај на чин ће сви на ро ди, а не са мо ма ле ни и сла би, из гу би ти 
свој иден ти тет, сво ју ду шу, и све шће се на ко ло ни је XXI ве ка – на 
зом би је или ка ри ка ту ре из ва ја не по кул тур ним нор ма ма јед ног но-
вог им пе ри ја ли зма ко ји, осим што вла да пла нет ном и пла не тар ним 
ка пи та лом, вој ном си лом али и на уч ним зна њем, те жи да на мет не 
дру ги ма и свој је зик, сво је на чи не раз ми шља ња, ве ро ва ња, ужи ва-
ња и са ња на.» - о не га тив ној уто пи ји као из ра зу гло бал не кул тур не 
хо мо ге ни за ци је се сли ко ви то али и иро нич но од но си Ма рио Вар-
гас Љо са.6) 

Дру ги по глед, ко ји  за пра во пред ста вља под ва ри јан ту гло-
бал не кул тур не хо мо ге ни за ци је пред ви ђа «сце на рио за си ће ња» по 
ко ме кул тур не пе ри фе ри је при хва та ју ути ца је из цен та ра и у ду жем 
вре мен ском пе ри о ду по ста ју пре за си ће не њи ме, та ко да, иако ће 
ло кал ни кул тур ни обра сци у ме ђу вре ме ну не ста ти, оне не ће по ста-
ти у пу ном сми слу са став ни део гло бал не хо мо ге ни зу ју ће кул ту ре 
као њен пе ри фер ни, епи гон ски про ду же так, већ ће се упу сти ти у 
раз ви ја ње кул ту ре у но вим, не по зна тим прав ци ма и у од но су на 
ути ца је ко је су до та да при ми ли и у од но су на пре ђа шње, иш че зле 
кул тур не обра сце. Тре ћи пак сце на рио упра во пред ви ђа «пе ри фе-
риј ско ква ре ње» кул ту ре по ко ме ће се у про це су при хва та ња кул-
тур них ути ца ја пре пре у зи ма ти не га тив ни не го по зи тив ни ути ца ји 
(од но сно ути ца ји из ра за «ви ше кул ту ре»), а све услед не из гра ђе но-
сти и не со фи сти ци ра но сти соп стве ног уку са. Овај сце на рио за пра-
во пред ста вља на ста вља ча иде ја кри ти ча ра кон зу ме ри зма, у пр вом 
ре ду фран цу ског ми сли о ца из XIX ве ка Алек си са де То кви ла ко-
ји је сма трао да уве ћа ње тр жи шта по пут маг не та ву че про из во ђа-
че ма сов ној про из вод њи и те ра их да ље од фи ни јих про дук ци ја и 
услу жних де лат но сти, ства ра ју ћи про из во де нај а ма њег са др жи о ца 
и ма њег ква ли те та ко ји пред ста вља ју кон траст сва кој со фи ци сти-
ци ра но сти, на ро чи то кул тур ној.7) У том сми слу, гло ба ли за циј ска 
отва ра ња тр жи шта и по сле дич не кул тур не ин тер ак ци је за пра во са 
ве ћом по ну дом до ба ра, по за го вор ни ци ма овог прав ца ми шље ња, 
ну жно до во де до па да ква ли те та и ква ре ња услед за си па ња кул-
тур них про сто ра про дук ти ма «кул тур ног дам пин га». Ове кул тур не 
ин тер ак ци је са дру ге стра не мо гу да до ве ду и до по гре шног раз у-
ме ва ња, ква ре ња и из об ли ча ва ња при мље них кул тур них вред но сти 
и обра за ца по на ша ња услед њи хо вог ту ма че ња раз у ме ва ња са ста-
но ви шта и из пер спек ти ве по сто је ћих, дру га чи јих ло кал них обра-
6) Пре ма реч ни ку Ворд спај, http://www.wordspy.pom/words/ .

7)  У књи зи Robertson Ronald, GlobalModernities, Sage, London 1995
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за ца, та ко да се у том сми слу мо же го во ри ти о опа сно сти дво стру-
ког «ква ре ња» кул ту ра услед њи хо вог про жи ма ња. 

Че твр ти по глед на кул тур ну гло ба ли за ци ју за нас је нај за-
ни мљи ви ји, не са мо што је нај и де а ли стич ки ји и што у ње га по-
нај ви ше по ла жу на де они ко ји же ле да ви де по зи тив не стра не и 
ис хо де кул тур них ин тер ак ци ја у про це си ма гло ба ли за ци је, већ и 
за то што он нај ду бље за ди ре и отва ра кључ на пи та ња од но са кул-
тур не гло ба ли за ци је на спрам иден ти те та и ду би не до ко је ови про-
це си за хва та ју. Овај по глед, од но сно сце на рио, нај че шће се на зи-
ва «сце на рио са зре ва ња» или «сце на рио гло бал не ло ка ли за ци је» 
скра ће но глокализације, би же лео да у по ме ну тим про це си ма ви ди 
рав но пра ван ди ја лог и раз ме ну кул тур них до ба ра и вред но сти из-
ме ђу раз ли чи тих кул ту ра, и оних у сме ште ним у гло бал ним цен-
три ма и они ма на пе ри фе ри ји, а што би до вео до но вих кул тур них 
ква ли те та ло кал ним пре у зи ма њем и ин тер пе та ци јом при мље них 
кул тур них вред но сти. Оче ки ва ња ис хо да ово га про це са во де ка же-
ља ма ка ко гло кал не ин тер ак ци је не би угу ши ле по сто је ће бо гат-
ство кул ту ра, већ би их, на кон из ве сног ре ла ти ви зо ва ња и по то ње 
над град ње, обо га ти ле. То би за пра во до ве ло, пре ма за ступ ни ци ма 
овог схва та ња, до мо ди фи ка ци је за пад њач ких вред но сти као гло-
бал но нај у ти цај ни јих у скла ду са ло кал ним зна че њи ма, што би ре-
зу ли ра ло хи бри ди за ци јом кул ту ре и кре та њем у прав цу сло же не, 
не ли не ар не и ви ше слој не кул тур не син те зе.

По ме ну то че твр то ста но ви ште до не кле се нај ви ша при бли-
жа ва ре зул та ти ма до са да шњих ре ал них про це са кул тур не гло ба-
ли за ци је, по што ме ђу соб но про жи ма ње ути ца ја гло бал ног и ло-
кал ног за са да пре до во ди до сво јевс не кул тур не «хи бри ди за ци је» 
не го пу не хо мо ге ни за ци је, то јест по за пад ња че ња, ве стер ни за ци је. 
Еви дент но је да би у са да шњим про це си ма кул тур ног отва ра ња (а 
услед еко ном ског и по ли тич ког по ве зи ва ња)  пу на «хо мо ге ни за ци-
ја кул ту ре» по сле дич но осла би ла и свет ска тр жи шта и по сте пе но 
сма њи ла про фит оних ко ји у овим про це си ма при вре ђу ју. Но си-
о ци кул тур не гло ба ли за ци је су, пре све га из еко ном ских раз ло га, 
све ви ше  при ну ђе ни да се при ла го ђа ва ју ло кал ним са др жа ји ма и 
њи хо вим ра зно ли ко сти ма не би ли на тај на чин оства ри ли или за-
др жа ли свој ути цај на ло кал не по пу ла ци је - што до во ди до по тре бе 
осми шља ва ња но вих при сту па, при ла го ђа ва ња и  ства ра ња но ва 
кул тур них из ра за, че сто пу них  про ти ву реч но сти услед при сут но-
сти раз ли чи тих ути ца ја. 

Кон цепт «гло ка ли за ци је» је у ства ри на стао као об ли ча ва ње 
при сту па  прак тич не де лат но сти ком па ни ја ко је су сво је про дук те 
пла си ра ле ши ром све та и ег закт но уочи ле да је дин стве на мар ке-
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тин шка кам па ња за сва тр жи шта не по сти же јед на ке ефек те у по је-
ди ним кул ту ра ма, то јест да ре клам не по ру ке, би ло оне тек сту ал не 
или ви зу ел не, на тим про сто ри ма не би ва ју раз у ме ва не на на ме-
ра ва ни на чин. Оне су сто га мо ра ле да при бег ну ста те ги ја ма при-
бли жа ва ња по је ди ним кул ту ра ма при ла го ђа ва њем и соп стве ног 
при сту па али и по ну ђе ног са др жа ја не би ли на тај на чин осво ји ли 
тр жи ште и по ве ћа ли про фит. За то је, у прак тич ном сми слу, гло ка-
ли за ци ја ис пр ва зна чи ла «ства ра ње про из во да или услу га на ме ње-
них за гло бал но тр жи ште, али при ла го ђе на да од го ва ра ло кал ним 
кул ту ра ма»8) Због то га нпр. Мек До налдс не про да је сви ње ти ну у 
Са у диј ској Ара би ји, те ри ја ки Мек Бур гер у Ја пан; за то Икеа про-
из во ди на ме штај ма њих ди мен зи ја за да ле ко и сточ но тр жи ште ко ји 
је при ла го ђен та мо шњим ма лим стам бе ним про сто ри ма. За то ре-
ци мо Не ска фе, Ко ка-Ко ла или Кол гејт-Пал мо лајв у сво јим ре клам-
ним спо то ви ма ко ри сте ло кал не глум це сме шта ју ћи их у кон текст 
пре све га при ла го ђен до тич ном тр жи шту. 

Ка сни је је тер мин гло ка ли за ци ја, упо тре бља ван пр во у по-
слов ној ко му ни ка ци ји ја пан ских би зни сме на, ушао у дру штве не 
на у ке, пр во код Ро лан да Ро берт со на9) ко ји га је ту ма чио као «ин-
тер пре та ци ју гло бал ног ло кал ним» да би на кон то га био об ја шња-
ван као «од го вор на гло ба ли за ци ју, или по нов но ја ча ње кул тур них 
иден ти те та на ни воу ло кал них за јед ни ца» (Меј нард).  У дру гом ви-
ду, гло ка ли за ци ја пред ста вља на чин да се об ја сни на чин жи во та 
тран сна ци о нал не гло бал не ели те као но ве дру штве не кла се – сло-
је ва ме на џе ра ко ји че сто пу ту ју и ме ња ју пре би ва ли шта а ко ји су 
спрем ни да, већ у скла ду са из ви ка ном иде о ло шком до сет ком, «ми-
сле гло бал но, а де лу ју ло кал но». И као тре ће, про цес гло ка ли за-
ци је и ње го во те о риј ско де фи ни са ње је ка сни је по ста ло под ло жно 
иде о ло шком де фи ни са њу: Иде о ло ги зо ва на те о ри ја гло ка ли за ци је 
те жи да ис так не по зи тив не, ква ли та тив но но ве мо мен те кул тур ног 
ме ша ња и мул ти кул тур ни, на вод но рав но прав ни аспект гло бал них 
кул тур них ин тер ак ци ја у сми слу ре фор ми са не и де цен тра ли зо ва не 
гло ба ли за ци је као со ци о по ли тич ког ци ља ових про це са ко је је не 
са мо ви ше осе тљи во на спе ци фич ност дру штве них и кул тур них 
по тре ба и по себ но сти, већ јој је ин хе рент на те жња ка дру штве ној 
јед на ко сти као осно ви ме ђу на род не ста бил но сти. 

Про це си кул тур не гло ба ли за ци је, раз ме на нај ши рег спек тра 
до ба ра уоп ште и кул тур них про из во да, гло кал но при ла го ђа ва ње 
8) Ви ше о то ме код Вук че вић Сло бо дан, Идентитет,универзалност,мир,  из Збор ни ка: 

Иден ти тет и кул ту ра ми ра у про це си ма гло ба ли за ци је и ре ги о на ли за ци је Бал ка на, Фи-
ло зоф ски фа кул тет –Цен тар за  со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Ниш, 2007, стр. 21-34

9) у књизи Robertson Ronald, GlobalModernities, Sage, London 1995.
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њи хо вог пла сма на по је ди ним ре ги о ни ма са из ра же ним спе ци фич-
но сти ма, као и пре у зи ма ње и ре ин тер пре ти ра ње кул тур них ути-
ца ја од стра не раз ли чи тих кул тур них ути ца ја не спо ран је про цес 
ко ји не сум њи во до при но си ве ћој по ну ди кул тур них до ба ра и мо-
гућ но сти њи хо вог упо зна ва ња и ко ри шће ња. Уоста лом, кул тур не 
раз ме не и усва ја ња уз мо ди фи ка ци је и ин тер пре та ци је у скла ду са 
соп стве ним вред но сним, кул тур но-иден ти тет ским те ме љи ма исто-
риј ска су ре ал ност са мом чи ње ни цом да су кул ту ре и кул тур ни 
иден ти те ти ди на мич не, ду го трај не исто риј ске по ја ве (Ф. Бро дел) 
ко је ево лу и ра ју, при ла го ђа ва ју се но во на ста лим окол но сти ма и при 
то ме би ва ју под ло жне ра зним ути ца ји ма. И чи ње ни це да ти пич-
ни при пад ни ци тран сна ци о нал них по слов них ели та ко ри сте раз не 
про из во де и ужи ва ју раз ли чи та кул тур на до бра у скла ду са сво јим 
ин те ре со ва њи ма ни су кључ не – то што нпр. ти пич ни ја пи «пи је 
фран цу ско ви но, слу ша Бе то ве на на ја пан ској тех ни ци, ко ри сти 
Ин тер нет да би ку пио пер сиј ски те пих од ди ле ра из Лон до на, гле-
да хо ли вуд ски филм ко ји је про из ве ден за хва љу ју ћи стра ном ка пи-
та лу, а чи ји је ре ди тељ Евро пља нин, и од ма ра се на Ба ли ју.... Бан-
кон шки ти неј џер ве ро ват но гле да хо ли вуд ски филм са Ар нол дом 
Швар це не ге ром, учи ја пан ски и си гур но слу ша но ву ки не ску или 
хонг кон шку поп му зи ку, по ред му зи ке ла ти но пе ва ча Ри ки Мар-
ти на»10) са мо го во ри о гло бал ној лак шој до ступ но сти кул тур них 
до ба ра и мо гућ но сти упо зна ва ња са њи ма. Ме ђу тим, јед но је са-
мо упо зна ва ње и ко ри шће ње, па и пре у зи ма ње фор ми, тј. из ра за 
кон крет них кул тур них про ду ка та, а не што са свим дру го пред ста-
вља пре у зи ма ње при спе лих кул тур них обра за ца и ње них те мељ-
них вред но сти, њи хо во  «угра ђи ва ње» у соп стве ни ин ди ви ду ал ни 
иден ти тет и по сле дич но дру га чи је по на ша ње у од но су на кул тур не 
вред но сти и кул ту ру уоп ште на ре ла ци ји ин ди ви ду ал ни иден ти тет 
– кул тур ни иден ти тет окру же ња у ко ме по је ди нац оби та ва. За то је 
упра во тај иден ти тет ски од нос на ре ла ци ји по је ди нац – за јед ни ца 
у до ме ну кул тур них вред но сти, тј. вред но сти жи вље ња, од но ше ња 
и ве ро ва ња онај ко ји нам по ка зу је про ти ву реч но сти ко је у се би но-
си гло ба ли за ци ја у свом гло кал ном, хи брид ном из ра зу и ука зу је на 
тен ден ци је и до ме те ко је ове хи брид не ин тер ак ци је мо гу да има ју. 
10) Коен Тајлер, Креативна деструкција, Српска политичка мисао, vol XVIII, Београд, 

2007, стр. 24.
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ИДЕНТИТЕТИИПРОЦЕСИГЛОКАЛИЗАЦИЈЕ

Пи та ње од но са лич ног и кул тур ног иден ти те та у окви ру 
про це са гло ба ли за ци је-гло ка ли за ци је је за и ста фун да мен тал но. 
Ин ди ви ду ал ни иден ти тет, «вла сти тост» са мо ти ва ци о ном, емо тив-
ном, и ког ни тив ном при ро дом ко ја на ста је у про це су лич не ди фе-
ре ни ја ци је у од но су на окру же ње из ко га по ти че, не рас ки ди во је 
ве зан за окру же ње и из гра ђи ва ње ра зних ве за и од но са ко ји по-
чи ва ју на вред но сним те ме љи ма. Да се лич ни иден ти тет и ши ри 
кул тур ни иден ти тет за јед ни це не ми нов ну су сти чу, не по би тан је 
за кљу чак са вре ме не со ци о ло ги је ко ја пи та ња иден ти те та по сма тра 
у про жи ма њу три иден ти тет ска ни воа: ин ди ви ду ал ног, ет но кул ту-
рал ног иден ти те та и иден ти те та људ ске, уни вер зал не за јед ни це11).  
Лич ни иден ти тет од ре ђен је у ве ли кој кул тур ним иден ти те том (и 
пре ма кул тур ном иден ти те ту - у афир ма тив ном или од рич ном сми-
слу) на мно штво на чи на: ге нет ским, пси хо со мат ским  на сле ђем 
осо би на ро ди те ља и чи та вог ни за пре да ка ко ји су жи ве ли у окви-
ри ма тра ди ци о нал них кул тур них иден ти те та, за тим вас пи та њем и 
обра зо ва њем у окви ру ет но кул тур ног иден ти те та, чи ме се усва ја ју 
не са мо је зик и њи ме де лом уоб ли чен и на чин ми шље ња, већ и од-
нос пре ма мо ра лу и оби ча ји ма, на чин оп хо ђе ња пре ма ра ду и дру-
гим љу ди ма, да кле, у нај ши рем сми слу те ре чи си стем вред но сти 
и ве ро ва ња (укљу чу ју ћи и ре ли ги о зно уве ре ње) на осно ву ко јих 
се ин ди ви ду ал ни иден ти тет ори јен ти ше у све ту и раз ви ја лич ну 
сло бо ду. 

Срж про бле ма иден ти тет ских вред но сти у про це си ма гло-
ба ли за ци је-гло ка ли за ци је је у то ме што раз ли чи те кул тур но-исто-
риј ске тво ре ви не, ци ви ли за ци је, ба шти не и раз ли чи те кул тур не и 
вред но сне те ме ље  ко ји ма се ту ма чи од но ше ње по је дин ца и за јед-
ни це, ин ди ви ду ал ног и кул тур ног иден ти те та. За ма јац и епи цен тар 
гло ба ли стич ких про це са и ње них хо мо ге ни зу ју ћих сна га ле жи у 
за пад ној кул ту ри ко ја има по све спе ци фи чан од нос пре ма те ме-
љи ма ин ди ви ду ал ног иден ти те та као и ње го ве ре ла ци је пре ма ши-
рем, кул тур ном иден ти те ту. На и ме, још од ра ђа ња за пад не кул ту ре 
у схо ла стич ком сред њо ве ко вљу а на кон спо ра око уни вер за ли ја и 
три јум фа но ми на ли зма, ди фе рен ци ра се је дан спе ци фи чан тип ин-
ди ви ду а ли стич ког вред но ва ња по је дин ца ко ји се те ме љи на при ма-
ту ра зум ског ра су ђи ва ња, ак ти ви зма и усме ре но сти во ље у прав цу 
11) Више о томе код Вукчевић Слободан, Идентитет,универзалност,мир,  из Зборника: 

Идентитет и култура мира у процесима глобализације и регионализације Балкана, 
Филозофски факултет – Центар за  социолошка истраживања, Ниш, 2007, стр. 21-34.
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ефи ка сно сти, а ко ји је у исто риј ској пер спек ти ви до био при мат и 
по стао ме ра вред но сти над до та да шњим кул тур ним вред но сти ма. 
Ове тен де ни ци је на ро чи то су уоч љи ве од по чет ка мо дер не епо хе 
ко ју ка рак те ри ше ина гу ра ци ја ра ци о нал ног ин ди ви ду а ли зма ко ја 
се про ти ста вља до та да шњим кул тур ним вред но сти ма и те жи да на 
осно ву ра ци о нал них кон струк ци ја те мељ но пре о бли ку је ма ње-ви-
ше све дру штве не од но се и та ко ре ши «ан ти но ми ју за јед ни штва», 
тј. про ти ву реч но сти на ре ла ци ји ин ди ви дуа-за јед ни ца. Ве ра у са-
мо у са вр ши тељ ску моћ ра зу ма и њој след стве не во ље  ко ја се мо-
ди фи ку је и про гре сив но раз ви ја кроз сум њу и ре ва ло ри за ци ју свих 
вред но сти у скла ду са ра ци о нал но схва ће ном људ ском при ро дом и 
ње ним ин те ре си ма, ство ри ла је и мо дер но дру штво и број не уто-
пиј ске по ку ша је од ко јих су не ки има ли тра гич не, то та ли тар не ис-
хо де. У пост мо дер ној епо хи, ра ци о нал ни ан тро по цен три зам «као 
ме ра свих вред но сти» са мо је од у стао од по ку ша ја ства ра ња иде-
о ло шко-ра ци о нал них про је ка та ра ди кал ног пре о бли ко ва ња дру-
штва кроз от клон од тра ди ци ја, али је кроз де е пи сте мо ло ги за ци ји, 
де кон стук ци ју  и «де цен три ра ње ис ку ста ва» у прав цу су бјек тив не 
ре ла ти ви за ци је свој не про ме ње ни ин ди ви ду а ли стич ки ра ци о нал-
но–ин те ре сни те мељ свео на по је ди нач ни ин тер пре ти ра ју ћи ра-
ци о на ли зам, у скла ду са по је ди нач ним ин те ре си ма. Овај сло же ни 
и ду го трај ни исто риј ски про цес раз во ја за пад ног ин ди ви ду ал ног 
иден ти те та као при мар ног и над моћ ног над ко лек тив но-кул тур ним 
иден ти те том, кроз исто риј ске епо хе био је пре у сме ра ван и об у-
зда ван по сто је ћим кул тур ним вред но сти ма на за па ду, ин сти ту ци-
о на ли зо ва ним по на ша њем и фор ма ма оп хо ђе ња. Др жав на зда ња 
и дру штве ни жи вот, са сво јом оби чај но шћу, мо рал но шћу и пра-
ви ли ма по на ша ња су ин ди ви ду ал но-ин те ре сни ра ци о на ли зам за-
др жа ва ле у окви ри ма ши рих дру штве них ин те ре са и вред но сти, 
слу же ћи као ње гов ко рек тив и ка та ли за тор су ме кван ти та тив них 
ин ди ви ду ал них ин те те са и ви ђе ња. 

На су прот то ме, у дру гим кул тур но-ци ви ли зац јским тво ре ви-
на ма, ин ди ви ду ал ни иден ти тет и ње го ве вред но сти не раз дво ји ве 
су од ши рих  кул тур них вред но сти ко је пред ста вља ју «ме ру вред-
но ва ња» и ин ди ви ду ал ног по сто ја ња, и са мог ра зу ма и на осно ву 
ње га схва ће них ин те ре са; од но сно, вред но ва ње ин ди ви ду ал ног се 
увек вр ши кроз тра ди ци о нал но по твр ђен си стем вред но сти угра-
ђен у те ме ље це ло куп ног жи во та на ко јој по чи ва за јед ни ца а ко ја се 
из ра жа ва кроз ње ну кул ту ру.  У ки не ској кул ту ри ини ди ви ду ал ни 
иден ти тет се вред ну је кроз при др жа ва ње и раз ви ја ње на осно ву 
ре ли ги о зно уте ме ље ног фа ми ли јар ног по рет ка и кул та пре да ка са 
сво јих пет кључ них ин тер пер со нал них ре ла ци ја: од нос вла сти и  
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по да ни ка, оца и си на, ста ри јег и мла ђег бра та, му жа и же не и ро-
ди те ља и де це. У исла му (ко ји, на арап ском, до слов це зна чи «по-
ко ра ва ње, об у зда ва ње) це ло куп ни ин ди ви ду ал ни жи вот и жи вот 
за јед ни це и кул ту ре од ре ђен је и уре ђен про пи си ма и пра ви ли ма 
од но ше ња на те ме љи ма Ку ра на и ње го вих вред но сти ко ји у пот пу-
но сти по и сто ве ћу ју дру штво, др жа ву и вер ску за јед ни цу (улему). 
У хин ду и зму ве за ин ди ви ду ал ног и кул тур ног иден ти те та та ко ђе 
по и ма на осно ву вер ских тра ди ци ја, ко смич ког ци кли зма и за ко-
на Кар ме. У ис точ но-пра во слав ној кул ту ри од нос по је дин ца пре ма 
за јед ни ци уте ме љен је на са о се ћај ном, ср ча ном од но ше њу у скла-
ду са хри шан ским вр ли на ма и прин ци пи ма до бро вољ не жр тве за-
рад дру гог ко ја се ста вља у пр ви план над лич ним ин те ре си ма а 
кроз чи ју при зму се вред ну ју и ра ци о нал на људ ска до стиг ну ћа. И 
у дру гим ло кал ним кул ту ра ма - да ле ко и сточ ним, африч ким, де лом 
и ла ти но а ме рич ким (услед сим би о зе ин ди ге ни стич ких тра ди ци ја 
и за пад но хри шћан ског ри мо ка то ли чан ства), већ у скла ду са тра-
ди ци о нал ном оби чај но шћу и кул тур ним вред но сти ма ко је су пре 
све га вер ски уте ме ље не, ре ла ци ја вред но ва ња је - увекодширег
културногидентитетаињенихвредностикаиндивидуалном,ане
обрнуто. Шта ви ше, ан тро по цен тич ни ра ци о на ли зам у свом крај-
њем ин те ре сном и праг ма тич ном ви ду се ма ње-ви ше од свих не за-
пад них кул тур но-иден ти тет ских вред но сти тре ти ра ју као хибрис, 
охо ли его и зам, то јест ин ди ви ду ал но, вред но сно и жи вот но «за-
стра ње ње» ко је ства ра раз дор уну тар чо ве ка и из ме ђу љу ди. То не 
зна чи да су кул тур не вред но сти не за пад них «ло кал них» кул ту ра 
ан ти ра ци о нал не тј. ира ци о нал не, већ да је ра зум и сум ња усме ре на 
пре све га на дру гу стра ну, на пре и спи ти ва ње иден ти тет ских вред-
но сти по је дин ца услед ње го ве су бјек тив но сти ко ја по вла чи не са-
вр ше ност и «ис кри вље ност» и пер цеп ци је и до ме те спо зна је, док 
се кул тур не вред но сти по сма тра ју и као ра ци о нал но ду го трај но 
по твр ђе ни и про ве ре ни те мељ функ ци о ни са ња за јед ни це, тј. дру-
штва. 

Пер спек ти ва при ма та ин ди ви ду ал ног иден ти те та над кул-
тур ним иден ти те том, од но ше ње та ко схва ће не «лич не сло бо де» и 
«лич них вред но сти» пре ма «кул тур ним вред но сти ма» и «сло бо-
ди», по ка зу је да се ин ди ви ду ал но пре ма кул тур ном од но си ре ла ти-
ви стич ки, а че сто и нео ба ве зно. Упо зна ва ње са дру гим кул ту ра ма 
и ње ним вред но сти ма до жи вља ва се нај че шће по вр шно-кон зу мер-
ски, или се дру ге кул тур не вре но сти са мо ту ма че као сред ство за 
«ин ди ви ду ал но обо га ћи ва ње» и ин те лек ту ал но са мо у зно ше ње. 
За и ста, ако се за пи та мо ко ли ко се ин ди ви ду ал ни иден ти тет обо-
га ћу је са мо кван ти та тив ним ин фор ма ци ја ма или упо зна ва њем са 
кул тур ним вред но сти ма на је дан про за и чан на чин, где се оне ту ма-
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че или ко ри сте у скла ду са ин ди ви ду ал ним ра зу мом и ра ни је усво-
је ним пред ра су да ма, мо ра ће мо да при зна мо да се ра ди о при лич но 
на ив ном схва та њу сло бо де  раз у ме ва ња или при хва та ња дру гих 
вред но сти, или њи хо вог «ин ди ви ду ал ног то ле ри са ња». Ко ли ко се 
не ке кул тур не вред но сти мо гу спо зна ти ако нпр. по се ти мо не ку 
зе мљу, ње не кључ не кул тур не спо ме ни ке и му зе је, ако про чи та мо 
ту це књи га или раз го ва ра мо са ње ним жи те љи ма на осно ва ма соп-
стве них вред но сних про по зи ци ја? Са ко ли ко кул тур них вред но сти 
Ки не или не ких ислам ских зе ма ља мо же мо да се су штин ски «ин-
ди ви ду ал но обо га ти мо» ако про чи та мо по сто нај зна чај них књи-
га са тих про сто ра, или ако кон зу ми ра мо њи хо ву тра ди ци о нал ну 
ку хи њу? Ко ли ко о бу ди зму или та о и зму и ње го вим вред но сти ма 
мо же мо да има мо пред ста ве ако про у чи мо кључ не ре ли ги о зне спи-
се а не по ку ша мо да прак тич но жи ви мо у скла ду са вред но сти ма 
чи је су они из раз, и то она ко ка ко су су у скла ду са њи ма до след но 
жи ве ле сто ти не ге не ра ци ја раз ли чи тих на ро да? Пред ова квим пи-
та њи ма при мат ин ди ви ду ал ног, ра ци о нал но схва ће ног иден ти те та 
не ма озбиљ не од го во ре. Из дру гог угла, не чи ни ли се да је ин ди ви-
ду ал ни иден ти тет ко ји се усва ја њем ра ци о нал ног убе ђе ња о ње го-
вој ис кљу чи вој или при мар ној вред но сти по ста вља на пи је де стал, 
и кон зу ме ри стич ки (би ло бу квал но би ло ин те лек ту ал но), од но си 
пре ма кул ту ри из ко је он би о ло шки  по ти че, за пра во пред ста вља 
од се ца ње од ду бљих сло је ва лич ног иден ти те та? Не пред ста вља ли 
по вр шин ско отва ра ње на јед ној стра ни исто вре ме но ин ди ви ду ал но 
за тва ра ње на дру гој, па чак и не за хвал ност пре ма свом окру же њу, 
ро ди те љи ма и пре ци ма ко ји ма се не по ре ци во ду гу је и соп стве но 
по сто ја ње, а ко ји су жи ве ли као лич но сти упра во на осно ву ши рих 
кул тур них вред но сти у окви ри ма пре све га ет но кул тур них иден-
ти те та? 

ПЕРСПЕКТИВЕГЛОКАЛИЗАЦИЈЕУ
ИДЕНТИТЕТСКОМКЉУЧУ

Раз ли чи тост вред но сних пер спек ти ва на спрам ин ди ви ду-
ал ног и кул тур ног иден ти те та што ле же у про це су гло ба ли за ци-
је-гло ка ли за ци је до во ди и до раз ли чи тог вред но ва ња истих по ја ва 
и про це са. Из пер спек ти ве крај њег ра ци о нал но схва ће ног ин ди-
ви ду а ли зма, сва ки «кул тур ни иден ти тет» сма тра се за опа сност за 
лич ну сло бо ду12), док се из пер спек ти ве тра ди ци о нал них кул тур-
них иден ти те та ова ко схва ћен ин ди ви ду ал ни иден ти тет до жи вља-

12) Ви ди нпр. Ма рио Вар гас Љо са, Кул ту ра сло бо де, Глокалнисвет, Aleksandria press, Бе о-
град, 2003, стр. 103



СПМброј1/2009,годинаXVI,свеска23. стр.117-130.

128

ва као са мо жи вост ко ја се су штин ски не од но си пре ма те мељ ним 
вред но сти ма жи во та у за јед ни ци, већ их ин стру мен тал но ко ри сти. 
Из пер спек ти ве при ма та ин ди ви ду ал ног и по сма тра ња кул ту ре као 
зби ра, ин тер ак ци је ин ди ви ду ал них вред но сти ко је се мо гу при хва-
та ти или не и упо тре бља ва ти у скла ду са сво јим ин те ре си ма, ефи-
ка сност се по сма тра пре све га као ин ди ви ду ал на ко рист. Са дру ге 
стра не се ова ко по сма тра на ефи ка сност до жи вља ва као узур па ци ја 
ко ја на ду жи рок, а за рад тре нут не до би ти, во ди у пр во у вред но-
сну, а по том у дру штве ну ре ла ти ви за ци ју и уру ша ва ње ко је ду го-
трај но во ди у епи сте мо ло шки и ег зи стен ци јал ни ни хи ли зам. 

Екс трем ни вид ра ци о нал но-ин те ре сно схва ће ног при ма та, 
па чак и је ди но ре ле вант но сти ин ди ви ду ал ног иден ти те та што по-
ри че сва ки зна чај ши рег кул тур ног и ет но кул тур ног иден ти те та, 
дру ге кул ту ре по сма тра са ста но ви шта ре ла ти ви зма ко ји се на ре-
чи ма ега ли тар но од но си пре ма  вред но сти ма. Но, су штин ски, у се-
би, он не мо же да све ове кул тур не вред но сти не сма тра за коч ни цу, 
за за тво ре ност и пре пре ку успе ху,  а ова кве кул ту ре да по и сто ве-
ћу је са сво јим ис ку стви ма за пад њач ких (ра ци о нал но-уто пиј ских) 
про је ка та ко ји за вр ши ли  као ауто ри тар ни и фор мал но хи је рар-
хиј ски. За дру штва на дру гим те мељ ним кул тур ним вред но сти ма, 
уоче ни кул тур ни, етич ки ре ла ти ви зам13), то јест пре не бре га ва ња 
сте пе но ва ња, вред но ва ња раз ли чи тих кул ту ра и њи хо вих из ра за 
са мо је увод у ин ди ви ду ал ни етич ки ре ла ти ви зам ко ји се ле жер-
но и ма ни пу ла тив но од но си пре ма свим вред но сти ма, ста вља ју ћи 
са мог се бе и сво је ин те ре се из над њих. За та кве кул ту ре под вр га-
ва ње по је ди нач ног оп штем а на осно ву те мељ них вред но сти ни-
је ауто ри тар ност и фор мал на пот чи ње ност, већ ауто ри та тив ност у 
сми слу вред но сне уте ме ље но сти на ко ји ма по чи ва ју ме ђу људ ска 
од но ше ња без ко је се за јед ни ца пре тва ра или не а у тен тич ну ауто-
ри тар ност или анар хи ју. То  не зна чи да су ове кул тур не вред но сти 
не при ја тељ ске пре ма лич ном до сто јан ству, сло бо ди  и де мо кра тич-
но сти, већ да их по сма тра ју на су штин ски дру га чи ји на чин, да ју им 
сми сао дру га чи ји од крај ње ин ди ви ду а ли стич ког. При то ме тре ба 
ис та ћи још јед ну ве о ма бит ну ствар: иако на из глед кул тур но-ре ла-
ти ви стич ки, гло бал но при сут ни ин ди ви ду а ли зам у свом крај њем, 
екс трем ном ви ду14) у са мој сво јој су шти ни по чи ва на убе ђе њу ка-
ко је, не са мо про кла мо ва ним прав но-по ли тич ким ега ли та ри змом 
већ и би о ло шки ин хен рен том јед но бра зно шћу као ан тро по ло шком 

13) Ви ди  Ма грис Кла у дио,Вашартолеранције, Гло кал ни свет; Aleksandria press, Бе о град, 
2003, стр. 78 - 97

14) О чи јим не га тив ним стра на ма у ви ду фор ми ра ња оту ђе не кла се го бал них ели та на 
прин ци пи ма ис кљу чи во сти ин ди ви дал ног иден ти те та убе љи во пи шу те о ре ти ча ри као 
Склер, Па на рин или ре ци мо Леш (ви ди Кри сто фер Леш, Побунаелита,  Све то ви, Но ви 
Сад, 1996).
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те ме љу људ ских је дин ки, он из над све га из раз ба зич них при род-
но-прав них те ме ља чо ве чан ства и уре ђе ња ње го вих за јед ни ца,  ко-
ји је са мим тим над ре ђен кул тур ној ра зно вр сно сти ко ја по сто ји у 
све ту. По сле ди це ова квог ста но ви шта су да ан тро по ло шке исти не, 
тј. вред но сти ко је су има нент не кон цеп ту пре до ми на ци је ин ди ви-
ду ал ног иден ти те та, за ње го ве  за го вор ни ке пред ста вља ју те ме ље 
за јед нич ке уни вер зал не кул ту ре, тј. вред но сне пред у сло ве крај ње 
кул тур не хо мо ге ни за ци је (а крај ње ин ди ви ду ал не хе те ро ге ни за ци-
је). 

Уоче не про ти ву реч но сти про це са гло ка ли за ци је на иден ти-
тет ском ни воу и раз ли чи та ви ђе ња пре ма њи ма укр шта ју се, да кле, 
око пи та ња ка ко се ко (и на осно ву ко јих и чи јих вред но сти) од но си 
пре ма кул тур ној по ну ди ко ја се у про це си ма гло ба ли за ци је ње му 
ну ди, тј.какоихкористи. Да ли са њи хо вим упо зна ва њем, са зна ва-
њем или ко ри шће њем, по је ди нац и гру пе по сту па ју и вред ну ју их 
са по зи ци ја вред но сти кул тур ног иден ти те та у ко ме су сме ште ни; 
да ли ту ма че њем њи хо вог са др жа ја и фор ме, оста ју ћи при сво јим 
кул тур ним вред но сти ма, са мо уче и обо га ћу ју соп стве но кул тур но 
на сле ђе, или кроз упо зна ва ње са при спе лим кул тур ним ути ца ји ма 
њи хо во ко ри шће ње зна чи и усва ја ње дру га чи јих кул тур них вред-
но сти, ње го вих обра за ца по на ша ња и вред но ва ња са мог жи во та, 
па са мим ти ме и пре вре до ва ња до та да шњих те мељ них кул тур них 
вред но сти? У пр вом слу ча ју ра ди ло би се за пра во са мо о но вим, 
ин те зи ви ра ним об ли ци ма кул тур ног пре у зи ма ња и пре ра де ути ца-
ја, где уоче на гло кал на хе те ро ге ни за ци ја во ди ло кал не кул ту ре ка 
но вим из ра жај ним сред стви ма и но вим сме ро ви ма а на осно ву соп-
стве них кул тур них вред но сти. У дру гом слу ча ју, гло кал на хе те ро-
ге ни за ци ја во ди «дро бље њу» и су штин ској, ма да по сте пе ној из ме-
ни те мељ них кул тур них вред но сти и њи хо вој по то њем ко нач ном 
пре вред но ва њу. Ово пре вред но ва ње мо же да има у спо ља шњем 
из ра зу раз ли чи те об ли ке и на сла ге пре ђа шњих кул тур них ма ни фе-
ста ци ја, али је у сво јој су шти ни «од се че но» од ло кал них тра ди ци ја 
и вред но сти и не ми нов но усме ре но ка хо мо ге ни зу ју ћим вред но-
сним те ме љи ма, да кле упра во ка оно ме о че му го во ре кри ти ча ри 
хо мо ге ни зу ју ће гло ба ли за ци је. 

Ис хо ди шта раз ли чи тог при сту па гло кал ним ин тер ак ци ја ма 
на ин ди ви ду ал ном и кул тур ном ни воу за јед ни ца за то мо гу до ве сти 
до три ис хо да. Пр вог, у ко ме гло кал на ин тер ак ци ја до во ди до пре-
вла да ва ња кул тур них ути ца ја по сто је ћим вред но сним си сте мом, 
уз евен ту ал но при хва та ње из ра за и фор ми и де ли мич ну раз вој ну 
мо ди фи ка ци ју кул тур них вред но сти и кул тур ног обра сца. Дру гог, 
ко ји се кре ће у прав цу ства ра ња кул тур не и дру штве не ди фе рен-
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ци ја ци је услед су штин ског при хва та ња те мељ них гло бал них ути-
ца ја код јед них а њи хо вог пре не бре га ва ња од дру гих при пад ни ка 
дру штва, што во ди ду бин ској по де ли дру штва и ства ра кул тур ни 
јаз и по сле дич ни кул тур ни рат, «рат вред но сти» што мо же да по-
при ми и дру штве но-по ли тич ке ди мен зи је; и  тре ћег, у ко јем би се, 
и по ред очу ва ња из ра за на сле ђа као де ла оби чај но сти, су штин ски 
од ба ци ле вред но сти жи вље ња аутох то них кул ту ра за рад гло бал них 
ути ца ја, а дру штво по сте пе но хо мо ге ни зо ва ло у скла ду са пре у зи-
ма њем и при хва та њем вред но сне су пер и ор но сти ин ди ви ду ал ног 
иден ти те та над кул тур ним ко ји се у да на шње вре ме фа во ри зу је 
кроз про це се пре све га еко ном ске, а за тим и по ли тич ке и кул тур не 
гло ба ли за ци је. 

AleksandarSašaGajić
GLOBALIZATIONOFCULTURE
ANDIDENTITY–ANOTEONONE

LOCALMISAPPREHENSION

Summary
Processes of globalization of culture are leading toward accom-

modation, modification o f existing culture and cultural patterns, and 
also to gradual acceptance of cultural values in accordance with lib-
eral democracy and market economy. In their regard to explanations of 
globalization processes, researchers of cultural globalization are divid-
ing in four main groups: those who are noticing “homogenization of 
culture” in cultural globalization, “prospect of saturation”, “peripheral 
corruption” and “prospect of global localization” (glocalization) as cul-
tural hybridization. The paper deals with different views of results of 
glocalization as “interaction of global and local” in its relation with 
identity questions, and tries to identify problems and possible results by 
examining connections between individual identity and cultural iden-
tity of local cultures in regard to global influences.
Key Words: cultural globalization, glocalization, culturally identity, global in-

fluences
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ПРАГМАТИЧКАСХВАТАЊА
КРИТИЧКОГМИШЉЕЊА:

МОГУЋНОСТИИОГРАНИЧЕЊА

Резиме
У ра ду се ана ли зи ра ју праг ма тич ка схва та ња кри тич ког ми-

шље ња, по ко ји ма се оно прак тич но из јед на ча ва са ефи ка сним ре-
ша ва њем про бле ма или ефек тив ним ми шље њем. Раз ма тра ју се три 
кључ не те зе овог при сту па, ко је пред ста вља ју но ви ну у од ре ђе њу 
при ро де и кон сти ту е на та кри тич ког ми шље ња. Пр ва те за од но си 
се на ис ти ца ње ње го ве ин стру мен тал не вред но сти у оства ри ва њу 
ака дем ских и прак тич них ци ље ва. Дру га те за ти че се за сни ва ња 
кри тич ког ми шље ња на пој му на уч не ме то де, као осно ве за до ла-
же ње до по у зда ног, ра ци о нал но за сно ва ног зна ња. Тре ћом те зом 
на гла ша ва се ва жност пред мет ног зна ња и стра те ги ја ре ша ва ња 
про бле ма у кри тич ком ми шље њу. На осно ву кри тич ког раз ма тра ња 
ових те за пре и спи ту је се мо гућ ност за сни ва ња кри тич ког ми шље-
ња са мо на кон цеп ту ин стру мен тал не ра ци о нал но сти. Иако не-
спор не ин стру мен тал не вред но сти, кри тич ко ми шље ње ни је увек 
ис пла ти во, чак ни свој стве но не ким ба зич ним прин ци пи ма на шег 
ког ни тив ног функ ци о ни са ња, због че га се не мо же аде кват но те о-
риј ски за сно ва ти без укљу чи ва ња вред но сне ди мен зи је и еман ци-
па тор не ра ци о нал но сти.
Kључне ре чи: кри тич ко ми шље ње, ре ша ва ње про бле ма, на уч ни ме тод,  

ин стру мен тал на ра ци о нал ност 

У по сто је ћим кон цеп ци ја ма кри тич ког ми шље ња нај ви ше 
па жње по све ћу је се ње го вим ког ни тив ним кон сти ту ен ти ма, од но-
сноод ре ђе њу спо соб но сти и ве шти на ко је га чи не. Иако нај ве ћи 
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број ауто ра го во ри о ве шти на ма логичкограсуђивања (фор ми ра ња 
и ра ци о нал ног за сни ва ња су до ва), обич но се као ва жна ка те го ри ја 
кон сти ту е на та из два ја ју и ве шти не решавањепроблема.1) Ве шти не 
кри тич ког ми шље ња ви де се, да кле, као ин те лек ту ал не алат ке ко је 
омо гу ћа ва ју по је дин цу да до но си ра ци о нал но за сно ва не од лу ке о 
то ме у шта се мо же ве ро ва ти и ка ко тре ба по сту па ти, као и да ефи-
ка сно ре ша ва раз ли чи те вр сте про бле ма с ко ји ма се сва ко днев но 
су о ча ва. 

Страјб је, ана ли зи ра ју ћи раз вој пој ма кри тич ког ми шље-
ња, утвр дио че ти ри фа зе у ње го вој кон цеп ту а ли за ци ји. Пр ва фа за 
(1910–1939) ве за на је за Дју и је во од ре ђе ње кри тич ког (ре флек сив-
ног) ми шље ња као ис тра жи ва ња про бле ма, за сно ва ног на пој му 
на уч ног ме то да. У дру гој фа зи (1940–1961), чи ји је ре пре зен та тив-
ни пред став ник Гле се ро ва кон цеп ци ја, по јам кри тич ког ми шље ња 
укљу чио је и про це њи ва ње ис ка за, тј. ло гич ко ра су ђи ва ње. У тре-
ћој фа зи, ко ја је тра ја ла до осам де се тих го ди на два де се тог ве ка, 
под до ми нант ним ути ца јем по чет не Ени со ве кон цеп ци је зна че ње 
пој ма су же но је на ло гич ко про це њи ва ње и вред но ва ње ис ка за. Од 
осам де се тих го ди на до да нас пре о вла да ва ши ре од ре ђе ње кри тич-
ког ми шље ња – под ути ца јем Си ге ла, По ла, Мек пе ка и про ме на ко-
је је Енис увео у сво ју кон цеп ци ју, по јам кри тич ког ми шље ња опет 
је укљу чио и ре ша ва ње про бле ма.2)

Ме ђу ауто ри ма ко ји се ба ве кри тич ким ми шље њем не по-
сто ји сла га ње у по гле ду схва та ња од но са кри тич ког ми шље ња и 
ре ша ва ња про бле ма. Ве ћи на ауто ра го во ри о оп штим прин ци пи-
ма и ве шти на ма кри тич ког ми шље ња, а ре ша ва ње про бле ма ви ди 
као је дан од до ме на у ко ји ма се они при ме њу ју. С дру ге стра не, 
је дан број ауто ра у од ре ђе њу кри тич ког ми шље ња ак це нат ста вља 
упра во на кри тич ки при ступ ре ша ва њу про бле ма. Ови ауто ри сма-
тра ју да се ре ша ва ње про бле ма не мо же тре ти ра ти као јед но од 
мно го број них под руч ја при ме не кри тич ког ми шље ња, без спе ци-
фи ко ва ња ње го вих осо бе но сти. Опи су ју ћи ког ни тив не кон сти ту-
ен те кри тич ког ми шље ња, они по себ но раз ра ђу ју ве шти не, ме то де 
и стра те ги је ре ша ва ња про бле ма.

У да љем тек сту раз ма тра ће мо схва та ња ове гру пе ауто ра и 
њи хов до при нос кон цеп ту а ли за ци ји кри тич ког ми шље ња. Осим 
са вре ме них ауто ра ове ори јен та ци је, ана ли зи ра ће мо и Дју и је во 
1) P. A. Fa ci o ne, Criticalthinking:Astatementofexpertconsensusforpurposesofeducational

assesmentandinstruction, Ca li for nia Aca de mic Press, Mil lbrae, CA, 1990.

2) J. T Stre ib, пре ма Ј. Пе шић, Критичкомишљење:Одлогикедоеманципаторнерацио-
налности, Ин сти тут за пси хо ло ги ју, Бе о град, 2008.   
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схва та ње ре флек сив ног ми шље ња,3) ко је је тра си ра ло праг ма тич ки 
при ступ кри тич ком ми шље њу и укљу чи ва ње ве шти на ре ша ва ња 
про бле ма у ње го ву кон цеп ту а ли за ци ју. На осно ву ана ли зе цен трал-
них те за праг ма тич ког при сту па отво ри ће мо пи та ње оправ да но сти 
за сни ва ња кри тич ког ми шље ња са мо на ин стру мен тал ној осно ви. 
Дру гим ре чи ма, не спо ре ћи ге не рал но ин стру мен тал ну вред ност 
кри тич ког ми шље ња, пре и спи та ће мо да ли је кон цепт ин стру мен-
тал не ра ци о нал но сти до во љан за ње го во об у хват но раз у ме ва ње и 
те о риј ско за сни ва ње.

1.KРИТИЧКОМИШЉЕЊЕКАО
ЕФИКАСНОРЕШАВАЊЕПРОБЛЕМА

Ауто ри ко ји у од ре ђе њу кри тич ког ми шље ња ак це нат ста-
вља ју на ефи ка сно ре ша ва ње про бле ма ме ђу соб но се раз ли ку ју по 
при мар ном пред ме ту ин те ре со ва ња, а де лом и по схва та њу при-
ро де и кон сти ту те на та кри тич ког ми шље ња. Ме ђу тим, за јед нич ки 
име ни тељ ових кон цеп ци ја је сте упра во ин си сти ра ње на ве шти на-
ма и стра те ги ја ма ре ша ва ња про бле ма ко је омо гу ћа ва ју по је дин цу 
да ефи ка сно ре ша ва раз ли чи те вр сте про бле ма. У на став ку ра да 
раз мо три ће мо три кључ не те зе овог при сту па, ко је пред ста вља ју 
но ви ну у од ре ђе њу при ро де и кон сти ту е на та кри тич ког ми шље-
ња, али и од но са кри тич ког ми шље ња и ре ша ва ња про бле ма. То 
су: (1) ис ти ца ње ин стру мен тал не вред но сти кри тич ког ми шље ња 
у оства ри ва њу ака дем ских и прак тич них ци ље ва; (2) за сни ва ње 
кри тич ког ми шље ња на пој му на уч не ме то де, и (3) на гла ша ва ње 
ва жно сти пред мет ног зна ња и стра те ги ја ре ша ва ња про бле ма у 
кри тич ком ми шље њу.

1.1.НАГЛАШАВАЊЕИНСТРУМЕНТАЛНЕ
ВРЕДНОСТИКРИТИЧКОГМИШЉЕЊА

Не ки од ве о ма ути цај них ауто ра у од ре ђе њу кри тич ког ми-
шље ња по себ но на гла ша ва ју ње го ву свр хо ви тост (усме ре ност ка 
кон крет ним ци ље ви ма), као и то да при ме на ве шти на кри тич ког 
ми шље ња по ве ћа ва ве ро ват но ћу оства ри ва ња же ље них ис хо да.4) 
Ин си сти ра ње на ин стру мен тал ној вред но сти кри тич ког ми шље ња 
до ла зи до из ра жа ја и у из бо ру тер ми на „ефи ка сно ми шље ње” или 
3) J. De wey, Howwethink, Ho ug hton Mif flin, New York, 1910/1991.

4) D. F. Hal pern, Thoughtandknowledge:Anintroductiontocriticalthinking, Law ren ce Erl ba-
um As so ci a tes, Mah wah, NJ, 1996; J. Chaf fee, ThinkingCritically, Ho ug hton Mif flin, Bo ston, 
2002.
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„ефек тив но ми шље ње”, ко ји се не ка да ко ри сте као ње го ви си но-
ни ми.

Ко ре ни праг ма тич ког схва та ња кри тич ког ми шље ња се жу 
до аме рич ког фи ло зо фа Џо на Дју и ја, за ко га се сма тра да је по-
ну дио „пр ву мо дер ну де фи ни ци ју кри тич ког ми шље ња“, на ко ју 
се че сто по зи ва ју са вре ме ни ауто ри.5)  Каоза ступ ник праг ма ти зма, 
Дјуи на гла ша ва прак тич ни циљ са зна ња, ње го ву ин стру мен тал-
ну вред ност у при ла го ђа ва њу сре ди ни и за до во ља ва њу по тре ба и 
ин те ре са. Успе шна прак са је за ње га основ ни кри те ри јум исти не, 
а сва ко са зна ње тре ба да во ди ре ша ва њу прак тич них про бле ма и 
ефи ка сни јем де ло ва њу. У том кон тек сту, и рационалности кри-
тич ко ми шље ње схва та ју се ин стру мен тал но – као прет по став ке за 
успе шно оства ри ва ње ци ље ва. Ра ци о нал на и ре флек сив на осо ба је 
спо соб на да ана ли зи ра да ту си ту а ци ју и по сту пи нај це лис ход ни је, 
да на пра ви нај бо љи ба ланс уло же ног и до би је ног. Пре и спи ти ва ње 
по сто је ћих уве ре ња и ак ци ја има за циљ да во ди уна пре ђе њу и по-
бољ ша њу прак се, јер је ре флек си ја нео дво ји ва од ак ци је.  

Мно ги ауто ри су у сво је ви ђе ње кри тич ког ми шље ња угра-
ди ли Дју и јев ин стру мен та ли зам, на гла ша ва ју ћи упра во ње го ву 
свр хо ви тост и прак тич ну вред ност. Спо соб но сти и ве шти не кри-
тич ког ми шље ња по ма жу љу ди ма да успе шни је оства ру ју по ста-
вље не ци ље ве: да ма ње гре ше у ра су ђи ва њу, да ефи ка сни је ре ша-
ва ју про бле ме, да лак ше про на ђу и ор га ни зу ју ин фор ма ци је, да 
до но се бо ље од лу ке, да ефи ка сни је пла ни ра ју ак ци је и сл. 

Ди ја на Хал перн од ре ђу је кри тич ко ми шље ње као „свр хо ви-
то, ра зло жно  и ка ци љу усме ре но ми шље ње“, ко је је укљу че но 
у ре ша ва ње про бле ма, из во ђе ње за кљу ча ка, ана ли зу ар гу ме на та, 
ра чу на ње ве ро ват но ће и до но ше ње од лу ка. Аде кват на упо тре ба 
ве шти на кри тич ког ми шље ња по њој под ра зу ме ва при ла го ђа ва ње 
„кон крет ном кон тек сту и вр сти ин те лек ту ал ног за дат ка“.6) Без об-
зи ра на до мен у ко ме се при ме њу је, кри тич ко ми шље ње има две 
оп ште од ли ке: усме ре ност ка да том ци љу и ефек тив ност –при-
ме ном од го ва ра ју ћих ве шти на и стра те ги ја по ве ћа ва се ве ро ват но-
ћа по зи тив ног ис хо да, тј. ефи ка сност у оства ри ва њу кон крет них 
за да та ка. Хал пер но ва та ко ђе на гла ша ва да је кри тич ко ми шље ње 
„ви ше од успе шне при ме не од го ва ра ју ћих ве шти на у да том кон тек-
сту“, јер оно укљу чу је и спрем ност (ин те лек ту ал ни став или дис-
по зи ци ју) да се у ре ша ва ње про бле ма уло жи по тре бан мен тал ни 
5) M. Co hen, E. Sa las, S. Ri e del, Critical Thinking:Challenges, Possibilities, andPurpose,

Cog ni ti ve Tec hno lo gi es, Inc., Ar ling ton, VA, 2002, str. 26.

6) D. F. Hal pern, Thoughtandknowledge:Anintroductiontocriticalthinking, Law ren ce Erl ba-
um As so ci a tes, Mah wah, NJ, 1996, str. 5.



ЈеленаПешић Прагматичкасхватањакритичкогмишљења...

135

на пор.7) „Ле њи“ или „аљ ка ви“ ми сли о ци мо гу има ти бо га ти ре пер-
то ар ве шти на кри тич ког ми шље ња, али не ма ју спрем ност да их 
ко ри сте, во љу да се укљу че у те жак и на по ран про цес ми шље ња. 
Без те спрем но сти не ма кри тич ког ми шље ња, као ни по сти за ња 
екс перт но сти у би ло ко јој обла сти.

И Чеј фи у сво јим ра до ви ма раз ви ја исту ли ни ју раз ми шља-
ња фо ку си ра ну на ефек тив ност кри тич ког ми шље ња. Он сма тра 
да се кри тич ко ми шље ње не мо же ре ду ко ва ти на јед ну ве шти ну 
или скуп ве шти на, јер оно пред ста вља „ин те ли гент ну ак ци ју“ –
спо соб ност упра вља ња вла сти тим ког ни тив ним ре сур си ма у вр ло 
раз ли чи тим си ту а ци ја ма и до ме ни ма ра су ђи ва ња. Кри тич ко ми-
шље ње је ак тив но ко ри шће ње ума да би се по сти гао же ље ни циљ; 
оно је свр хом усме ре на и ор га ни зо ва на (ме то дич на) ак тив ност ко ја 
укљу чу је пла ни ра ње ко ра ка по треб них за оства ри ва ње да тог ци ља, 
као и вред но ва ње ква ли те та по стиг ну тих ре зул та та. Не е фек тив ни 
(да кле, не кри тич ки) ми сли о ци су им пул сив ни, за кључ ке и су до ве 
че сто фор ми ра ју бр зо и без па жљи вог про ми шља ња, ко ри сте не-
пре ци зан је зик, не пи та ју се да ли су до шли до свих ре ле вант них 
ин фор ма ци ја, не флек си бил ни су у раз ми шља њу и не во де ра чу на 
о осо бе но сти ма да те си ту а ци је или кон тек ста у ко ме се про блем 
ре ша ва. У про цес ре ша ва ња про бле ма ула зе без прет ход ног пла ни-
ра ња, не про ве ра ва ју да ли су „на до бром пу ту“ и је су ли гре ши ли у 
на чи ну ра су ђи ва ња, че сто ни су у ста њу да обра зло же сво је ви ђе ње 
про бле ма (да ју од го во ре ти па „за то“), ла ко од у ста ју ка да се су о че 
са не у спе хом или се за до во ља ва ју по ло вич ним и про бле ма тич ним 
ре ше њи ма.8) 

Ко ен и са рад ни ци та ко ђе ис ти чу адап тив ну уло гу кри тич ког 
ми шље ња у оства ри ва њу ствар них жи вот них ци ље ва и за да та ка, 
под да тим усло ви ма и са свим огра ни че њи ма ко ја про из и ла зе из 
ак ту ел ног кон тек ста. Ефек тив но (кри тич ко) ми шље ње увек под-
ра зу ме ва контекстуално осетљиву ева лу а ци ју учи на ка, ве за ну 
за при ро ду кон крет ног ци ља или за дат ка. Ако по ђе мо од то га, ка-
жу Ко ен и са рад ни ци, да је кри тич ко ми шље ње ди ја лог у ко ме се 
ис тра жу ју и вред ну ју ал тер на тив не мо гућ но сти, он да се тај ди ја-
лог мо ра „огра ни чи ти на кон тек стом од ре ђе не ци ље ве (...) или би, 
прин ци пи јел но по сма тра но, он мо гао да се од ви ја у не до глед”.9) 
Кри тич ко ми шље ње укљу чу је из бор и об ли ко ва ње стра те ги ја ко-
7) D. F. Hal pern, „Te ac hing cri ti cal thin king: Hel ping col le ge stu dents de ve lop the skills and dis-

po si ti ons of a cri ti cal thin ker“, NewDirectionsforTeachingandLearning, 1999, 80, str. 72.

8)  J. Chaf fee, ThinkingCritically, Ho ug hton Mif flin, Bo ston, 2002.

9)  M. Co hen, E. Sa las, S. Ri e del, CriticalThinking:Challenges,Possibilities,andPurpose,
Cog ni ti ve Tec hno lo gi es, Inc., Ar ling ton, VA, 2002, str. 2-3.



СПМброј1/2009,годинаXVI,свеска23. стр.131-148.

136

је ће успе шно до ве сти до оства ре ња кон крет ног ци ља, под да тим 
усло ви ма, уз ба лан си ра ње по треб них ула га ња и оче ки ва них до би-
ти. 

По Ко е ну и са рад ни ци ма, на гла ша ва ње ефек тив но сти кри-
тич ког ми шље ња пред ста вља за јед нич ки име ни тељ ско ро свих по-
сто је ћих кон цеп ци ја, ма да се он не ка да екс пли ци ра, а не ка да под-
ра зу ме ва. У том кон тек сту, кри тич ко ми шље ње се ви ди као „бо ље и 
ис прав ни је ре зо но ва ње“, „бр же и ефи ка сни је чи та ње“, „успе шни је 
ре ша ва ње про бле ма“, јед ном реч ју, као су пер и о ран на чин вр ше ња 
би ло ко је ак тив но сти. Сма тра се да при ме на ве шти на и стра те ги-
ја кри тич ког ми шље ња по ве ћа ва ког ни тив ну ефи ка сност чо ве ка 
и во ди успе шни јем оства ри ва њу ака дем ских и прак тич них ци ље-
ва. За ступ ни ци кри тич ке те о ри је дру штва, с дру ге стра не, оштро 
су кри ти ко ва ли сво ђе ње прин ци па ра ци о нал но сти ис кљу чи во на 
ин стру мен тал ну ра ци о нал ност и за не ма ри ва ње ње го ве еманципа-
торне уло ге, или „еман ци па тор не ра ци о нал но сти“.10) Ову вр сту 
кри ти ке де таљ ни је ће мо раз мо три ти у за вр шном де лу ра да. 


1.2.КРИТИЧКИПРИСТУПРЕШАВАЊУ

ПРОБЛЕМАИНАУЧНИМЕТОД

Бли ска по ве за ност кри тич ког ми шље ња, ло гич ког ре зо но ва-
ња и ре ша ва ња про бле ма по чи ва на то ме што се ра ди о про це си ма 
на осно ву ко јих чо век са зна је свет око се бе: до ла зи до ин фор ма-
ци ја, ор га ни зу је их и осми шља ва, фор ми ра за кључ ке и хи по те зе, 
про ве ра ва њи хо ву за сно ва ност и на осно ву то га до но си од лу ке и 
пла ни ра ак ци је. Циљ ових мен тал них ак тив но сти је да се те мељ-
ним ис тра жи ва њем про бле ма до ђе до „нај бо љег од го во ра“, до за-
кључ ка или хи по те зе ко ји се, у кон тек сту рас по ло жи вих ин фор ма-
ци ја, мо гу сма тра ти нај о прав да ни јим и нај за сно ва ни јим.11) По што 
је на уч ни ме тод нај бо ља осно ва за до ла же ње до та квих од го во ра 
(са зна ња), мно ги ауто ри (по чев од Дју и ја) су кри тич ко ре ша ва ње 
про бле ма за сно ва ли на пој му на уч ног ме то да. 

Ве ли ки ути цај на ова кво схва та ње кри тич ког ми шље ња има-
ли су Дју и јев по јам истраживања, као и ње гов мо дел ре ша ва ња 
про бле ма. По Дју и ју, сва ко са зна ње има струк ту ру ис тра жи ва ња 
– по чи ње пре по зна ва њем те шко ћа или про бле ма, а ње гов ис ход 
рет ко ка да је ап со лут но по твр ђе на исти на. Основ не фа зе ре флек-
сив ног ми шље ња, од но сно ис тра жи ва ња про бле ма су: ис ку ство 
10)  Ј. Ха бер мас, Теоријаипракса:Социјалнофилозофскестудије,БИГЗ, Бе о град, 1980.

11)  B. War nick i E. Inch, CriticalthinkingandCommunication, Mac mil lan, New York, 1994.



ЈеленаПешић Прагматичкасхватањакритичкогмишљења...

137

про во ка тив не, про блем ске си ту а ци је или те шко ће; пре ци зно де фи-
ни са ње про бле ма; по ста вља ње пи та ња на ко ја тре ба од го во ри ти; 
тра га ње за по треб ним по да ци ма и ин фор ма ци ја ма; фор му ли са ње 
мо гу ћих ре ше ња; те сти ра ње пред ло же них ре ше ња и раз ма тра ње 
њи хо вих кон се квен ци; вред но ва ње ре зул та та и при хва та ње од ре-
ђе ног ре ше ња. Опи су ју ћи фа зе ре флек сив ног ми шље ња, Дјуи је за-
пра во опи сао мо дел ре ша ва ња про бле ма уте ме љен на пој му на уч не 
ме то де, од ко га ће ка сни је по ћи мно ги дру ги ауто ри у кон цеп ту а ли-
за ци ји кри тич ког ми шље ња.

На уч ни ме тод је, пре ма овим ауто ри ма, нај моћ ни је сред ство 
ко је чо век ко ри сти у са зна ва њу ствар но сти и нај бо ља осно ва за 
до ла же ње до по у зда ног, ра ци о нал но за сно ва ног зна ња. Кри тич ко 
ми шље ње би се за то мо гло опи са ти као на уч ни ме тод при ме њен 
од стра не обич них љу ди, у сва ко днев ном жи во ту. Пр ва слич ност 
кри тич ког и на уч ног ми шље ња огле да се у циљуових ак тив но сти, а 
то је до ла же ње до по у зда ног зна ња, до про ве ре них и на раз ло зи ма 
за сно ва них од го во ра и ре ше ња. Оства ре ње тог ци ља под ра зу ме ва 
при ме ну метода ипроцедура уоби ча је них у на уч ном ис тра жи ва-
њу: пре по зна ва ње и де фи ни са ње про бле ма, фор му ли са ње хи по-
те за, при ку пља ње ре ле вант них по да та ка, вред но ва ње хи по те за на 
осно ву рас по ло жи вих ин фор ма ци ја,  као и из во ђе ње по у зда них 
(тач них, оправ да них) за кљу ча ка и ту ма че ња.  

Дру га слич ност кри тич ког и на уч ног ми шље ња од но си се 
на осо бе ни менталнистав, ко ји Дјуи на зи ва „ста вом здра ве сум-
ње“,12) а Гле сер  „ис тра жи вач ким ста вом“.13) Реч је о спрем но сти да 
се кон ти ну и ра но пре и спи ту је по сто је ће зна ње, да се по ста вља ју 
пи та ња и отва ра ју про бле ми, да се до во де у пи та ње ми шље ња ве-
ћи не и ауто ри те та, тра ди ци о нал на уве ре ња и вла да ју ће док три не. 
За то је Дјуи, уме сто о кри тич ком, го во рио о ре флек сив ном ми шље-
њу, али га је ди рект но су прот ста вио не кри тич ком ми шље њу. 

Ре флек сив но или кри тич ко ми шље ње укљу чу је опрез и 
окле ва ње у до но ше њу су до ва, у од лу чи ва њу о то ме ко ји је нај бо-
љи при ступ у ре ша ва њу про бле ма, као и сум њу и дво у мље ње око 
то га да ли је ре ше ње до ко га се до шло ис прав но и оправ да но. Ва-
жна од ли ка кри тич ког ми шље ња је спрем ност да се су спен ду је суд 
о исти ни то сти и при хва тљи во сти оно га што се про це њу је, док се 
не про на ђу по треб ни до ка зи; да се при вре ме но од ло жи од лу ка о 
при хва та њу или од ба ци ва њу не ке тврд ње, ка ко би она би ла што 
бо ље уте ме ље на у ре ле вант ним ин фор ма ци ја ма. Ре флек сив но ми-
12)  J. De wey, Howwethink, Ho ug hton Mif flin, New York, 1910/1991.

13)  E. M. Gla ser, Anexperimentinthedevelopmentofcriticalthinking, Te ac hers Col le ge of Co-
lum bia Uni ver sity, New York, 1941.
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шље ње, за раз ли ку од не кри тич ког, за то по чи ва на стањусумње 
ко је сти му ли ше те ме љи то ис тра жи ва ње про бле ма и спре ча ва ис-
хи тре не и нео сно ва не за кључ ке. Оно та ко ђе под ра зу ме ва то ле ран-
ци ју пре ма не из ве сно сти и не си гур но сти, као и  спрем ност да се 
при хва те и из др же ста ња сум ње, не си гур но сти и збу ње но сти пред 
сло же но шћу про бле ма. Ова ког ни тив но-емо ци о нал на ста ња, ка же 
Дјуи, мо гу би ти ве о ма на пор на и не при јат на, али су не из бе жна – 
„ре флек сив но ми шље ње увек је ма ње или ви ше пра ће но те шко-
ћа ма, за то што под ра зу ме ва пре ва зи ла же ње инер ци је при хва та ња 
су ге ри са ног на осно ву по вр шне вред но сти“.14)

Став „здра ве сум ње“ или ре флек сив ни скеп ти ци зам, ве ли ки 
број ауто ра та ко ђе ви ди као ди стинк тив ну од ли ку кри тич ког ми-
шље ња. Овим пој мом на гла ша ва се да кри тич ко ми шље ње укљу-
чу је сталнопреиспитивање по ла зних прет по став ки и вред но сти 
ко је сто је у осно ви да тих уве ре ња, ар гу ме на та и до ка за на ко ји-
ма уве ре ња по чи ва ју, њи хо вих им пли ка ци ја, при сту па про бле му, 
кон тек ста у ко ме се ра су ђи ва ње од ви ја, из гра ђе них кон цеп ту ал них 
схе ма, иза бра них ме то да и кри те ри ју ма, фор ми ра них ста во ва и од-
лу ка, као и пла но ва и ак ци ја, тј. прак се. Став здра ве сум ње и про-
ми шље ног окле ва ња у до но ше њу су до ва од у век је био „глав но ору-
ђе про тив дог ме и су је вер ја (...), а по себ но је зна ча јан „у мо дер ним 
вре ме ни ма (...) ка да је кон цепт ап со лут не си гур но сти по љу љан чак 
и у фи зич ким на у ка ма и ло ги ци“.15)

У од ре ђе њу способностиивештина ко је зах те ва кри тич ки 
при ступ ре ша ва њу про бле ма, ве ћи на ауто ра сле ди уоби ча је не фа зе 
и про це ду ре на уч ног ис тра жи ва ња. Ти мо де ли за сно ва ни су на Дју-
и је вим фа за ма ре флек сив ног ми шље ња.16) По овом схва та њу, осо ба 
је спо соб на да ми сли кри тич ки уко ли ко уме да пре по зна и де фи ни-
ше про блем, про на ђе упо тре бљи ва сред ства за ње го во ре ша ва ње 
(укљу чу ју ћи и при ку пља ње, се лек ци ју и ор га ни за ци ју ре ле вант-
них ин фор ма ци ја), фор му ли ше хи по те зу о то ме ка ко би се про блем 
мо гао ре ши ти и те сти ра ње ну вред ност пре и спи ти ва њем оправ да-
но сти до не тих за кљу ча ка и ева лу а ци јом ар гу ме на та.

У по ме ну тим мо де ли ма, осим спо соб но сти и ве шти на, опи-
са ни су и стандарди(по ка за те љи) кри тич ког при сту па ре ша ва њу 
про бле ма. Ра ди се о ни зу кон тек сту ал но осе тљи вих про це на ко је 
су прет по став ка про ми шље ног и ра ци о нал но уте ме ље ног при сту-
14)  J. De wey, нав. де ло, стр. 13.

15)  M. Co hen, E. Sa las, S. Ri e del, нав. де ло, стр. 2.

16)  E.M. Gla ser, нав. де ло; D.R. Gar ri son, „Cri ti cal thin king and self-di rec ted le ar ning“, Adult
EducationQuarterly, 1992, 42/3,str. 136-148. 
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па про бле му. Пр ви пред мет про це не ти че се при ро де и ре ле вант-
но сти информација на осно ву ко јих се про блем ре ша ва: да ли има 
до вољ но ин фор ма ци ја за об у хват но раз ма тра ње про бле ма, да ли су  
ин фор ма ци је ре ле вант не за про блем ко ји се раз ма тра, да ли су но ве 
(ак ту ел не) или за ста ре ле, да ли су по у зда не(по у зда ност про це ду ра 
при ку пља ња ин фор ма ци ја и ве ро до стој но сти из во ра ин фор ма ци-
ја), као и да ли су ме ђу соб но кон зи стент не и са гла сне са оним што 
се зна из дру гих из во ра ин фор ма ци ја. Дру ги низ про це на од но си 
се на вред но ва ње решења до ко га се до шло: да ли по сто ји до вољ но
ин фор ма ци ја ко је по твр ђу ју ва ља ност да тог ре ше ња, да ли су по-
да ци на осно ву ко јих се вред ну ју ре ше ња до ступ ни про ве ра ва њу, 
да ли ре ше ње до ко га се до шло са др жи не ја сно ће и пра зни не, да ли 
је по ве за но са ши рим зна њем и ис ку ством, ко ли ка је ње го ва ино ва-
тив на вред ност, као и ко ли ка је прак тич на вред ност да тог ре ше ња 
и ње го вих им пли ка ци ја.


1.3.ВАЖНОСТПРЕДМЕТНОГЗНАЊАИ
СТРАТЕГИЈАРЕШАВАЊАПРОБЛЕМА

По што се кри тич ко ми шље ње нај че шће од ре ђу је у ка те го ри-
ја ма спо соб но сти и ве шти на, дру ги ва жни аспек ти оста ју мар ги-
на ли зо ва ни и не до вољ но ана ли зи ра ни. Та ко се још увек не до вољ-
но па жње по све ћу је уло зи стратегија у кри тич ком ми шље њу и 
ре ша ва њу про бле ма. Не спор но је, ме ђу тим, да кри тич ки при ступ 
ре ша ва њу про бле ма укљу чу је ко ри шће ње раз ли чи тих ког ни тив-
них и ме та ког ни тив них стра те ги ја. Јед на вр ста стра те ги ја од но си 
се се на оп шти при ступ про бле му – пла ни ра ње ко ра ка и пра ће-
ње (над гле да ње) то ка тих ак тив но сти. Дру га вр ста стра те ги ја, ко је 
би мо гли на зва ти ми кро стра те ги ја ма, усме ре на је на спе ци фич не 
те шко ће ко је се ја вља ју то ком ре ша ва ња про бле ма. При мер та кве 
вр сте стра те ги ја је, ре ци мо, раз ја шње ње про бле ма ње го вим ре фор-
му ли са њем (пре во ђе њем на вла сти ту тер ми но ло ги ју) или гра фич-
ким пред ста вље њем (схе мат ски при каз про бле ма). 

Го во ре ћи о ва жно сти (ме та ког ни тив них) стра те ги ја, де Бо-
но17) пра ви сле де ћу ана ло ги ју: по се до ва ње од го ва ра ју ћих спо соб-
но сти и ве шти на ни је до вољ но за успе шно ре ша ва ње про бле ма, 
исто као што по се до ва ње моћ ног ауто мо би ла ни је до вољ но ако је 
во зач лош. Кри тич ко ми шље ње у ре ша ва њу про бле ма под ра зу ме ва 
аде кват но ко ри шће ње спо соб но сти и ве шти на спрам спе ци фич них 
17)  E. de Bo no, Mindpower, Dor ling Kin der sley Pu blis hing, New York, 1995.
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зах те ва про бле ма или за дат ка, да кле, упо тре бу ме та ког ни тив них 
стра те ги ја.

До ва жних са зна ња о уло зи стра те ги ја у кри тич ком ми шље-
њу Но рис је до шао ис пи ту ју ћи ре ша ва ње про бле ма код екс пе ра та и 
по чет ни ка у од ре ђе ној обла сти.18) Он је утвр дио да екс пер ти има ју 
не са мо ви ше зна ња и ин фор ма ци ја, већ и развијеније,ефикасније
и суптилнијестра те ги је, за хва љу ју ћи ко ји ма мно го бр же, ру тин-
ским сле дом ак ци ја до ла зе до ре ше ња про бле ма. У то ме се, ка ко 
ка же Но рис, огле да „хе у ри стич ка при ро да кри тич ког ми шље ња“: 
за хва љу ју ћи аку му ли ра ном зна њу из од ре ђе не обла сти, као и при-
ме ни оп штих ме то да и стра те ги ја ре ша ва ња про бле ма, екс пер ти 
бр зо, тач но и го то во ауто мат ски до ла зе до ре ше ња. 

Но рис по себ но ис ти че ва жност почетногкорака у ко ме се 
кре и ра оп шта стра те ги ја ре ша ва ња про бле ма. За раз ли ку од екс пе-
ра та, по чет ни ци од мах ра де на ре ша ва њу про бле ма, не пи та ју ћи се 
ко ји је нај а де кват ни ји при ступ и ко ји су прин ци пи нај ре ле вант ни-
ји за да ти про блем. За то се че сто „вра ћа ју уна зад“ на по чет ну ре-
пре зен та ци ју про бле ма, што екс пер ти при ме њу ју са мо код те жих 
про бле ма. Због не до стат ка оп ште стра те ги је, по чет ни ци се та ко ђе 
„гу бе“ у ире ле вант ним де та љи ма, че сто оста ју ћи на обо ду про бле-
ма, без све сти о пра вом из во ру те шко ћа. И ре зул та ти дру гих ис тра-
жи ва ња по ка зу ју да по чет ни ци (као и они ко ји су ма ње успе шни) 
не ма ју до вољ но раз ви је не ме та ког ни тив не стра те ги је ре ша ва ња 
про бле ма, по го то во оне ве за не за пла ни ра ње и над гле да ње  вла сти-
те ког ни тив не ак тив но сти.19) 

На рав но, ни ве шти не ни стра те ги је кри тич ког ми шље ња не 
тре ба схва ти ти као за ме ну за знање из дате области. Е. Гле сер 
је ме ђу пр ви ма ис та као да осо ба мо же кри тич ки да ми сли са мо о 
оним те ма ма и про бле ми ма ко је спа да ју у до мен ње ног вла сти тог 
ис ку ства. Кри тич ко ми шље ње се (као и ми шље ње уоп ште) не од-
ви ја у ва ку у му, па сто га под ра зу ме ва по се до ва ње од ре ђе них зна ња 
и ин фор ма ци ја. Ва жан ути цај на раз вој спо соб но сти ре зо но ва ња
има ју раз вој и ком пе тент на упо тре ба је зи ка, аку му ли ра на зна ња и 
ис ку ства, бо гат ство и ква ли тет пој мо ва ко ји ма ми шље ње опе ри ше. 
Не кри тич ко ми шље ње мо же би ти по сле ди ца не до стат ка зна ња и 
ре ле вант них ин фор ма ци ја, не до вољ ног и не пре ци зног раз у ме ва ња 

18)  S. Nor ris, „Synthe sis of re se arch on cri ti cal thin king“, EducationalLeadership, 1985, 42/8, 
str. 40-45.

19)  R. Gla ser, „On the na tu re of ex per ti se“, u: C. Scho o ler i W. Scha ie (Eds.) Cognitivefunctio-
ningandsocialstructureoverthelifecourse, Ablex, Nor wo od, 1988, str.  81-94; C. Be re i ter 
i M. Scar da ma lia, Surpassingourselves:Aninquiryintothenatureandimplicationsofexper-
tise, Open Co urt, Chi ca go, 1993.
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зна че ња ре чи, оскуд них и нео р га ни зо ва них пој мо ва. Слич но као 
Ви гот ски,20) Гле сер на гла ша ва ва жност системапојмова и на ње му 
за сно ва ног си сте ма зна ња. Бо гат ство пој мо ва и, пре све га, ква ли-
тет њи хо ве ор га ни за ци је (по ве за ност у си стем или мре жу пој мо ва) 
од ре ђу ју ком плек сност, флек си бил ност и ефи ка сност свих ин те-
лек ту ал них функ ци ја, па и кри тич ког ми шље ња.

И мно ги дру ги ауто ри скло ни су да кри тич ко ми шље ње кон-
цеп ту а ли зу ју као ве шти не за сно ва не на зна њу.По овом схва та њу, 
основ ни кон сти ту ен ти кри тич ког ми шље ња су пред мет но спе ци-
фич не и на зна њу из од ре ђе не обла сти за сно ва не ве шти не ра су ђи-
ва ња. За раз ли ку од до ми нант ног гле ди шта, сма тра се да не по сто је 
оп ште спо соб но сти и ве шти не кри тич ког ми шље ња, јер су оне спе-
ци фич не за сва ку област људ ског зна ња (нпр. ве шти не по треб не за 
кри тич ко ра су ђи ва ње у исто ри ји раз ли ку ју се од оних ко је су нео-
п ход не у при род ним на у ка ма или у прав нич кој стру ци). Спо соб но-
сти и ве шти не кри тич ког ми шље ња, по овом схва та њу, под ра зу ме-
ва ју те мељ но зна ње из да те обла сти и ве за не су за на чин ми шље ња 
ко ји је у њој до ми нан тан.

Р. Гле сер ис ти че да за ви сност успе ха од ко ли чи не и ква ли-
те та зна ња ви ше до ла зи до из ра жа ја у ре ша ва њу про бле ма не го 
у ло гич ком ра су ђи ва њу. Он сма тра да су два кључ на чи ни о ца, од 
ко јих за ви си успе шност у ре ша ва њу про бле ма, до бро ор га ни зо ван 
си стем зна ња из да те обла сти и хе у ри стич ке стра те ги је по треб не 
за при ме ну тог зна ња у прак тич ном ре ша ва њу про бле ма. Гле сер 
по себ но на гла ша ва ва жност ор га ни за ци је и струк ту ре зна ња: успе-
шно ре ша ва ње про бле ма из од ре ђе не обла сти зах те ва по сто ја ње 
ко хе рент не струк ту ре зна ња и те мељ но раз у ме ва ње цен трал них 
пој мо ва и прин ци па. Струк ту ри ра но зна ње омо гу ћа ва да се но ве 
ин фор ма ци је по ве жу и ин те гри шу са прет ход но по хра ње ним зна-
њем, олак ша ва пре по зна ва ње скло по ва (pat tern re cog ni ta tion) и чи-
ни по треб не ин фор ма ци је (зна ња) лак ше до ступ ним. Гле сер на во-
ди ре зул та те ем пи риј ских ис тра жи ва ња ко ји по твр ђу ју по ве за ност 
из ме ђу струк ту ри ра но сти и флек си бил но сти мен тал них ре пре зен-
та ци ја зна ња и спо соб но сти за ре ша ва ње про бле ма.21) И не ка но-
ви ја ис тра жи ва ња по ка зу ју да ко ли чи на и ква ли тет зна ња ути чу на 
спо соб ност пре по зна ва ња и ре ша ва ња про бле ма уну тар да те обла-
сти, као и на спо соб ност да се ва ља ност ре ше ња аде кват но ар гу-
мен ту је и обра зло жи.22)

20)  Л.С. Ви гот ски, Мишљењеиговор,Но лит, Бе о град, 1983.

21)  R. Gla ser, нав. де ло, стр. 81-94.

22)  K.A. Eric sson i R. Ha stie, „Con tem po rary ap pro ac hes to the study of thin king and pro blem 
sol ving“, u: R. J. Ster nberg (Ed.) Thinkingandproblemsolving,  Aca de mic Press, San Di e go, 
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2.MОЖЕЛИСЕКРИТИЧКОМИШЉЕЊЕ
ЗАСНОВАТИСАМОИНСТРУМЕНТАЛНО

Пре не го што се упу сти мо у про бле ма ти зо ва ње праг ма тич ког 
схва та ња кри тич ког ми шље ња, на по ме ни мо да то ни ка ко не зна чи 
оспо ра ва ње ње го ве  ин стру мен тал не вред но сти. И сва ко днев но зна-
че ње овог пој ма, а де лом и раз ло зи због ко јих кри тич ко ми шље ње 
има при ви ле го ва но ме сто у со ци ја ли за циј ском обра сцу са вре ме ног 
дру штва, укљу чу ју на гла ша ва ње ње го ве ефек тив но сти и ко ри сно-
сти. Ве шти не кри тич ког ми шље ња с пра вом су пре по зна те као не-
из о став не ин те лек ту ал не алат ке за жи вот у са вре ме ном дру штву. 
Код по је ди на ца се ви со ко вред ну ју спо соб ност за кри тич ку ре цеп-
ци ју ин фор ма ци ја и кри тич ко ра су ђи ва ње, из да ва чи ре кла ми ра ју 
сво је књи ге и уџ бе ни ке уве ра ва њем да се у њи ма де мон стри ра кри-
тич ки при ступ про бле ми ма, а од шко ле се већ ду го екс пли цит но 
зах те ва да код де це и мла дих по др жи раз вој кри тич ког ми шље ња, 
по го то во на ви шим ни во и ма обра зо ва ња. По сло дав ци да нас тра же 
рад ни ке ко ји су ра до зна ли, ана ли тич ни, ре флек сив ни ми сли о ци, са 
раз ви је ним ве шти на ма кри тич ког ми шље ња и ре ша ва ња про бле-
ма. О оправ да но сти ових зах те ва го во ре и ре зул та ти ис тра жи ва ња 
у ко ји ма је по твр ђе на ве за из ме ђу раз ви је но сти ве шти на кри тич ког 
ми шље ња и про фе си о нал не успе шно сти и мо бил но сти.23) 

У том кон тек сту, ве шти не кри тич ког ми шље ња ви де се као 
ва жан пред у слов за по сти за ње ака дем ског и про фе си о нал ног успе-
ха. Ана ли зи ра ју ћи фи ло зоф ске ко ре не и кул тур ну ма три цу на ко јој 
по чи ва ова кво ин стру мен та ли стич ко схва та ње кри тич ког ми шље-
ња, Ма кар ти је ва ка же да је оно ан гло сак сон ског по ре кла и да је за-
сно ва но на ем пи ри зму и праг ма ти зму. Ма кар ти је ва та ко ђе ис ти че 
да је, из ван до ме на вред но сти и ети ке, кри тич ко ми шље ње за сно-
ва но са мо на дју и јев ском ин стру мен та ли зму – као сред ство за ефи-
ка сни је оства ри ва ње прак тич них ци ље ва. По том схва та њу, тре ба 
ми сли ти кри тич ки за то што је то корисно;кри тич ко ми шље ње ви-
ди се као супериорнијеод оста лих вр ста ми шље ња, јер по ма же да 
се про бле ми пре по зна ју и из бег ну или ефи ка сно ре ше, да се нај-
ра ци о нал ни је оства ре же ље и ци ље ви, а да се при то ме ра зло жно 
про це не оче ки ва не до би ти и по тен ци јал но ло ше по сле ди це.24) 

1994, str. 37-79.

23)  R. Bar nett, HigherEducation:Acriticbusiness, So ci ety for re a se arch in to Hig her Edu ca tion 
and Open Uni ver sity Press, Buc khin gam, 1997.

24)  C. McCarthy, „Why be Cri ti cal: The Ju sti fi ca tion of Cri ti cal Thin king“, u: H.A. Ale xan der 
(Ed.)PhilosophyofEducation, Phi lo sophy of Edu ca tion So ci ety, Cham pa ign, 1992, str. 289-
302.
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Не спо ре ћи ге не рал но ин стру мен тал ну вред ност кри тич ког 
ми шље ња, не ки ауто ри де таљ ни је су се по за ба ви ли пи та њем: да ли 
је кри тич ко ми шље ње (увек) ис пла ти во? 

У по ле мич ком и жи во пи сном то ну, ван Гел дер твр ди да људ-
ска би ћа, по сво јој ба зич ној при ро ди,ни су скло на кри тич ком ми-
шље њу. Ко ри сте ћи ана ло ги ју са хо да њем и ба ле том, ван Гел дер 
ка же да су хо да ње и тр ча ње при род не чо ве ко ве ак тив но сти за ко је 
је он „ево лу ци о но по де шен“, док је ба лет, баш као и кри тич ко ми-
шље ње, ак тив ност за ко ју чо век по ста је спо со бан тек по сле „мно-
гих го ди на бол ног, ску пог и по све ће ног тре ни ра ња“.25) Љу ди ни су 
„кри тич ка би ћа“ у још јед ном, ба зич ни јем сми слу ко ји је ве зан за 
при ро ду на шег ког ни тив ног функ ци о ни са ња. Ево лу ци о но по сма-
тра но, љу ди су на у чи ли да у свом ра су ђи ва њу бу ду са мо оно ли ко 
ло гич ни и про ми шље ни ко ли ко је до вољ но за оп ста нак и успе шну 
адап та ци ју.

Ако наш ум ни је ево лу ци о но фор ма ти ран за кри тич ко ми-
шље ње, за шта је сте? Наш ког ни тив ни апа рат, по Ван Гел де ру, 
функ ци о ни ше на осно ву два ба зич на прин ци па: пр ви је „про на-
ла же ње обра за ца“, а дру ги на ра тив ни склоп ми шље ња. Љу ди на-
сто је да от кри ју смисао оно га што сре ћу у свом ис ку ству, ка ко би 
раз у ме ли про блем и пла ни ра ли аде кват не ак ци је. Сми сао се нај-
лак ше про на ла зи при ме ном (пре по зна ва њем) јед но став них, по-
зна тих обра за ца и ти пич них на ра ти ва. При род на од ли ка чо ве ка је 
да се за до во ља ва пр вим об ја шње њем ко је има сми сла, ко је делује 
ис прав но, а не да на ста ви са да љим пре и спи ти ва њем (што кри тич-
ко ми шље ње сва ка ко под ра зу ме ва). Гле да но из угла кри тич ког ми-
шље ња, про блем је што се рет ко пи та мо да ли је обра зац ко ји смо 
пре по зна ли пра ви; да ли је оно што се чи ни очи глед ним за и ста тач-
но; да ли је на ше ту ма че ње ис прав но или по сто ји бо ље об ја шње ње; 
да ли је пр ви, по вр шни увид до во љан за раз у ме ва ње или по сто ји 
ду бљи сми сао за ко јим вре ди тра га ти. 

У при лог те зи да кри тич ко ми шље ње ни је увек ис пла ти во 
(чак ни адап тив но) мо гу се на ве сти још не ке ње го ве ди стинк тив-
не од ли ке. Кри тич ко ми шље ње је на пор но и те шко, зах те ва мно го 
вре ме на и „ду бо ко ко па ње“ по про бле ми ма. Кри тич ког ми сли о ца 
та ко ђе од ли ку је јед на вр ста интелектуалнескромности,којапро
изилазиизсвестиоограниченостивла сти тог зна ња и прин ци пи-
јел ним те шко ћа ма у са зна ва њу сло же не и про мен љи ве ствар но сти. 
Истин ско кри тич ко ми шље ње под ра зу ме ва свест о то ме до исти не 
ни је ла ко до ћи и да је сва ко „очи глед но зна ње“ че сто при вид но или 

25)  T. van Gel der, „Te ac hing cri ti cal thin king: So me les sons from cog ni ti ve sci en ce“, College
Teaching, 2005, 53/1, str.42.
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при вре ме но исти ни то, од но сно да пред ста вља са мо по ла зну тач ку 
у да љем, не за вр ши вом тра га њу. 

Ва жна од ли ка кри тич ког ми сли о ца је и от пор пре ма сва кој 
вр сти конформирања. Иако се обич но на гла ша ва да кри тич ко ми-
шље ње во ди ефи ка сни јем функ ци о ни са њу у ра зним сфе ра ма жи-
во та, тре ба би ти све стан да је не ка да мно го лак ше и „еко но мич ни-
је“ по ви но ва ти се ми шље њу ве ћи не или ауто ри те та. Ауто ном ност 
у ра су ђи ва њу зах те ва спрем ност да се не под лег не раз ли чи тим 
груп ним при ти сци ма, од но сно да се ис тра је у од бра ни вла сти тог 
ста ва, упр кос мо гу ћим не га тив ним по сле ди ца ма као што су од ба-
ци ва ње од стра не гру пе, со ци јал на изо ла ци ја, гу би так при ви ле ги-
ја, до дат не те шко ће у оства ри ва њу ци ље ва, а у не ким со ци јал ним 
усло ви ма чак и угро жа ва ње фи зич ког ин те гри те та. Опре де ље ње 
за не кон фор ми зам та ко ђе зна чи да се на пу шта угод на си гур ност 
ухо да них пу те ва и зах те ва не пре кид на мен тал на буд ност (пра ће ње 
и от кри ва ње ре ле вант них ин фор ма ци ја), као и кон струк тив но но-
ше ње са осе ћа њем не си гур но сти ко је про из и ла зи из чи ње ни це да 
је ре ал ност сло же на, а на ше са зна ње огра ни че но, пу но ди ле ма и 
про тив реч них уви да.

Кри тич ко ми шље ње ну жно од ли ку је и јед на вр ста интелек-
туалнеопрезностиили ре зер ве у из во ђе њу су до ва, да ва њу оце на 
и до но ше њу од лу ка. Она је из раз све сти о то ме да су си ту а ци је у 
ко ји ма тре ба ре а го ва ти че сто не до вољ но ја сне и да ин фор ма ци је 
ни су увек уза јам но са гла сне. Ин те лек ту ал на опре зност и не пре-
тен ци о зност под ра зу ме ва ју и спрем ност да се „ста ве у за гра ду“ сва 
уве ре ња ко ја ни су до вољ но за сно ва на на ра ци о нал ним ар гу мен-
ти ма; да се отво ре но ка же „не знам“ или „ни сам си гу ран“; да се 
ба зич не иде је по но во раз мо тре и по по тре би мо ди фи ку ју у све тлу 
но вих чи ње ни ца или кри ти ка. Исто вре ме но, то је и от пор пре ма 
пре ра ном до но ше њу за кљу ча ка или да ва њу оце на о не че му што се 
не до вољ но по зна је или раз у ме. Скло ност ка стал ном и те ме љи том 
пре и спи ти ва њу, за јед но са сум њом и ко ле ба њем ко ји су свој стве ни 
кри тич кој ре флек си ји, мо гу успо ри ти и оте жа ти оства ре ње ци ље-
ва, а дру ги ма де ло ва ти као не си гур ност и од су ство са мо по у зда ња.

Ин те лек ту ал на скром ност и ова вр ста ра зум ног опре за у 
ра су ђи ва њу, че сто ре зул ти ра ју из ни јан си ра ним про це на ма, ис ти-
ца њем до брих и ло ших стра на свих по сто је ћих гле ди шта, ко ри-
го ва њем цр но-бе ле сли ке ре ал но сти, упо зо ра ва њем да не по сто ји 
оп ци ја ко ју ни је мо гу ће до ве сти у пи та ње, ни ти вер зи ја исти не ко ја 
не ма и дру гу стра ну при че. Као што је лак ше уте ћи у угод ну ти ши-
ну кон фор ми зма, лак ше је и јед но став но „ода бра ти стра ну“ не го 
не пре кид но ба лан си ра ти из ме ђу раз ли чи тих гле ди шта. Јер, „ни је-
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дан за да так ни је мо жда та ко не за хва лан, ни ти иза зи ва то ли ко по гр-
да са свих стра на, као за да так по сре до ва ња из ме ђу не при ја тељ ских 
гле ди шта (...) по што он та ко че сто за ме њу је гле ди шта ко ја бар има-
ју не ку за слу гу за ја сно ћу, не ја сним и не до след ним амал га мом. Па 
ипак ни је дан за да так ни је то ли ко зна ча јан“.26)

Ко нач но, ни по и сто ве ћи ва ње кри тич ког и на уч ног ми шље ња 
не мо же се оправ да ти са мо на ин стру мен тал ној осно ви.Не спор-
но је да се на у ка и кри тич ко ми шље ње не мо гу по сма тра ти из ван 
чо ве ко вих по тре ба и ње го ве де лат но сти. Кон сти ту и са ње раз ли чи-
тих на у ка и њи хов раз вој од ре ђе ни су при ро дом људ ских по тре ба и 
зах те вом за ефи ка сни јим оба вља њем раз ли чи тих де лат но сти. Ме-
ђу тим, осим прак тич них по тре ба, у осно ви на у ке ле же и са знај не 
по тре бе чо ве ка; ње го ва те жња за ду бљим раз у ме ва њем при род не, 
дру штве не и пси хич ке ствар но сти. По ред праг ма тич не, на у ка има 
и сазнајно-еманципаторну вред ност: ње на уло га је да отва ра но ве, 
у да том дру штве ном кон тек сту ре ле вант не про бле ме, као и да кроз 
кри тич ко пре и спи ти ва ње по сто је ће прак се во ди ње ном уна пре ђе-
њу и ства ра њу бо љих, под сти цај ни јих усло ва жи вље ња. У осно ви 
кри тич ког ми шље ња мно ги пре по зна ју слич но двој ство: оно се ви-
ди као дра го це но сред ство за ефи ка сни је и про дук тив ни је функ ци-
о ни са ње у про фе си о нал ном, со ци јал ном и лич ном жи во ту, али и 
као из раз аутох то не по тре бе чо ве ка за сти ца њем зна ња, раз у ме ва-
њем и уна пре ђе њем по сто је ће ствар но сти.

Вред но сна ди мен зи ја кри тич ког, као и на уч ног ми шље ња, 
под ра зу ме ва пре све га ње го ву еман ци па тор ну уло гу. Ова бит на ди-
мен зи ја кри тич ког ми шље ња за не ма ре на је у кон цеп ци ја ма праг-
ма тич ке ори јен та ци је, али и у ве ћи ни дру гих при сту па.27) С дру ге 
стра не, за го вор ни ци кри тич ке те о ри је дру штва ра ди кал но пре и-
спи ту ју упра во по зи ти ви стич ку и праг ма тич ку усме ре ност на у ке, 
на гла ша ва ју ћи да уме сто го ми ла њу зна ња као та квом, на у ка тре ба 
да те жи еман ци па ци ји чо ве ка. Не га тив не по сле ди це на уч ног и тех-
но ло шког раз во ја, као и од су ство кри тич ке све сти код љу ди, по сле-
ди ца су сво ђе ња прин ци па ра ци о нал но сти ис кљу чи во на ин стру-
мен тал ну ра ци о нал ност, по ко јој се вред ну је је ди но (или пре све га) 
оно зна ње ко је је корисно, ко је слу жи уна пре ђе њу ефи ка сно сти и, 
ко нач но, уве ћа њу ма те ри јал них до ба ра и ка пи та ла. И са ма на у ка 
је, сво јим ин стру мен та ли змом (праг ма ти змом) и вред но сном не у-
трал но шћу (ко ја се оправ да ва уским по зи ти ви стич ким ме ри ли ма 
на уч не објек тив но сти), уме сто да бу де кри ти ка не га тив них аспе-

26)  M. Co hen, E. Sa las, S. Ri e del, нав. де ло, стр. 28.

27)  Ј. Пе шић, „Еман ци па тор на уло га кри тич ког ми шље ња“, Српска политичка мисао, 
2006, 3/4, стр. 9-32.
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ка та дру штве не прак се, по ста ла ин стру мент ње го вог одр жа ва ња, а 
по не кад и оправ да ва ња. За то се Ха бер мас за ла же за пре ва зи ла же-
ње ин стру мен тал не ра ци о нал но сти кри тич ко-ре флек сив ном, од но-
сно за ре а фир ми са ње еман ци па тор не уло ге зна ња. Еманципаторни
интерестре ба да бу де кон сти ту тив ни еле мент сва ке вр сте зна ња, 
на су прот њи хо вом по ти ски ва њу у чи сто ин стру мен тал ним схва та-
њу ра ци о нал но сти, зна ња и на у ке.28) 

Мо гли би смо за кљу чи ти да кри тич ко ми шље ње не спор но 
пред ста вља моћ но сред ство за ре ша ва ње про бле ма и ефи ка сно ког-
ни тив но функ ци о ни са ње уоп ште. При ме на ве шти на и стра те ги ја 
кри тич ког ми шље ња во ди ефи ка сни јем оства ри ва њу ака дем ских и 
прак тич них ци ље ва. С дру ге стра не, не мо гу се оспо ри ти ни ар гу-
мен ти ко ји го во ре да кри тич ко ми шље ње ни је увек ис пла ти во, чак 
ни адап тив но. Кри тич ко ми шље ње је очи глед но сат ка но из ни за 
противречнихзахтева: оно по чи ва на ја сним и до след ним кри те-
ри ју ми ма вред но ва ња, али се не мо же ал го рит ми зо ва ти и ну жно 
укљу чу је има ги на ци ју и кон тек сту ал но осе тљи ву ева лу а ци ју. Кри-
те ри ју ми вред но ва ња су нај че шће ви ше стру ки и не мо ра ју увек да 
бу ду у скла ду јед ни са дру ги ма (по не кад мо гу би ти и у су прот но-
сти), због че га се зах те ва ба лан си ра но и ни јан си ра но про су ђи ва-
ње. Кри тич ко ми шље ње зах те ва ин те лек ту ал ну ди сци пли ну и пре-
ци зност на уч не ме то де, али исто вре ме но и мен тал ну отво ре ност, 
флек си бил ност и спрем ност да се уве ре ња и ста во ви про ме не у 
све тлу но вих чи ње ни ца и раз ло га. Све то, чи ни се, по ка зу је да се 
кри тич ко ми шље ње не мо же раз у ме ти без укљу чи ва ња вред но сне 
ди мен зи је, од но сно да кон цепт ин стру мен тал не ра ци о нал но сти 
ни је до во љан за ње го во те о риј ско за сни ва ње. 29)
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JelenaPešić

PRAGMATICCONCEPTIONSOFCRITICAL
THINKING:POSSIBILITIESANDLIMITATIONS

Summary
In this pa per we analyze the prag ma tic con cep ti ons of cri ti cal 

thin king, that con cep tu a li ze it as an ef fi ci ent pro blem sol ving or ef fec-
ti ve thin king. Three cen tral the sis of this ap pro ach are ex plo red, as its 
in no va ti ve con tri bu tion in de fi ning the na tu re and con sti tu ti ve ele ments 
of cri ti cal thin king. The first the sis re fers to the  in stru men tal ro le of 
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cri ti cal thin king in ac hi e ving aca de mic and prac ti cal aims. The se cond 
the sis de als with con sti tu ti ve ro le oh sci en ti fic met hod, as a ba sic tool in 
ga i ning the re li a ble and re a so na ble know led ge. The third the sis stres ses 
the im por tan ce of the su bject do main know led ge and pro blem sol ving 
stra te gi es in cri ti cal thin king. By scru ti ni zing the se the ses, we qu e sti on 
whet her cri ti cal thin king can be ju sti fied only by the con cept of in stru-
men tal ra ti o na lity. We ar gue that cri ti cal thin king, alt ho ugh of gre at in-
stru men tal va lue, can not be only in stru men tally ju sti fied, due to the fact 
that it is not al ways use ful or even con si stent with so me ba sic prin ci ples 
of our cog ni ti ve fun cti o ning, as well as that it can not be ade qu a tely con-
cep tu a li zed wit ho ut its va lue di men sion and eman ci pa tory ra ti o na lity. 
Key words: cri ti cal thin king, pro blem sol ving, sci en ti fic met hod, in stru men tal 

ra ti o na lity
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СРБИЈАУЗОНИ
РЕЦЕСИОНОГСУМРАКА

Резиме
Нај ве ћи про бле ми са ко ји ма се Ср би ја су о ча ва је су не е фи-

ка сна др жав на би ро кра ти ја, по ли тич ка кул ту ра ели те и ви сок ни-
во ко руп ци је. Укуп на еко ном ска си ту а ци ја у Ср би ји је те шка због 
крх ких ма кро е ко ном ских и еко ном ских пер спек ти ва. По себ но за-
бри ња ва из у зет но ни зак ни во ин ве сти ци ја, рас ту ћи спољ но тр го-
вин ски де фи цит, рас ту ћи бу џет ски де фи цит, не мо гућ ност ра ста 
из во за и сер ви си ра ње ду га. Ако не бу де за до во ља ва ју ћег при ли ва 
аку му ла ци је из ино стран ства на сту пи ће кри за у сер ви си ра њу ду га 
ко ја ће се ре флек то ва ти на при вред ну кри зу. До во ђе ње зе мље на 
иви цу еко ном ског кра ха – због ма кро е ко ном ске не ста бил но сти ко-
ја би се ре флек то ва ла на при вред ну кри зу са ре це си јом и ко ја би се 
ве о ма бр зо про ши ри ла и на фи нан сиј ску не ста бил ност – не оста-
вља до вољ но ма не вар ског про сто ра за за де ло ва ње срп ској вла сти. 
Не из ве сно је ка ква ће би ти суд би на ове зе мље ка да ви ше ни шта не 
бу де има ло у њој да се про да. Је ди ни из лаз су но ви кре дит ни аран-
жма ни са ме ђу на род ним фи нан сиј ским ор га ни за ци ја ма, а по себ но 
са ММФ. 
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Кључ не ре чи: еко ном ска кри за, ко руп ци ја, кре ди ти, сер ви си ра ње ду га, 
по ли тич ка кул ту ра ели те.

Има се ути сак да је још увек гро љу ди у Ср би ји “опи јен“ и не 
ви ди ку да иде Ср би ја. Или су мо жда за ве де ни илу зи јом о ула ску у 
Европ ску уни ју ка ко обе ћа ва ју “екс перт ске ели те”, па иш че ку ју ћи 
“упло вља ва ње” у ту за јед ни цу не ви де ствар ност. А ствар ност је 
до ста су ро ва, па илу зи ја мо же да бу де ја ко опа сна, по го то во ка да 
је нај те жи др жав ни и  дру штве ни про блем – еко ном ска по ли ти ка. 

Но во на ста ла гло бал на еко ном ска и фи нан сиј ска кри за до при-
не ће да ду би на кри зе у Ср би ји по при ми ра зор не ди мен зи је. Сто га 
се тре ба под хит но “отре зни ти” и ви де ти да ће мо дел до са да шње 
еко ном ске по ли ти ке и вал на до ла зе ће фи нан сиј ске кри зе ра зо ри ти 
еко ном ско тки во зе мље и оста ви ти иза се бе ду го трај не по сле ди це. 
На кон то га ће пут до Европ ске уни је би ти још те жи. Осим усло-
ва ко је Евро па по ста вља би ће још ви ше на го ми ла них уну тра шњих 
про бле ма, ко ји не ће  мо ћи бр зо и ла ко да се пре ва зи ђу. 

РЕАЛНОСТСРПСКЕЕКОНОМИЈЕ

Укуп на еко ном ска си ту а ци ја ја ко је те шка због ни ске про из-
вод ње, крх ких ма кро е ко ном ских и еко ном ских пер спек ти ва, ду го-
ва др жав них фир ми, за ста ре ле ин фра струк ту ре, ве ли ке не за по сле-
но сти. Љу ди у Ср би ји још увек не жи ве у ста бил ном окру же њу, 
по што мно го шта у ње му не функ ци о ни ше (суд ство, не до гра ђе но 
за ко но дав ство, ад ми ни стра тив не пре пре ке, не си гур ност, ко руп ци-
ја, кри ми нал, би ро кра ти ја…). Из ра же ни су кон флик ти ин те ре са, 
јер се не по шту ју за ко ни о њи хо вом спре ча ва њу. Пра во су ђе је у 
Ср би ји под ути ца јем из вр шне вла сти. Ве ли ки је от пор на при ме ну 
За ко на о јав ним на бав ка ма. Раз лог за ова кав от пор на ла зи се у чи-
ње ни ци да су мно ги гра ди ли ка ри је ре на по сло ви ма из те обла сти 
без ика кве кон тро ле. Нај ве ћи про блем је што не по сто ји истин ска 
во ља за при ме ну тог за ко на, а за  то је нај ви ше од го вор на власт у 
зе мљи.

У на ред ном раз до бљу ће би ти ве о ма те шко одр жа ва ти ма-
кро е ко ном ску ста бил ност због не сре ђе ног при вред ног ам би јен та. 
Већ на по чет ку 2009. го ди не би ло је при лич но про бле ма у одр жа-
ва њу ма кро е ко ном ске рав но те же. Раз лог је што је то ком 2008. го-
ди не по че ла да “пре су шу је” ино стра на фи нан сиј ска по др шка, при-
ва ти за ци ја се од ви ја ла на ве о ма про бле ма ти чан на чин, па је она чак 
и за у ста вље на, по ли тич ке пар ти је су во ди ле еко ном ску по ли ти ку, 
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па су оче ки ва ња ко ја је да ва ла вла да Ср би је по ста ла из не ве ре на. 
Ге не рал но по сма тра ју ћи, све то је ути ца ло да при вред на кре та ња у 
Ср би ји бу ду за бри ња ва ју ће ло ша. 

Ре ал ност у Ср би ји је сле де ћа: пад ин ду стриј ске про из вод ње, 
рас ту ћи спољ но тр го вин ски де фи цит, рас ту ћи бу џет ски де фи цит, 
енорм на не за по сле ност и си ро ма штво. 

При вре да Ср би је је пред ко лап сом. Срп ска пред у зе ћа су у 
до ста те шкој си ту а ци ји. Ве ли ки број њих ду го ви на про сто гу ше. 
Сре ди ном мар та 2009. го ди не пред у зе ћа су ду го ва ла 2,4 ми ли јар де 
еура1). А про блем се и да ље укруп ња ва. Ево за што. Да би за др-
жа ле или про ши ри ле про из вод њу, до ма ће фир ме су при ну ђе не да 
узи ма ју не по вољ не бан кар ске кре ди те са ка мат ним сто па ма ко је 
се на ме сеч ном ни воу ве ли ке, што знат но по ве ћа ва це ну њи хо ве 
ро бе. До ма ћи про из во ђа чи, ра ди не по сто ја ња од го ва ра ју ћих ме ра 
за шти те и до та ци ја, на тр жи шту гу бе “це нов ну утак ми цу” са уво-
зном ро бом, чи ји про из во ђа чи у сво јим зе мља ма има ју суб вен ци је. 

Не ли квид ност срп ских фир ми је по при ми ла алар мант не раз-
ме ре и пре ти да пот пу но бло ки ра фи нан сиј ске то ко ве у при вре ди. 
Ра ди пер ма нент ног не до стат ка фи нан сиј ских сред ста ва ко ји тра је 
по след ње две го ди не, а на ро чи то је то из ра же но од 2008. го ди не, 
и ра ди про ду жет ка ро ко ва пла ћа ња (у про се ку ви ше од че ти ри ме-
се ца) сва ко че твр то пред у зе ће у Ср би ји у ја ну а ру 2009. го ди не је 
има ло про бле ме са не ли квид но шћу. Но, број не ли квид них пред у-
зе ћа се дра ма тич но по ве ћа ва. По што пред у зе ћа не ма ју но вац на ра-
чу ни ма2) због за сто ја на пла те она књи же огром не гу бит ке и ни су у 
мо гућ но сти да ис пла ћу ју за ра де укљу чу ју ћи и ви со ке сто пе по ре за 
и до при но са као и оста ле да жби не сво јим за по сле ним рад ни ци ма. 
Ре зул тат та квог ста ња је сте от пу шта ње рад ни ка. Тек ће у вре ме ну 
ко је до ла зи срп ска при вре да осе ти ти су но врат, уз но ва ве ли ка от-
пу шта ња рад ни ка, а све под пла штом свет ске еко ном ске кри зе. 

Ср би ја је већ кра јем 2008. го ди не ушла у ре це си ју. Кри за ко-
ја је за хва ти ла ре ал ни сек тор још мно го ра ни је са да се то ком 2009. 
го ди не пре но си и на бан кар ски сек тор, ко ји ве о ма су здр жа но одо-
бра ва кре ди те.

С кри зом ре ал ног сек то ра, из воз па да, а не за по сле ност убр-
за но ра сте. По чет ком 2009. го ди не из ра же ни су де пре си ја циј ски 
при ти сци, јер је по ве ћа на по тра жња за де ви за ма, због по ве ћа них 
от пла та спољ ног ду га, огром ног де фи ци та спољ не тр го ви не и 
1) Из вор: Бор ба, 17. март 2009. го ди не, стр. 1.

2) Ра чу ни 59.216 срп ских фир ми на дан 13. март 2009. го ди не би ли су бло ки ра ни ра ди ду га 
до ма ћим пред у зе ћи ма и ин сти ту ци ја ма за 220 ми ли јар ди ди на ра.
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плат ног би лан са. Ра ди то га цен трал на бан ка по ве ћа ва мо не тар не 
ре стрик ци је.

Де ви зне ре зер ве зе мље су то ком 2009. го ди не по че ле да се 
то пе. Ја ко је опа сно ка да за ду жи ва ње др жа ве код цен трал не бан ке 
пре ма ши пет од сто (пет од сто је стан дард у зе мља ма Европ ске уни-
је). Ка да до то га до ђе то зна чи те жњу да се део де ви зних ре зер ви 
утро ши на раз не бу џет ске по тре бе, па и за са ни ра ње со ци јал них 
тен зи ја у про па лим ги ган ти ма ко ји, због оду го вла че ња с до но ше-
њем за ко на о сте ча ју, по ста ју све ве ћи про блем у Ср би ји.

Чи ње ни ца је да Евро па не ће ре ша ва ти на го ми ла не про бле ме 
у Ср би ји. Тим пре што је и са ма у про бле ми ма због гло бал не фи-
нан сиј ске кри зе, а и да ни је те кри зе она се не би ба ви ла уну тра-
шњим про бле ми ма у Ср би ји.

Сце на рио раз во ја свет ске фи нан сиј ске кри зе је до ста сло-
жен. Дра сти чан пад це на наф те и пре са хле ин ве сти ци је са мо су 
не ки од чи ни ла ца ко ји су уз ши ре де ло ва ње гло бал не еко ном ске 
кри зе, ве ли ки број зе ма ља до ве ли на нај ни жи ни во од кре дит ног 
кра ха с кра ја два де се тих го ди на.  Уоп ште но го во ре ћи про из-
вод ња3) је у ко лап су ши ром све та. Европ ска ко ми си ја4) је прог но зи-
ра ла при вре ди ЕУ пад од 1,8 од сто у 2009. го ди ни, а у еуро зо ни за 
1,9 од сто.

Исто та ко, страх од гу бит ка по сла у ве зи је са стра хом од 
гла ди, бе де, си ро ма штва. Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да (МОР) 
пред ви ђа да ће до кра ја 2009. го ди не у све ту без по сла оста ти 51 
ми ли он љу ди, као по сле ди ца успо ра ва ња при вред ног ра ста ко ји је 
пре ра стао у гло бал ну кри зу на тр жи шту ра да.

Ср би ја ни је из у зе так од оста лих зе ма ља у ре ги о ну и све ту 
уоп ште. Срп ска при вре да је већ у до ста те шкој си ту а ци ји, па ће је 
кри за ду бо ко по го ди ти.

ЕФЕКТИЕКОНОМСКЕПОЛИТИКЕ

У Ср би ји је у раз до бљу од 2000-те го ди не до да нас сто па ра-
ста из но си ла 5,1 од сто. Раст бру то до ма ћег про из во да (GDP) за сни-
3) Ин ду стриј ска про из вод ња у Аме ри ци је у ја ну а ру 2009. го ди не опа ла за 3,6 од сто, а у 

Ве ли кој Бри та ни ји за 4,4 од сто, а то је јед на ко го ди шњем па ду од 13,8 од сто од но сно 
16,4 од сто. У Не мач кој је ин ду стриј ска про из вод ња у че твр том квар та лу 2008. го ди не 
па ла за 6,8 од сто, на Тај ва ну 21,7 од сто, у Ја па ну за 12 од сто, па бру то дру штве ни про-
из вод ових зе ма ља опа да знат но бр же не го што је то би ло по чет ком де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка. (Из вор: www.al ham bra in vest ments.com)

4)  ЕК је да ла прог но зу 19.01.2009. го ди не.
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вао се на тр го ви ни, од но сно уво зу ту ђих про из во да, ту ђег нов ца, 
на и ме ту ђој мо ћи, а не на ства ра њу вла сти тих но вих и до дат них 
вред но сти. Са да ка да је до шло до ре це си је у Евро пи и све ту, ра-
зу мљи во је да раст GDP-а за сно ван на по тро шњи ту ђе хра не, тех-
ни ке, нов ца не мо же би ти тра јан. Још јед ном се по твр ди ло да је 
сва ки раст ко ји се те ме љи на ту ђој фи нан сиј ској и ма те ри јал ној 
мо ћи вр ло ри скан тан, а во ђе ње та кве по ли ти ке то тал но по гре шно. 
Нај бо љи при мер за ову тврд њу је упра во Ма ђар ска, Ислан да, Ир-
ска, Ру му ни ја, Бу гар ска и Ср би ја.

Због по гре шне еко ном ске по ли ти ке ка ква се во ди у Ср би ји 
да нас има мо ло ше ма кро е ко ном ске по ка за те ље5) - пад при вред не 
ак тив но сти, пад GDP-а, пад тр го ви не на ма ло, ра сту ћу ин фла ци-
ју6), ра пид но сла бље ње на ци о нал не ва лу те и све ве чи број не за по-
сле них7). 

Ге не рал но по сма тра ју ћи ин ду стриј ска про из вод ња је скло на 
ги ба њи ма, али ова кво сма ње ње  ни је ви ђе но од нафт не кри зе се-
дам де се тих го ди на про шлог ве ка. Пад про из вод ње бе ле жи се ши-
ром све та8). Тај пад је да ле ко ве ћи у зе мља ма  чи ја про из вод ња 
ди рект но за ви си од из во за.

Ин ду стриј ска про из вод ња9) у Ср би ји се сма њу је по ве о ма ви-
со кој сто пи од 20 од сто на го ди шњем ни воу. Тр го ви на се сма њу-
је по сто пи од чак 40 од сто у не ким зе мља ма и у слу ча ју ка да су 
у пи та њу не ки про из во ди. Срп ска при вре да је у за бри ња ва ју ћим 
те шко ћа ма. Из воз је је два не што ве ћи од 20 од сто бру то до ма ћег 
5) Сасвим је сигурно да ће подаци о садашњем стању макроекономских показатеља, када 

их будемо имали, указивати на додатно погоршање у односу на оне с краја прошле 
године и првог квартала 2009. године.

6) У Србији је у фебруару 2009. године инфлација износила 2,3 одсто, а годишња стопа 
инфлације достигла је 10,7 процената. (Извор: Републички завод за статистику, доступно 
27.02.2009. године).

7) У Србији је у јануару 2009. године било незапослено 736.816 људи. (Извор:Национална 
служба за запошљавање, доступно 27.02.2009. године).

8) Индустријска производња у Америци је у јануару 2009. године опала за 3,6 одсто, а у 
Великој Британији за 4,4 одсто, што је једнако годишњем паду од 13,8 одсто односно 
16,4 одсто. У Немачкој  је индустријска производња у четвртом кварталу 2008. године 
пала за 6,8 одсто, на Тајвану 21,7 одсто, у Јапану за 12 одсто, па код ових земаља бруто 
друштвени производ опада и брже него што је то бележено почетком деведесетих 
година прошлог века. (Извор:www.stat.si,  доступно 27. 02. 2009. године,  www.alham-
brainvestments.com, доступно 27. 02. 2009. године).

9) Индустријска производња у децембру 2008. године у односу на исти месец 2007. године 
пала је у Србији  за 8,9 одсто. (Извор: Републички завод за статистику, 27.02.2009. 
године).

 Индустријска производња има пад  још од октобра 2008. године. У јануару 2009. године 
она је забележила пад од чак 17 одсто у односу на исти месец претходне године. 
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про из во да. Ово је по сле ди ца по ли ти ке кур са и не до след не ли бе ра-
ли за ци је. 

По ли ти ка кур са ди на ра ка ква се во ди ла по го до ва ла је уво-
знич ким ло би ји ма. Уво зни ци су про фи ти ра ли игра ју ћи на кар ту 
пре це ње ног ди на ра. За пра во, та кав курс је про мо ви сао уво зне ро-
бе а ни је од го ва рао до ма ћим из во зни ци ма, и оте жа вао је по зи ци ју 
они ма ко ји су кре дит но за ду же ни.

Ка да курс ди на ра бла го па да10) та да це не свих уво зних про из-
во да, али и до ма ћих у ко је се угра ђу ју ком по нен те из уво за, осет но 
по ра сту. По ред то га, са па дом кур са ди на ра др жа ва мо ра из дво ји ти 
до дат на сред ства за от пла ту глав ни це спољ њег ду га.

Ако до ђе до зна чај ни јег па да  вред но сти ди на ра не га тив ни 
ефек ти по еко ном ско ста ње у зе мљи би ли би још на гла ше ни ји. На-
и ме, про сеч на пла та рад ни ка би се на го ди шњем ни воу још ви ше 
сни зи ла, а и про сеч на пен зи ја би би ла ма ња. Осим то га, сви они 
ко ји от пла ћу ју кре ди те мо ра ли би от пла ти ти ви ше стру ко ве ћу ра ту 
не го да нас, а от пла та глав ни це др жав ног ду га би по ра сла.

 Курс ди на ра ће 2009. го ди не би ти су о чен са ве ли ким иза зо-
ви ма. Ра ди то га што ста би лан курс пре ма еуру пр вен стве но за ви си 
од кон ти ну и ра ног при ли ва де ви за из ино стран ства – а ње га ће би ти 
да ле ко ма ње не го што је то би ло у про те клим го ди на ма.

Зна ча јан фак тор  ко ји је имао деј ство на ја ча ње до ма ће ва лу-
те то ком 2008. го ди не, а на ро чи то у пр вој по ло ви ни те го ди не, би ло 
је сна жно за ду жи ва ње кор по ра тив ног сек то ра у ино стран ству. То је 
по ве ћа ло по ну ду де ви за на срп ском тр жи шту. Али, 2009. го ди не и 
на ред них го ди на на зна чај но за ду жи ва ње у ино стран ству се ви ше 
не мо же ра чу на ти. Ве ћи на ино стра них оба ве за ко је до спе ва ју мо-
ра ће да се ре фи нан си ра ју на до ма ћем тр жи шту, а то ће по ве ћа ти 
по тра жњу за стра ним ва лу та ма.

Цен трал на бан ка ће се на ћи пред ве ли ким иза зо ви ма. Ти иза-
зо ви су – ка ко од бра ни ти курс ди на ра и ка ко обез бе ди ти до вољ ну 
ли квид ност ба на ка ка ко би оне мо гле кре ди ти ра ти пред у зе ћа и др-
жа ву. Про блем је у то ме што по ве ћа ње ко ли чи не ди на ра на тр жи-
шту ру ши курс ди на ра, док по вла че ње ди на ра с тр жи шта, бра ни 
курс али сма њу је ли квид ност. Сма ње ну ли квид ност и не до ста так 
ка пи та ла на тр жи шту бан ке углав ном ком пен зи ра ју по ве ћа њем ка-
мат них сто па.
10) Од почетка године динар је ослабио 5,7 одсто према еуру и за 15,2 одсто према долару. 

Јануарска депресијација динара износила је 6,2 одсто. (Извор: НБС, 20. фебруар 2009. 
године.)
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Вла ди Ср би је сто је на рас по ла га њу са мо две мо гућ но сти.  
Једнамогућност је да она на ста ви са де фла тор ном по ли ти ком очу-
ва ња кур са. И нај ве ро ват ни је је да ће се вла да опре де ли ти за ту 
ал тер на ти ву, јер је већ за тра жи ла по моћ од ММФ-а. (О ово ме ви ше 
у тек сту ко ји сле ди). Ло ша стра на по ли ти ке очу ва ња кур са је сте да 
ће то иза зва ти још ве ће про бле ме у при вре ди, ве ли ки број бан кро та 
пред у зе ћа, а са мим тим и гу бит ка рад них ме ста. Другамогућност 
је да се из вр ши ко рек ци ја ди на ра. У том слу ча ју пао би жи вот ни 
стан дард ста нов ни штва, по ве ћа ле би се ра те кре ди та, али би до бар 
део рад них ме ста био са чу ван. 

На рав но, не за ви сно од то га ко ји мо дел се ода бе ре, прет по-
став ка ње го ва успе ха је сте ре ба ланс др жав ног бу џе та, зна чај но 
сма ње ње по тро шње јав ног сек то ра и ко ре ни та про ме на ма кро е ко-
ном ске по ли ти ке.

У по след њем квар та лу 2008. го ди не до шло је до сма ње ња 
кре ди ти ра ња при вре де, док је знат но по ра сло кре ди ти ра ње др жа-
ве, а то зна чи по ве ћа ну тра жњу др жа ве за при ват ним сред стви ма. 
Ср би ја је да нас су о че на са озбиљ ним про бле мом јер др жа ва тро ши 
огром ну ко ли чи ну до спе лог ка пи та ла на тр жи шту за за до во ља ва-
ње сво јих по тре ба. Ра ди то га је ма ло нов ца до ступ но при вре ди.  
Исто вре ме но при ват ни ин ве сти то ри, а на ро чи то они из ино стран-
ства,  су  по ста ли ве о ма оба зри ви због ви со ког сте пе на ри зич них 
ула га ња. Ср би ја има нај ло ши ји кре дит ни реј тинг у од но су на зе-
мље у ре ги о ну.

Ме ђу на род на аген ци ја за про це ну кре дит не спо соб но сти зе-
ма ља “Фич реј тингс” ре ви ди ра ла је из гле де Ср би је за 2009. го ди ну 
и уме сто као ста бил не опи са ла их је као не га тив не11). Аген ци ја са 
се ди штем у Лон до ну свр ста ла је Ср би ју у но ву, ни жу ка те го ри ју, 
пре све га због ви со ког те ку ћег бу џет ског де фи ци та и ве ли ке по-
тре бе за спољ ним фи нан си ра њем ка ко би мо гли да се от пла ћу ју 
ве ли ки при ват ни ду го ви.

Та ко ђе и ме ђу на род на Аген ци ја “Stan da ra end Po or’s”, свр-
ста ла је Ср би ју (са оце ном ББ-) у ка те го ри ју са нај го рим кре-
дит ним реј тин гом у ре ги о ну. На и ме, оце на12) ББ- је нај ло ши-
ја на ли сти кре дит ног реј тин га (ви де ти Табелу 1. и Табелу 2).
 

11) Извор: Bi-Bi-Si.

12) Ранг ААА означава највећи кредитни рејтинг, бок ББ, ББ+ и ББ- означавају ранг испод 
пожељне границе инвестирања, али дужник у принципу може да испуњава своје 
обавезе.
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Табела1.Кредитнирејтинг

Земља Оцена Очекивања
Ср би ја ББ- Не га тив но
Бу гар ска БББ Не га тив но
Хр ват ска БББ Не га тив но
Ма ђар ска БББ Не га тив но
Ма ке до ни ја ББ+ Не га тив но
Ру му ни ја ББ+ Не га тив но
Сло ве ни ја АА Ста бил но

Извор:Standard&Poor’s, CreditRatings, 31.12.2008.године
Ка рак те ри стич но је за па зи ти да су од кра ја де цем бра 2008. 

го ди не до кра ја фе бру а ра 2009. го ди не Бу гар ска и Ма ђар ска по-
пра ви ле свој кре дит ни реј тинг, од но сно из зо не не га тив них оче-
ки ва ња пре ме сти ле су се у ста бил но оче ки ва ње, док је Сло ве ни ја 
та ко ђе на пре до ва ла и озна че на је као зе мља са нај ве ћим кре дит ним 
реј тин гом. Ср би ја је и да ље оста ла у зо ни не га тив ног оче ки ва ња 
кре дит ног реј тин га, као нај ло ши ја од свих зе ма ља у цен трал ној и 
ис точ ној Евро пи. 
Табела2.КредитнирејтингземаљацентралнеиисточнеЕвропе

Земља Оцена
Бу гар ска А
Че шка АА
Ма ђар ска А
Пољ ска А+
Ру му ни ја БББ+
Ру си ја БББ
Ср би ја ББ-
Сло вач ка ААА
Сло ве ни ја ААА
Из вор: Standard&Poor’s,CreditRatings, February 2009.

Бу ду ћи да је Ср би ја оце ње на као зе мља у ко ју ни је по жељ но 
ин ве сти ра ти, њој би са мо спо ра зум са ММФ-ом по мо гао да по ша-
ље сиг нал све ту да је зе мља под кон тро лом Фон да, што би јој би ла 
до не кле га ран ци ја да мо же да тра жи кре ди те и код дру гих кре ди-
то ра, раз у ме се уз ве ли ке те шко ће. С дру ге стра не, раз ви је не зе мље 
ко је има ју но вац би ће још бо ја жљи ви је пре ма Ср би ји, и због  ре це-
си је не ће би ти спрем не да ула зе у још ве ће ри зи ке ула га ња, јер не 
зна ју шта њих мо же за де си ти у бу дућ но сти.

Не ке зе мље су ве о ма осе тљи ве на при вред на кре та ња ка ква 
су са да у Ср би ји. Сто га су њи хо ве бан ке по себ но опре зне при кре-
ди ти ра њу у срп ску при вре ду. Чак и ако ре ски ра ју да уло же но вац 
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од но сно да ју за јам за срп ску при вре ду, ло гич но је да це на по зај-
ми це бу де ви со ка као и усло ви кре ди ти ра ња. По што ће кре ди ти из 
ино стран ства би ти огра ни че ни, а до ма ћих из во ра ви ше не ће би ти, 
си ту а ци ја на еко ном ској сце ни Ср би је ће се још ви ше по гор ша ва-
ти, од но сно кри за ће се ин тен зи ви ра ти.

Ако Ср би ја не сма њи по рез на до хо дак и до бит и пред у зет-
ни ци ма не по мог не да по слу ју из вла сти те аку му ла ци је, а не из 
ску пих кре ди та, и ако се на ста ви са ве ли ком јав ном по тро шњом, 
он да ће кри за у ко ју је Ср би ја већ ушла има ти ра зор но деј ство. По-
тро шња се мо ра сма њи ти ра ди то га што би за ду жи ва ње без штед-
ње би ло са мо про лон ги ра ње про бле ма, што не би да ло ре ше ње на 
ду жи рок, већ са мо огром не про бле ме бу ду ћим ге не ра ци ја ма. Ср-
би ју не ће спа си ти крат ко роч не ан ти ре це сиј ске ме ре, бу ду ћи да су 
то тек “ва тро га сне ме ре” крат ког до ме та ко је не мо гу на до ме сти ти 
не по сто ја ње кон цеп та при вред них и со ци јал них од но са. У ства ри, 
крат ко роч не ан ти ре це сиј ске ме ре ни су до вољ не за ду би ну срп ског 
ду жни шко-по ве ри лач ког про бле ма из ко га Ср би ја не ће иза ћи ла ко. 
Из ду жнич ког роп ства се из ла зи те шко и ду го, а мо жда и ни ка да. 
Са да шње екс перт ске ели те ове зе мље не схва та ју ду би ну про бле-
ма.

ГУБИТАКЕКОНОМСКЕНЕЗАВИСНОСТИ
ИПОЛИТИЧКОГСУВЕРЕНИТЕТА

Мно ги “при ви ле го ва ни моћ ни ци” су се у про шлом ре жи му 
обо га ти ли и, ка да је све про па ло, бр зо су се до дво ри ли но вој вла-
сти. Мно ги су се обо га ти ли и у ово ме ре жи му. Ни је те шко на слу-
ти ти  ко ме ће се при кло ни ли су тра. Опет “но вој” вла сти. При ви ле-
го ва ни оп чи ње ни сво јом мо ћи ми сле да мо гу оп ста ти. Али, из гле да 
да не схва та ју да њи хо ве тре нут не при ви ле ги је и при ку пље ни ка-
пи тал сте чен про бле ма тич ном при ва ти за ци јом, као и ра зним дру-
гим при ви ле го ва ним рад ња ма, мо гу не ста ти у све оп штем про па-
да њу зе мље и гу бит ком ње не еко ном ске мо ћи. Нај бо љи при мер је 
свет ска еко ном ска кри за с кра ја 2008. го ди не ко ја је ис то пи ла ка пи-
тал мно гих нај ве ћих свет ских бо га та ша13).
13) Према овогодишњој листи америчког магазина Форбс, закључно са подацима од 13. 

фебруара 2009. године, 793 особе на свету имају богатство које се изражава најмање 
десетоцифреним бројем, док их је прошле године било 1.125. Њихово укупно богатство 
је мање за две хиљаде милијарди и сада износи 2.400 милијарди долара. Карактеристично 
је да је први пут од 2003. године Форбсова листа супербогаташа скраћена за 335 имена. 
Ово само потврђује да најуспешнији људи на планети не могу да се снађу, боље од оних 
људи који то нису, у овој глобалној економској кризи.
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Раз у ме се да са на ста ја њем гло бал не еко ном ске и фи нан сиј-
ске кри зе не мо гу би ти по ште ђе ни ни при ви ле го ва ни по је дин ци 
у Ср би ји. На ро чи то они по је дин ци ко ји су се бо га ти ли на ра чун 
при ва ти за ци је од но сно “рас про да је” пред у зе ћа у зе мљи. Ме ђу тим, 
да ле ко се жни је по сле ди це по гре шне при ва ти за ци је у Ср би ји је су 
ње ни не га тив ни ефек ти ве за ни за гу би так еко ном ске не за ви сно сти 
и по ли тич ког су ве ре ни те та.

Про блем гу бит ка еко ном ске мо ће зе мље су ге ри ше на да нас 
ја ко ак ту ел но пи та ње: ка да ће се пре ста ти са рас про да јом  стра те-
шки ва жних  пред у зе ћа у Ср би ји?

Вла да Ср би је углав ном про да је пред у зе ћа ко ја већ успе шно 
по слу ју, упр кос чи ње ни ци да се не сме ју про да ва ти стра те шки ва-
жне гра не за др жа ву. Ако се про да ју те гра не, др жа ва ће из гу би ти 
еко ном ску не за ви сност, а са њом и су ве ре ни тет. Ср би ја да нас ни је 
су ве ре на. Зе мља је по ли тич ки су ве ре на оно ли ко ко ли ко је еко ном-
ски не за ви сна од фи нан сиј ских цен та ра мо ћи. Са гу бит ком су ве ре-
ни те та Ср би ја је се бе дис ква ли фи ко ва ла као рав но прав ног парт не-
ра у еко ном ским од лу ка ма. 

Број ни су при ме ри у ко ји ма је ин те рес по је ди на ца из над 
еко ном ског ин те ре са зе мље. До га ђа ња на по ли тич кој сце ни и ве-
о ма че сте афе ре ве за не за ко руп ци ју и кри ми нал ко је во де и до са-
мог вр ха где се до но се ве о ма ва жне од лу ке за Ср би ју, пот ко па ва ју 
по ве ре ње не са мо у еко ном ски си стем, већ и у це ло куп ни си стем 
вла сти. Ти и низ дру гих про бле ма оте жа ва ју по нов ну афир ма ци ју 
тр жи шне еко но ми је у Ср би ји ко ја зах те ва ста вља ње ак цен та на на 
ства ра ње та квих вла снич ких и ин сти ту ци о нал них струк ту ра ко је 
би по кре та ле бан ке и кор по ра ци је на прин ци пи ма еко ном ског ин-
те ре са, а не ин те ре са по је ди на ца.

Имо вин ска пра ва мо ра ју да по чи ва ју на дру штве ним нор ма-
ма, у ко ја спа да ју ра зум на огра ни че ња бе за ко ња (за шти та од пљач-
ка шких ак тив но сти), за шти та од ар би трар них (про из вољ них) ак-

 У магазину Форбс наведено је  да Њујорк сада има највише милијардера, и то 55, док је 
у Москви њихов број пао са 87 на 32 милијардера. Бил Гејтс је поново најбогатији човек 
на свету, са 40 милијарди долара, премда је за годину дана изгубио 18 милијарди долара.

 Удар кризе добро су осетили руски олигарси, чији се број за годину дана више него 
преполовио. Богатство руских олигарха због економске кризе смањило се последњих 
годину дана за 66 одсто. Према оцени руског часописа Финанс, закључно са 31. 
децембром 2008. године, број доларских милијардера пао је са 101 на 49, а један од 
највећих губитника у кризи је Олег Дерипаска, који је прошле  године био на челу листе 
најбогатијих у Русији са  40 милијарди долара, и девети на светској Форбсовој листи, 
а сада се високо котира међу највећим губитницима, јер је акцијски капитал заложио 
за кредите, што је било погрешно јер су “банке дошле по своје”. Крајем 2008. године 
најбогатији Рус је био Михаил Прохоров  који је имао капитал од 14,1 милијарду долара. 
Међутим он је са настанкон финансијске кризе изгубио много свога богатства, па ипак 
је са 9,5 милијарди долара сада најбогатији Рус, јер је продавао имовину у право време.
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тив но сти вла сти ко је оме та ју по слов не ак тив но сти, и пра вед ним 
и пред ви ди вим ме ха ни зми ма за ре ша ва ње спо ро ва. Ипак, све док 
зе мља не ма ја ке ин сти ту ци о нал не спо соб но сти, со фи сти ци ра не 
ре фор ме не ће уро ди ти пло дом. 

Ка да стра ни ка пи тал ула зи у не ку зе мљу обич но он иде у 
две фа зе. У пр вој нај ве ћи део ин ве сти ци ја до ла зи ра ди по кри ва ња 
до ма ћег тр жи шта. Нај ве ро ват ни је да ће у Ср би ји ова фа за тра ја ти 
још ко ју го ди ну. Ти пич ни при ме ри за ову фа зу су ин ве сти ци је Мер-
ка то ра, Ко ре, Ве ро пу ло са. Слич на си ту а ци ја је и код при ва ти за ци је 
-  пр во су про да те це мен та ре. У дру гој фа зи, ко ја са да по ла ко за по-
чи ње, стра не фир ме се ло ци ра ју у Ср би ји да би ис ко ри сти ле ње ну 
ре ла тив но јеф ти ну и ква ли тет ну рад ну сна гу, ге о граф ски по ло жај, 
а до не кле и ра ди ње них при род них ре сур са. 

Но, озбиљ не ри зи ке но си при ва ти за ци ја пред у зе ћа и стра те-
шких ком па ни ја по сце на ри ју вла де Ср би је. Про да ја пред у зе ћа и 
ком па ни ја ко је су од стра те шког зна ча ја за зе мљу до са да је би ла 
упит на због њи хо вих ни ских це на, па се сти че ути сак да не по сто је 
је дин стве ни кри те ри ју ми, јер по ли ти чар мо же ар би трар но од ре ди-
ти куп ца, што отва ра про стор ко руп ци је.

При ва ти за ци ја је од са мог по чет ка би ла не тран спа рент на, 
па вла сни ци сум њи вих ква ли те та су ку по ва ли и ку пу ју пред у зе ћа. 
О не тран спа рент но сти при ва ти за ци је од 2000-те го ди не до да нас 
го во ре мно ги при ме ри (Цр вен ка, Ве те ри нар ски за вод у Бе о гра ду, 
про бле ми са ак ци ја ма Апа тин ске пи ва ре, НИС и др.).

Ше ће ра не су не по врат но из гу бље не. Под се ћа ња ра ди, ку пац 
срп ске ше ће ра не – Цр вен ка – је на ци о нал на грч ка ком па ни ја ко-
ја је сто од сто вла сни штво др жав не Агро-бан ке. По што ни је би ло 
ло гич но да др жав ну имо ви ну Ср би је при ва ти зу је грч ка др жав на 
бан ка, отва ра се но во пи та ње: да ли не ко раз ми шља о то ме ко ов де 
за ра ђу је?    

Исто та ко, уго вор о про да ји Сар ти да био је не по во љан за по-
ве ри о це, и за по сле не у же ле за ри, али и др жа ву. Кон зор ци јум ба-
на ка је за ме рио вла ди Ср би је и сте чај ној упра ви Сар ти да што је 
про да ја же ле за ре уго во ре на са аме рич ким  про из во ђа чем че ли ка 
УС Сти лом у то ку сте чај не про це ду ре без јав ног тен де ра и за све га 
21,3 ми ли о на до ла ра, без оба ве зе пре у зи ма ња ду га кон цер на. Бан-
ка ри, при то ме ни су твр ди ли да је про це ду ра би ла не ле гал на, али 
су ка за ли да ни је ис по што ва но основ но на че ло сте ча ја, а то је да 
се по ве ри о ци на ми ре што је бо ље мо гу ће. По зи ва ју ћи се на  про-
це не ме ђу на род них екс пе ра та из Bank Austria Kreditanštalt мо же се 
за кљу чи ти да је Сар тид вре део не ко ли ко пу та ви ше од це не по ко-
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јој је про дат, а да је бо ља це на мо гла да се по стиг не на тен де ру. 
На жа лост, има још ова квих слу ча је ва “про бле ма тич не” рас про да је 
др жав не имо ви не.

По сле тре ће ве ли ке тен дер ске при ва ти за ци је у Ср би ји, вла-
сник 70 од сто ка пи та ла ком па ни је Бе о пе трол по стао је ру ски нафт-
ни ги гант Лу ко ил. Ова ком па ни ја је за ка пи тал Бе о пе тро ла по ну-
ди ла 117 ми ли о на еура, оба ве зав ши се да ин ве сти ра до дат них 85 
ми ли о на еура, а да за со ци јал ни про грам обез бе ди осам ми ли о на 
еура. Јед на не ја сно ћа око при ва ти за ци је Бе о пе тро ла би ла је не ре-
шен спор са хр ват ском ИНО-м и ње ним по ла га њем пра ва на Бе о-
пе трол. 

Чи ње ни ца је да је тран сфор ма ци ја вла сни штва пред у зе ћа у 
јав ном сек то ру нео п ход на. Али се мо ра по ред об ли ка сво ји не (при-
ват ни и ме шо ви ти) пре ци зно де фи ни са ти уло гу вла сни ка – ње го ва 
пра ва, оба ве зе и од го вор но сти – и ри зи ци ко је ова тран сфор ма ци ја 
вла сни штва са со бом но си.

Ја ко је нео д го вор но ка да пред став ни ци вла де Ср би је не зна ју 
ка ко по слу је не ка ком па ни ја ко ја са да има  но вог вла сни ка, а ко ја је 
од из у зет не ва жно сти за др жа ву. При мер за ову тврд њу је Нафт на 
ин ду стри ја Ср би је (НИС).  Реч је о то ме да су се по ја ви ла два раз-
ли чи та фи нан сиј ска из ве шта ја о по сло ва њу НИС-а у 2008. го ди ни. 
Док но ви ве ћин ски вла сник НИС-а ком па ни ја Га спром њефт твр ди 
да је пре ма за вр шном ра чу ну ком па ни ја у 2008. го ди ни има ла гу-
би так14) од 3,8 ми ли јар ди ди на ра или ско ро 40 ми ли о на еура, до тле 
у Ми ни стар ству фи нан си ја твр де да је пре ула ска Ру са у ком па ни ју 
по сто ја ла до бит од 2,3 ми ли јар де ди на ра.

Раз ли чи ти фи нан сиј ски из ве шта ји ба ца ју сен ку сум ње да се 
у овој ком па ни ји не што ни је ра ди ло ка ко ва ља. Ме ђу тим, раз ли чи-
ти ста во ви пред став ни ка др жа ве и Га спром њефт-а су не до пу сти ви. 
Још је про бле ма тич ни је то што пре ма ку по про дај ном уго во ру Ру си 
мо ра ју да има ју “по зи ти ван глас” др жа ве Ср би је да би се усво јио 
фи нан сиј ски из ве штај. Али је не ја сно од ко га су га и да ли су га 
уоп ште до би ли ка да су пре до чи ли свој фи нан сиј ски из ве штај. Или 
мо жда Га спром њефт на овај на чин из бе га ва да пла ти ди ви ден ду 
др жа ви од 12 ми ли јар ди ди на ра.

С дру ге стра не, због про бле ма у сва ко днев ном по сло ва њу 
на ко је на и ла зе ино стра ни ин ве сти то ри при сут ни на срп ском тр-
жи шту ле жи од го вор због че га за са да мно ге озбиљ не мул ти на ци-

14) То је податак који је, према финансијском извештају Гаспромњефт-а, саопштио Кирило 
Кравченко, нови директор НИС-а. Иначе ова руска компанија обезбеђује реализацију 
испуњавања програма модернизације и реконструкције производног комплекса НИС-а. 
Извор: Борба, 14-15 март 2009. године, и Политика, 18 март 2009. године.
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о нал не ком па ни је још ни су до шле у Ср би ју. У не до стат ку ја сног 
прав но си стем ског окви ра, ин ве сти то ри има ју ри зик од то га да ће 
им др жа ва од но сно вла да ини ци јал но по ну ди ти атрак тив не усло ве 
да би им ка сни је на мет ну ла зах те ве ко ји ко шта ју15).

Др жа ва да би до шла до нов ца спрем на је да при ва ти зу је “Јат 
ер вејз” и да иде на тен дер ску при ва ти за ци ју “Га ле ни ке”. Али, др-
жа ва не сме про да ва ти јав на пред у зе ћа, као на при мер, “Те ле ком 
Ср би је” да би се обез бе ди ли бу џет ски при хо ди, или “ЕПС” ко ји 
мо ра оста ти у др жав ном вла сни штву.

Има и оних пред у зе ћа ко ја због об ли ка имо ви не и спе ци фич-
не де лат но сти, као на при мер во до во ди и то пла не, тре ба ју оста ти у 
по се ду ло кал не са мо у пра ве. 

Вла да Ср би је тре ба да има стра те ги ју о на чи ну при ва ти за-
ци је др жав них пред у зе ћа, ко ја би тре ба ла да пре ђу у по сед но вих 
вла сни ка. Но ви ин ве сти то ри, углав ном стра ни,  ко ји бу ду има ли 
ви ше од по ло ви не ка пи та ла пред у зе ћа мо гу, ко ри сте ћи ин сти ту-
ци о на ли зо ва ни ме ха ни зам гла са ња, ути ца ти на до но ше ње од лу ка 
у скла ду са сво јим ин те ре си ма. А тај про блем не рав но прав но сти 
свих ак ци о на ра по сле ди ца је не раз ви је ног кор по ра тив ног упра-
вља ња у Ср би ји.

Нај бо љи при мер за ово је слу чај Ср би ја га са. Гре шка је на-
пра вље на ка да је срп ска стра на при ли ком пот пи си ва ња ме ђу на род-
ног спо ра зу ма с Ру си јом пот пи са ла ме мо ран дум, ко ји ни је оба ве-
зу ју ћи, а ни је пот пи са ла уго вор, о за вр шет ку град ње “Ба нат ског 
Дво ра”.  Ра ди се о то ме да “Ба нат ски Двор” мо жда не ће би ти ре-
ги о нал но скла ди ште га са, ка ко је то Ср би ја же ле ла и ра чу на ла на 
при лич ну нов ча ну за ра ду. Са да је пи та ње да ли ће има ти би ло ка-
кву за ра ду по што су Ру си ја и Ма ђар ска пот пи са ле до ку мен та о из-
град њи ма ђар ског де ла га со во да Ју жни ток и под зем ног скла ди шта 
га са, чи ји је ка па ци тет до 1,3 ми ли јар де куб них ме та ра.

Ти ме је Ср би ја до ве де на у не за ви дан по ло жај јер се уоп ште 
не зна хо ће ли Ру си ула га ти у про је кат16) за вр шет ка скла ди шта “Ба-

15) Према тврдњама представника државе проблем са НИС-ом је настао због тога што нови 
власник Гаспромњефт није хтео да призна пребијање дугова између државе, НИС-а и 
три јавна предузећа (Јат ервејза, Путева Србије и Србијагаса) за испоручено гориво, 
битумен односно гас који су били око седам милијарди динара.

16)  Ср би ја је на за че љу тог ва жног про јек та, иако се зна да је за јед нич ко срп ско-ру ско пред-
у зе ће за град њу на ве де ног га со во да тре ба ло да бу де осно ва но још 25. ма ја 2008. го ди не, 
а за тим 1. мар та 2009. го ди не, ка да је по но во од ло же но. Раз ло зи за ова кво од ла га ње др же 
се у тај но сти. На дај мо се да раз ло зи ни су не до ста так га са. Ве ро ват но је у пи та њу кри за 
ко ја је за хва ти ла и ову зе мљу. На и ме, “по сле го ди на нафт ног бу ма, ко ји је др жав ну ка су 
пу нио пе тро до ла ри ма а ста нов ни штву џе по ве ја ча ју ћи на ци о нал но са мо по у зда ње, Ру-
си ја је са да у озбиљ ним фи нан сиј ским про бле ми ма”. У све тлу по да та ка с по чет ка 2009. 
го ди не, не за по сле но је 1,7 ми ли о на љу ди у Ру си ји, ру бља је из гу би ла пре ко 30 од сто 
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нат ски Двор”. Прак тич ки ово зна чи да од стра на ца за ви си це ло-
куп ни про је кат, јер Ср би ја не ма нов ца да скла ди ште на пу ни са ма 
до пу ног ка па ци те та од око 800 ми ли о на ку би ка га са. С дру ге стра-
не, Ср би ја ни је у по зи ци ји да ан га жу је не ког дру гог парт не ра за 
за вр ше так ових ра до ва.

Због ло ших по те за вла де Ср би је скла ди ште “Ба нат ски Двор” 
мо же да бу де опе ра тив но скла ди ште га са из ко га би Ср би ја гас по-
вла чио ру ски гас и пла ћао га Ру си ма. Овај сце на рио је вр ло ве-
ро ва тан, по што је ве ли ко ду шно по кло ње но Ру си ма да они у овом 
по слу бу ду ве ћин ски вла сник. Ово је још је дан при мер ка ко др жа ва 
Ср би ја од но сно ње ни пред став ни ци у на сто ја њу да се бр зо до ђе до 
нов ца про да ју и оно што не би сме ли про да ва ти, јер се та ко гу би 
еко ном ска не за ви сност и по ли тич ки су ве ре ни тет. 

Ка да се до го ди гу би так еко ном ске не за ви сно сти и по ли тич-
ког су ве ре ни те та та да ино стра не мул ти на ци о нал не ком па ни је по-
чи њу да дик ти ра ју усло ве ко ји ни су ну жно у скла ду с ци ље ви ма 
при вред ног раз во ја и ма кро е ко ном ске по ли ти ке Ср би је. Стра не 
ком па ни је ка да уђу на срп ско тр жи ште по чи њу да дик ти ра ју усло-
ве на ње му, да вр ше при ти сак на снаб де ва че у ве зи са це на ма и све 
кра ћим и стро жим ро ко ви ма ис по ру ке, и да оте жа ва ју по ди за ње 
стан дар да. Њих не ин те ре су ју про бле ми не за по сле но сти и еко ло-
шки про бле ми у Ср би ји. И по ред ри зи ка ула га ња у Ср би ју њих 
пр вен стве но при вла че јеф ти на рад на сна га и ни ски по ре зи. Стра не 
ком па ни је при бе га ва ју мо но по лу, јер ов де не ма за ко на ко ји спре ча-
ва ју мо но пол. 

У це лом све ту по сто је ре гу ла тор не ин сти ту ци је ко је кон тро-
ли шу по сло ва ње мул ти на ци о нал них ком па ни ја и дру гих ком па ни-
ја. У Ср би ји то ни је слу чај. Па опа сност од де ста би ли за ци је ма кро-
е ко ном ског сек то ра је кон стант но при сут на.

Дру штве ну при вре ду тре ба при ва ти зо ва ти, али не по сва ку 
це ну. По себ но не по це ну гу бит ка еко ном ског су ве ре ни те та а ра ди 
стра них ди рект них ин ве сти ци ја, ко јих ће због свет ске фи нан сиј ске 
кри зе би ти све ма ње.

Та ко ђе, по сто ји ве ли ка опа сност да нај не ква ли тет ни је стра-
не ди рект не ин ве сти ци је уђу на нај о се тљи ви је под руч је, а то је 
екс пло а та ци ја руд ног бо гат ства. То би мо гло да има за по сле ди-
цу ви ше ди мен зи о нал не не га тив не ефек те, пре све га, на жи вот ну 
сре ди ну, ста нов ни штво, па и на са му срп ску вла ду. На и ме, ве ли ке 

вред но сти у од но су на до лар. Ра ди то га је у Ру си ји из дво је но пре ко 14 ми ли јар ди до ла ра 
по мо ћи круп ним ком па ни ја ма, као на при мер Ро сњеф ти, на ци о нал не нафт не ком па ни је, 
и ин ду стриј ског ги ган та у вла сни штву при ват них ак ци о на ра по пут Ру са ла, про из во ђа ча 
алу ми ни ју ма, или Ал фа гру пе   - за от пла ту стра них и до ма ћих ду го ва.
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ште те би мо гле на ста ти због еко ло шког за га ђе ња, што би опет до-
ве ло до ра се ља ва ња ло кал ног ста нов ни штва. Не ке тран сна ци о нал-
не кор по ра ци је чак пред ста вља ју озбиљ ну прет њу по здрав стве но 
ста ње ре ги о на.

Мо ра се има ти у ви ду и чи ње ни ца да мул ти на ци о нал не ком-
па ни је мо гу да по ти сну срп ску вла ду, оно га мо мен та ка да ова ви ше 
не би мо гла сво јим соп стве ним еко ном ским и по ли тич ким ин стру-
мен ти ма да па ри ра упра вљач ким струк ту ра ма стра них ком па ни ја. 
Та да ино стра на фи нан сиј ска оли гар хи ја по чи ње да дик ти ра и усло-
вља ва по на ша ње вла ди Ср би је. То би мо гло да бу де ја ко опа сно.

ЕКОНОМСКАОЧЕКИВАЊА–
НАЈГОРЕТЕКДОЛАЗИ!

Пот пу но су не ре ал на оче ки ва ња вла де Ср би је да ре це си ја 
не ће у ве ли кој ме ри по го ди ти зе мљу, као што су не ре ал ни и по да ци 
ко ји су на ве де ни у про јек ци ји за 2009. го ди ну17).

Пла ни ра ни раст дру штве ног про из во да од 3,5 од сто за 2009-
ту го ди ну, ко ји се по чет ком те го ди не у свим зва нич ним прог но-
за ма ММФ-а узи мао као осно ва про ра чу на за ста бил ност Ср би је, 
је то тал но не ре а лан и мо ра ће би ти ко ри го ван на ни же. На го ве штај 
је да ће на ње га по ли ти ка има ти тра ги чан ефе кат, а на ро чи то ка да 
на сту пе ду жнич ке те шко ће. Тре нут ни до га ђа ји ко ји има ју ди рект не 
ефек те на раст ри зи ка зе мље има ће по врат но деј ство и на ин ве-
сти ци је, ни же бу џет ске при хо де, ве ће тран сфе ре за со ци јал на да-
ва ња, ма њи при вред ни раст, ма њак сред ста ва од при ва ти за ци је. У 
2009. го ди ни ће би ти ма сов ног от пу шта ња рад ни ка и ра ди то га што 
то ком ове го ди не ис ти чу мно ги уго во ри о при ва ти за ци ји. Пре ма 
за ко ну је пред ви ђе но да по сле две го ди не од ку по ви не пред у зе ћа 
на аук ци ји по сло да вац сти че пра во да от пу шта ви шак за по сле них, 
док је у слу ча ју тен де ра тај рок пет го ди на. До от пу шта ња рад ни ка 
би мо гло да до ђе у пре ко 300 пред у зе ћа.

Вла да Ср би је би мо ра ла озбиљ ни је да се по на ша у усло ви ма 
еко ном ске кри зе јер се сти че ути сак да она ни је озбиљ но схва ти ла 
до га ђа је ко ји ће тек да усле де.

Оно што ја ко за бри ња ва у овом мо мен ту је сте (као што је 
већ на пред ре че но) из у зет но ни зак ни во ин ве сти ци ја, ве ли ко рас-
те за ње бу џе та на пла те и пен зи је и не мо гућ ност ра ста из во за, сер-

17) Ту се наводи да ће инфлација (потрошачке цене) бити 8 одсто, раст ГДП-а 3,5 одсто, 
буџетски дефицит – максимум 1,7 одсто ГДП-а, дефицит текућег платног биланса 16 
одсто ГДП-а, раст плата у јавном сектору – усклађиваће се са инфлацијом, замрзнуте 
пензије.



СПМброј1/2009,годинаXVI,свеска23. стр.149-170.

164

ви си ра ње ду га др жа ве, као и ве ли ки ду го ви при ват ног сек то ра и 
ста нов ни штва.

Ста ње у Ср би ји на го ве шта ва не из бе жне ду жнич ке про бле ме, 
ко ји ће у раз до бљу ко је до ла зи по ста ти још из ра же ни ји. Спо соб-
ност зе мље да от пла ћу је ду го ве за ви си од сте пе на за ду же но сти, 
сто пе ра ста, при ли ва ди рект них стра них ин ве сти ци ја и при хо да од 
при ва ти за ци је. Тре нут но ста ње у Ср би ји је та кво да је сто па за-
ду же но сти ви со ка, сто пе ра ста да ле ко ис под оче ки ва них, ди рект-
на стра на ула га ња за не ма ри ва, а при хо ди од при ва ти за ци је вр ло 
скром ни, па због то га спо соб ност от пла те ду го ва дра стич но опа да. 
Спољ ни дуг18) зе мље ра сте. 

Ра ди то га ће глав ни про блем еко но ми је у 2009. го ди ни, ко-
ји ће има ти нај ве ћи ути цај на при вред на кре та ња у Ср би ји, би ти 
на чин ре ша ва ња сер ви си ра ња спољ ног ду га. Због гло бал не кри-
зе, Ср би ји је оте жан при ступ ме ђу на род ним тр жи шти ма ка пи та ла, 
што оте жа ва ре фи нан си ра ње ино стра них оба ве за зе мље ко је до-
спе ва ју на на пла ту 2009. го ди не. Кри за у сер ви си ра њу ду га мо гла 
би би ти ја ко опа сна на ро чи то од 2009. до 2011. го ди не јер би се 
ре флек то ва ла на но ву19) при вред ну кри зу са ре це си јом. Не сме се 
за не ма ри ва ти ни при су ство про бле ма курс ног ри зи ка, због за ду-
жи ва ња до ма ћег кор по ра тив ног сек то ра у стра ним ва лу та ма. Исто 
та ко, удео сер ви си ра ња ду га у вред но сти из во за већ са да пре ла зи 
50 од сто, а то мо же иза зва ти још ве ћу не ста ши цу де ви за. Ако би 
спољ но тр го вин ски де фи цит  у ГДП-у био сма њен са 22,8 од сто из 
2008. го ди не на 18 про це на та у 2009. го ди ни за оче ки ва ти је да ће 
се де ви зне ре зер ве још ви ше сма њи ва ти.

Ср би ја мо ра да учи ни све ка ко би из бе гла не мо гућ ност от-
пла те свог спољ ног ду га, од но сно на ста нак ду жнич ке кри зе и си-

18) Спољни дуг Србије у јануару 2009. године износио је 21,46 милијарди еура. У раздобљу 
од 2000. до 2009. године, спољни дуг изражен у доларима растао је по просечној 
годишњој стопи од 14,5 одсто, а просечно годишње повећање износило је 8,99 
процената. Током 2008. године дуг посматран у еурима повећан је у односу на крај 
2007. године за 22,54 милијарди еура, док је у односу на 2000-ту годину повећан за 86,96 
процената.

 Структура спољног дуга по рочности може се сматрати повољном, јер је дугорочни 
спољни дуг крајем јануара 2009. године износио 19,64 милијарде еура, што чини 91,52 
одсто укупног дуга, а краткорочни дуг је износио 1,81 милијарду еура.  

 Структура спољног дуга по кредиторима крајем јануара 2009. године је била следећа. 
Дуг међународним финансијским организацијама износио је 3,98 милијарди еура 
односно 18,55 процената укупног дуга. Дуговање према Париском клубу поверилаца 
износило је 1,81 милијарду еура, од чега се 1,59 милијарди односи на консолидовани 
дуг, док Лондонском клубу поверилаца Србија дугује 894,5 милиона еура. Обавезе према 
осталим владама износиле су 683,2 милиона еура, а дуг према осталим кредиторима 
био је 12,19 милијарди еура што представља 60,1 одсто укупног дуга.

19) Аутор ово га ра да је до ста пу та у про те клим го ди на ма, и пре на сту па ња свет ске еко ном-
ске кри зе, ука зи вао на ефек те кри зе ко ја ће за де си ти Ср би ју.
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стем ске фи нан сиј ске кри зе, јер би то мо гло до ве сти до још сна-
жни јег па да ГДП-а, уз озбиљ не по ли тич ке, со ци јал не и еко ном ске 
по сле ди це, па чак и до бан крот ства зе мље. 

Ду би на гло бал не фи нан сиј ске кри зе још ни је са гле да на. Ако 
се не про на ђе на чин ре ша ва ња про бле ма тзв. “ток сич них об ве зни-
ца”, кри за европ ских ба на ка мо гла би би ти ду бља од кри зе на Wall 
Stre e tu20).

Европ ска уни ја раз ма тра мо гућ ност ка ко да се по мог не зе-
мља ма чла ни ца ма и зе мља ма кан ди да ти ма, ствар ним и по тен ци-
јал ним,  ка ко би из бе гли опа сност од бан крот ства. Зе мље у тран-
зи ци ји као и је дан број оних  чи је их бан ке кре ди ти ра ју на и ла зе 
на про бле ме при за ду жи ва њу. Ра ди се о то ме што оне не мо гу да 
про на ђу кре ди то ре или је пак це на ду га су ви ше ве ли ка. А све се 
су о ча ва ју са ра сту ћим фи скал ним де фи ци ти ма бу ду ћи да све при-
вре де ула зе у ре це си ју21).

Чак и зе мље ко је још увек одо ле ва ју кри зи има ју ве ли ке те-
шко ће при за ду жи ва њу, ра ди сма ње не по ну де кре ди та и због све 
стро жи јих усло ва за ду жи ва ња. То прак тич но зна чи да ће у го ди на-
ма ко је сле де Ср би ја мо ра ти да на ђе из во ре до дат них сред ста ва за 
фи нан си ра ње бу џе та, кроз при хо де од при ва ти за ци је, по ве ћан при-
лив по ре за или но во за ду жи ва ње. У про тив ном, пла те свих оних 
ко ји за ви се од бу џе та и пен зи је мо ра ће да бу ду знат но сма ње не.

По што се већ са да из вла де Ср би је на ја вљу је да при хо да од 
при ва ти за ци је не ће би ти, и да не ће би ти сма ње ња пла та и пен зи ја, 
је ди ни из вор фи нан си ра ња бу џе та ће би ти но во за ду жи ва ње.

Др жа ва Ср би ја ће но вим за ду жи ва њем под не по вољ ним 
усло ви ма мо ра ти да ре фи нан си ра њем вра ћа ка ма те на дуг. Али, 
по ред спољ ног ду га по сто ји и ве ли ки уну тра шњи дуг др жа ве на 
осно ву из да тих пре ми ја, на осно ву га ран ци ја, ду га вер ским за јед-
ни ца ма, гра ђа ни ма, пред у зе ћи ма, итд.

20)  Про јек ци је углед них аме рич ких еко но ми ста (N. Roubini, S. Roach, D. Smick, R. Schiller 
и D. Baker) по ка зу ју да је кри за при вре де САД ду бља не го што се оче ки ва ло и по ру чу ју: 
“Нај го ре тек до ла зи!”

21) Да би до не кле убла жи ли ре це си о ну кри зу ко ја је за хва ти ла ве ли ки део пла не те озбиљ не 
др жа ве по пут Не мач ке, Фран цу ске, Че шке... из дво ји ле су фи нан сиј ска сред ства и на пра-
ви ле су ме ре по мо ћи ка ко би ре це си о ни ефек ти би ли ма њи. Та ко је на при мер Не мач ка 
пла ни ра ла ми ни мум 9,4 ми ли јар де еура за по ре ске олак ши це за две го ди не, за тим про-
гра ме пре ква ли фи ка ци је и сма ње ње до при но са за здрав стве но оси гу ра ње. Фран цу ска је 
пла ни ра ла 2,6 ми ли јар ди еура за сма ње ње по ре за по ро ди ца ма са ни ским при хо ди ма, бе-
не фи ци је за не за по сле не мла де, по моћ от пу ште ним рад ни ци ма, про гра ме пре ква ли фи-
ка ци је и ве ћу деч ју за шти ту. Че шка је пла ни ра ла 1,7 ми ли јар ди до ла ра, и то  за сма ње ње 
до при но са за со ци јал но оси гу ра ње, ве ћа ула га ња у об ра зо ва ње, флек си бил ни ја пра ви ла 
за по шља ва ња ра ди отва ра ња 50.000 до 70.000 но вих рад них ме ста, ма ње аван сне услу ге 
за по ре зе.
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Ду го ва ња др жа ве пре ма при ват ним ком па ни ја ма пре ма ши-
ла су 68 ми ли јар ди ди на ра, од но сно 719 ми ли о на еура22). Нај ве-
ћи др жав ни ду жни ци су јав на пред у зе ћа, али и Ми ни стар ство за 
На ци о нал ни ин ве сти ци о ни план (НИП). Др жа ва је да нас је дан од 
нај ве ћих ду жни ка, па је то и је дан од раз ло га због ко га број не ли-
квид них пред у зе ћа у Ср би ји ра сте.

Око сни цу еко ном ске по ли ти ке у 2009. го ди ни ће пред ста-
вља ти спро во ђе ње аран жма на са ММФ. Аран жман је упо зо ре ње 
по тен ци јал ним ино стра ним ин ве сти то ри ма (ко јих ће би ти све ма-
ње због фи нан сиј ске кри зе) да је са да шњи еко ном ски про стор Ср-
би је под кон тро лом ММФ.

Ср би ја је 2008. го ди не  са ММФ пре го ва ра ла о стенд бај кре-
ди ту од 520 ми ли о на до ла ра. Но, по чет ком 2009. го ди не вла да је 
схва ти ла да та сред ства ни су до вољ на. Због то га се са Ме ђу на-
род ним мо не тар ним фон дом у ја ну а ру 2009. го ди не до го во ри ла о 
стенд бај аран жма ну од но сно о зај му од 402,5 ми ли о на еура за по-
др шку ма кро е ко ном ској ста бил но сти. 

Али, због за бри ња ва ју ћег на ру ша ва ња ма кро е ко ном ске ста-
бил но сти у зе мљи већ сре ди ном мар та 2009. го ди не су пред став-
ни ци ММФ-а за по че ли раз го во ре са пред став ни ци ма вла де Ср би је. 
Вла да оче ку је да ће са Фон дом за кљу чи спо ра зум о по зај ми ци од 
чак три ми ли јар де еура. Две ми ли јар де би би ле ре зер ви са не за ову 
го ди ну (углав ном за по пра вља ње де ви зних ре зер ви) и јед на ми ли-
јар да је пла ни ра на за 2010. го ди ну. По ред то га, Ср би ја ће тра жи-
ти од Европ ске уни је од но сно Европ ске ко ми си је око 400 ми ли о на 
еура, и 300 ми ли о на до ла ра од Свет ске бан ке због ја ча ња бу џе та23).

То зна чи да је за ду жи ва ње код ММФ-а је ди на ал тер на ти ва 
за Ср би ју. Ме ђу тим, ММФ ће по ста ви ти усло ве ко ји се од но се на 
сма ње ње јав не по тро шње,  што ће се пр во од ра зи ти на пла те и пен-
зи је.

Ср би ја мо ра под хит но да дра стич но сма њи јав ну по тро шњу 
и да исто вре ме но ко ли ко је мо гућ но по ве ћа при хо де др жав ног бу-
џе та. Ако се то не ура ди ре флек си ја ће би ти сна жна на раст ин фла-
ци је на сред њи и ду жи рок, по ве ћа ње ре фе рент не ка мат не сто пе 
НБС и ску пље кре ди те у зе мљи.   

Уба ци ва ње све жег нов ца од стра не ММФ-а у Ср би ју ће би ти 
од ве ли ке ва жно сти из ме ђу оста лог и ра ди убла жа ва ња ве о ма да ле-
ко се жне кри зе кур са ди на ра. Дру га чи је ре че но, без по мо ћи ММФ-а 
ве о ма бр зо би на сту пио увод у бан крот ство др жа ве, при вре де и 
гра ђа на пре ма ино стра ним кре ди то ри ма. 

22)  Из вор: Уни ја по сло да ва ца Ср би је, Блиц, 8. март 2009. го ди не, стр. 5.

23)  Днев ни лист По ли ти ка, 20. фе бру ар 2009. го ди не.
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Тре нут но је нај ве ћи про блем за зе мљу дуг при ват ног сек то-
ра. Са мо у 2008. го ди ни су ком па ни је узе ле се дам ми ли јар ди до ла-
ра бру то кре ди та. Овај про блем ду га при ват ног сек то ра мо ра да се 
ре ши ре про гра мом. Ако се то не ура ди, од но сно ако бан ке поч ну 
да на пла ћу ју сво је ду го ве, по сле ди це по са му при вре ду би би ле 
ка та стро фал не. До шло би до да љег гу ше ња при вре де. Ка ко би се 
убла жи ле не га тив не по сле ди це,  уко ли ко ком па ни је не мо гу да вра-
те дуг – др жа ва мо ра да им при ско чи у по моћ.

Про бле ми ре ги је ду бо ко су по ве за ни с остат ком Евро пе, јер 
су до ма ће бан ке у вла сни штву ма тич них ба на ка из ЕУ, па ре ше ње 
кри зе у ко јој се на ла зи Ср би ја ле жи ис кљу чи во у ко ор ди ни ра ном 
од го во ру Европ ске уни је и ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту-
ци ја, а по себ но ММФ-а.

Ра ди озбиљ но сти гло бал не еко ном ске кри зе ММФ је већ 
упу тио кре ди те укуп не вред но сти 52 ми ли јар де еура Ср би ји, Ма-
ђар ској, Ле то ни ји, Укра ји ни и Бе ло ру си ји. Али, но ви кре ди ти ко је 
би Фонд  тре ба ло да по ну ди ис то ку Евро пе ско ро да пре ва зи ла зе 
ње го ве са да шње ка па ци те те за по зајм љи ва ње.

Ра ди то га Ср би ја мо ра и са ма аде кват ним ме ра ма да сма њу је 
бу џет ски де фи цит. У про тив ном зе мља ће за па сти у још ве ћи про-
блем, јер је бу џет да ле ко сла би ји не го што се оче ки ва ло да ће би ти. 
Вла да Ср би је озбиљ но мо ра да се по за ба ви сма ње њем по сто је ћег 
бу џе та за око 20 од сто, сма ње њем пла та у јав ном сек то ру, за тим 
уки да њем кан це ла ри је за НИП (јер је ње на свр ха упра во под сти-
ца ње јав не по тро шње) и сма ње њем бро ја за по сле них у др жав ној 
ад ми ни стра ци ји.

Бу ду ћи да еко ном ски труст мо зго ва у Ср би ји ни је спо со бан 
да сам аде кват ним ме ра ма сма њу је бу џет ске из дат ке, јер се и сам 
по на ша ве о ма ра сип нич ки, по ку ша ће да се за кла ња иза зах те ва 
ММФ-а ко ји, раз у ме се, не ће до зво ли ти по ве ћа ње де фи ци та. То 
зна чи да до би је ни но вац од ММФ-а др жа ва ће мо ра ти упо тре би ти 
на раз вој не про јек те, а не као до са да на пре гло ма зну др жав ну ад-
ми ни стра ци ју. 

О ну жно сти сма ње ња др жав не ад ми ни стра ци је нај бо ље го-
во ре сле де ћи по да ци. Др жав на ад ми ни стра ци ја се од 2001. го ди не 
на ре пу блич ком ни воу уче тво ро стру чи ла. Та да је би ло 8.099 за-
по сле них24) док да нас бро ји ви ше од 28.000 за по сле них, и то без 
МУП, БИА и вој ске. До ова квог ста ња је до ве ло не кон тро ли са но 
за до во ља ва ње прох те ва ли де ра стра на ка, па се ад ми ни стра ци ја не-
кон тро ли са но уве ћа ва ла. То тал но је не ра зум но за др жа ву Ср би ју 

24)  Го а ти В., Блиц, 21. фе бру ар 2009. го ди не, стр. 3.



СПМброј1/2009,годинаXVI,свеска23. стр.149-170.

168

да ње на вла да да нас има че ти ри пот пред сед ни ка и 24 ми ни стар-
ства. То не ма ни јед на зе мља на све ту.

Не ра зум но је и ја ко нео д го вор но од пред став ни ка др жа ве 
Ср би је да јав но го во ре о по тре би сма ње ња јав не по тро шње, а они 
са ми ра си па ју но вац по ре ских об ве зни ка. За др жа ву и власт ко ја 
тре ба да бу де со ци јал но од го вор на за бри ња ва ју ће је што гу би по-
ве ре ње на ро да, јер се на ме ће пи та ње и ства ра сум ње ко ли ко је нов-
ца др жа ва за и ста по тро ши ла и ко ли ко се ми ли о на још увек тро ши 
под ве лом “др жав не тај не”.

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Ску па др жа ва се не мо же ви ше има ти, а по го то во не у усло-
ви ма ре це си је. Ра ди то га тре ба уве сти ви ше ди сци пли не и но ву 
кул ту ру по на ша ња у дру штву.

По ли тич ка ели та у Ср би ји се по на ша ве о ма ко мот но или бо-
ље ре ћи нео д го вор но, по што не ма во ље да се ре фор ми ше јав ни 
сек тор, а то је основ ни циљ тран сфор ма ци је ка тр жи шној при вре-
ди; не ма озбиљ не ре фор ме при вред не ре гу ла ти ве, та ко да је по-
слов ни ам би јент до ста лош; а не ма ни скло но сти да се при вред на 
по ли ти ка за сни ва на пра ви ли ма, а не на ар би трар ним од лу ка ма. 
Вла да ви не пра ва у Ср би ји не ма из по ли тич ких раз ло га. При ват ни 
сек тор је мо но по ли сан ис кљу чи во због бли ске ве зе из ме ђу по слов-
них љу ди, углав ном сум њи вих ква ли те та, и оних на вла сти.

“Ни ко не ма пра во да се по на ша као што се по на шао прет ход-
них го ди на. Мо ра да се раз врг не ве за из ме ђу кри ми на ла, по ли ти ке, 
при вре де и пра во су ђа да би Ср би ја има ла шан су за бо љу бу дућ-
ност. Га ран ци ја је у дру штве ним ре фор ма ма. Тро ши мо ви ше не го 
што за ра ђу је мо. Да нас та ква по тро шња мо же би ти до при нос на шој 
де струк ци ји”.25)  

Ме ђу тим, упра во је и на Би знис фо ру му на Ко па о ни ку, на-
зва ном срп ски Да вос, по ка за но да вла да не ма пра ви про грам за ре-
ша ва ње еко ном ске кри зе, и убла жа ва ње ре це си је у ко јој се зе мља 
већ на ла зи.

Уме сто кон крет них ме ра – ве за них за по ре ске олак ши це по-
ро ди ца ма са ни ским при хо ди ма, бе не фи ци је за не за по сле не мла де, 
сма ње ње до при но са за со ци јал но оси гу ра ње, сма ње ње до при но са 
за здрав стве но оси гу ра ње, ве ћу деч ју за шти ту, за шти ту пен зи о не-
ра и нај си ро ма шни јег стра ту ма ста нов ни штва, по ли ти ку за по сле-

25)  Та ко је оце нио тре нут но ста ње у зе мљи пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић на Би знис фо-
ру му на Ко па о ни ку. (Из вор: Бор ба, 3 март 2009. го ди не, стр. 7.)
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но сти ве за ну за про гра ме пре ква ли фи ка ци је, по моћ от пу ште ним 
рад ни ци ма и по моћ не за по сле ни ма, про гра ме отва ра ња но вих 
рад них ме ста, и по ли ти ку обра зо ва ња кроз ве ће ула га ње у на у ку 
и обра зо ва ње јер је зна ње ка пи тал сва ке зе мље  – чла но ви вла де и 
њи хо ви са рад ни ци при ка за ли су на Ко па о ни ку ску пу пред ста ву за 
по ли тич ке и фи нан сиј ске моћ ни ке ко ја је на зва на “еко ном ско са ве-
то ва ње”. Пре би се мо гло ре ћи да је то би ла пред ста ва зна ња без 
ка рак те ра и би зни са без мо ра ла. 

Дру го је пи та ње – ко ли ко је нов ца по тро ше но на Ко па о ни ку 
за лук су зи ра ње “срп ских спа си те ља” од фи нан сиј ске кри зе од но-
сно ре це си је у ко ју Ср би ја то не. Екс пер ти ни су пре до чи ли ко је ће 
ан ти ре це сиј ске ме ре срп ска вла да и ан ти де фла тор не ме ре цен трал-
на бан ка пред у зе ти, као што ни су да ли од го во ре ко јим ме ра ма да 
се за и ста “раз врг не” спре га кри ми на ла, по ли ти ке, при вре де и пра-
во су ђа.

Сиг нал ко ји је “са атрак тив не пла ни не” по слат гра ђа ни ма 
Ср би је, у вре ме ка да ве ли ки део ста нов ни штва је два пре жи вља-
ва, нај бо ље го во ри о искре ној же љи вла де да се ствар но кре не у 
сма њи ва ње јав не по тро шње. Јед но је си гур но – кри за у Ср би ји би 
мо гла да бу де да ле ко те жа не го што се оче ки ва ло, па чак и упр-
кос са рад њи са ММФ-ом да убла жи ре це си ју. Срп ске по ли тич ке и 
фи нан сиј ске екс пер те и тај ку не кри за ће “ма ло” до та ћи. На род ће 
пла ти ти ра чун за про ма ше ну бу дућ ност. 

За то ни ко не ма пра во, па ни срп ска фи нан сиј ска оли гар хи-
ја, да сво је при ват не и пар тиј ске ин те ре се ста вља из над ин те ре са 
на ро да ове зе мље. Да не би би ло још тра гич ни јег еко ном ског, со-
ци јал ног и мо рал ног про па да ња ста нов ни штва у Ср би ји тре ба ло 
би да се  мо мен тал но пре ки не са по ли тич ким не мо ра лом и поч не 
раз ми шља ти у дру гој ал тер на ти ви – а та дру га ал тер на ти ва је бу-
дућ ност ове зе мље. Јед но је си гур но. Ако се ни шта не про ме ни на 
пла ну са да шњег еко ном ског ста ња у зе мљи али и на пла ну по ли-
тич ке кул ту ре ели те – Ср би ја ће још ду го би ти у зо ни су мра ка са 
тен ден ци јом да по то не у мрак. 
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SERBIAINTHERECESSIONTWILIGHTZONE

Summary
The most se ri o us pro blems Ser bia is fa cing are the inef fi ci ent 

sta te bu re a uc racy, po li ti cal cul tu re of the eli tes and the high le vel of 
cor rup tion. Ove rall eco no mic si tu a tion in Ser bia is dif fi cult due to fra-
gi le mac ro e co no mic and eco no mic per spec ti ves. Of par ti cu lar con cern 
are the ex cep ti o nally low le vel of in vest ments, in cre a sing fo re ign tra de 
de fi cit, in cre a sing bud get de fi cit, im pos si bi lity of ex port growth and 
debt ser vi cing. If the re will be no sa tis fac tory in flow of ac cu mu la tion 
from abroad, a cri sis in debt ser vi cing will oc cur which will re flect on 
eco no mic cri sis. Brin ging the co un try to the ver ge of eco no mic col lap-
se – be ca u se of the mac ro e co no mic in sta bi lity that wo uld re flect on an 
eco no mic cri sis with re ces sion and which wo uld al so ra pidly ex pand 
on to fi nan cial in sta bi lity – do es not le a ve eno ugh ma ne u ve ring spa ce to 
the Ser bian go vern ment in which it co uld act. The fu tu re of this co un try 
is un cer tain on ce it will ha ve not hing to sell. The only way out is new 
cre dit ar ran ge ments with in ter na ti o nal fi nan cial in sti tu ti ons in ge ne ral, 
and with the In ter na ti o nal Mo ne tary Fund (IMF), in par ti cu lar. 
Key words: economiccrisis,corruption,loans,debtservicing,politicalcul-

tureoftheelites.
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БУДУЋНОСТЕВРА

Резиме
Со ли дар ност ко ја по ти че из осе ћа ја на ци о нал не по ве за но сти 

и ко ја озна ча ва кон сен зус сва ке по ре ске уни је, на ни воу це ле Евро-
пе не по сто ји. То је струк тур ни раз лог због ко га ће евро про из во-
ди ти су ко бе и спо ро ве из ме ђу раз ли чи тих чла ни ца Ероп ске уни је. 
За јед нич ка ка ма та и курс на ли ста ни ка да не ће од го ва ра ти сви ма. 
Љу ди ће на тај на чин спо зна ти да су њи хо ве вла де европ ским ин-
сти ту циј ма усту пи ле кључ не по ли тич ке ин стру мен те за по ве ћа ње 
на ци о нал ног бла го ста ња и обез бе ђе ње на прет ка. Због то га евро не 
мо же да пре жи ви, иако мо же да про у зро ку је мно штво про бле ма 
и ве ли ке ме ђу на род не кон флик те, пре не го што до жи ви свој крај. 
Кључ не ре чи: По ли ти ка, евро, Евро па, Ср би ја, кри за, бу дућ ност, на пре-

дак

Уко ли ко Ср би ја за и ста уђе у Европ ску уни ју че ка је, из ме ђу 
оста лог, од ри ца ње од на ци о нал не ва лу те. Ту зе мље кан ди да ти за 
члан ство у ЕУ не ма ју ни ка кав из бор. ЕУ вр ши при ти ске да се са 
при кљу че њем уки ну и на ци о нал не ва лу те. По себ но је сме шно да 
у овим при ти сци ма уче ству ју Дан ска, Швед ска и Ве ли ка Бри та-
ни ја, ко је не на ме ра ва ју да се од рек ну сво јих на ци о нал них ва лу та. 
Државамакојеједномуђууевропскумонетарнуунију,дакле,
прихватеевро,онемогућеноједасевратеназадиоживенаци
оналнувалуту,поштоморајудасеодрекну,укористЕвропске
централне банке (ЕЦБ), управљањавластитимдевизнимре
зервама. 
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ЗАШТОЈЕУВЕДЕНЕВРО?

Уво ђе ње евра тре ба да по мог не у пре о бра жа ју ЕУ у по ли-
тич ки са вез са број ним од ли ка ма ви со ко цен тра ли зо ва не др жа ве, 
по што европ ски ка пи та ли сти и бри сел ски и франк фурт ски ко ми-
те ти же ле да без де мо крат ских пра ви ла (не тра спа рент но) од лу чу ју 
о свим ва жним пи та њи ма. Бив ши шпан ски пре ми јер Фи лип Гон-
за лес (Fe li pe Gon za les) је по во дом то га из ја вио: «Ни ка ко не сме мо 
за бо ра ви ти да је евро сред ство тог про јек та (про јек та по ли тич ке 
уни је – З. М.)», а гу вер нер Европ ске цен трал не бан ке (ЕЦБ) Вим 
Ду и сен берг (Wim Du i sen berg) је из ја вио: «Евро је мно го ви ше од 
ва лу те. Евро је сим бол европ ске ин те гра ци је у сва ком сми слу».1)1 
Осим то га, ана ли ти ча ри ис ти чу још је дан за да так ко ји је евро тре-
ба да оба ви – то је да до крај чи остат ке со ци јал не др жа ве у Евро-
пи.2)2 То је план ко ји би тре бао да за бри не све до бро на мер не љу де. 

Сва ка др жа ва има вла сти ту ва лу ту и то је је дан од зна ко ва 
ње не не за ви сно сти. Уки да ње на ци о нал них ва лу та и њи хо ва за ме на 
са евром зна чи пре нос јед ног од нај ва жни јих ин стру ме на та др жав-
но сти са др жа ве чла ни це на би ро кра ти ју ЕУ. Пред сед ник Европ ске 
ко ми си је Ро ма но Про ди је ис та као: «Мач и ва лу та су осно ва на-
ци о нал не др жа ве: ми смо је пре о бли ко ва ли».3)3 Ва лут но уре ђе ње 
евра пред ста вља срж по ку ша ја од ба ци ва ња де мо крат ског на сле ђа, 
ко је по ти че из Аме рич ке и Фран цу ске ре во лу ци је: ра ди се о пра ву 
на ро да на са мо о пре де ље ње. Евро су уве ли за то да би пот чи ни ли 
на ци о нал не др жа ве, као и да бла го ста ње ста нов ни ка под ре де ин те-
ре си ма франк фурт ских бан ка ра и ње них аген ци ја, над ко јим не ма-
мо ни ка кву де мо крат ску кон тро лу. Но вац је, на и ме, пре ви ше ва жан 
за бла го ста ње љу ди, да би га пре пу сти ли фи нан сиј ским ели та ма.

КЉУЧНИПРОБЛЕМ:
ЕВРОУКИДАГЛАВНУЕКОНОМСКУПОЛУГУ
НАЦИОНАЛНЕДРЖАВЕ–НАЦИОНАЛНУ
ПОЛИТИКУКАМАТНИХИКУРСНИХМЕРА

Националнавалутајеодсуштинскогзначајазасвакуде
мократскуинезависнудржаву,поштовладиомогућујеутицај
1) Evrop ska pro ti ma a strichtska zve za, Po ziv pro ti evru, Evrotitanik, eko nom ski raz lo gi pro ti 

evru, Sku pi na Ne u tro, Lju blja na, 2001, str. 21.

2) Go razd Ko va čič, Evro ti ta ni ku na pot, Evrotitanik, eko nom ski raz lo gi pro ti evru, Sku pi na Ne-
u tro, Lju blja na, 2001, str. 32.

3) Исто.
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накаматнуукурснуполитику,којаобезбеђујепривреднуста
билностиквалитетживотастановништва.4)4 Ка ма та је до ма ћа 
це на ва лу те. Са њом урав но те жу је мо тро шко ве кре ди та и ути че мо 
на по зај ми це, ин ве сти ци је, те ко ли чи ну нов ца у оп ти ца ју. Де ви зни 
курс је це на ва лу те за ста нов ни ке дру гих др жа ва. Њи ме др жа ва 
од ре ђу је усло ве раз ме не до ба ра и услу га са спољ ним тр го вач ким 
парт не ри ма. Ако др жа ва ду же вре ме во ди не при мер ну курс ну по-
ли ти ку мо же по ста ти не кон ку рент на. То се ис ка зу је у ни ском при-
вред ном ра сту, не за по сле но сти и исе ља ва њу ста нов ни штва. Без 
вен ти ла ка мат них и курс них ме ра на ци о нал не при вре де су из ло-
же на при вред ним по тре си ма, на при мер енер гет ским кри за ма или 
про ме на ма це на на тр жи шту по љо при вред них про из во да или не-
крет ни на.

С об зи ром на то, да се европ ске при вре де из ме ђу се бе знат-
но раз ли ку ју, он да је дин стве на ва лу та и по сле дич но је дин стве на 
ка мат на и курс на по ли ти ка не ма ни ка кав сми сао. Нај ве ће чла ни це 
ЕУ (Не мач ка и Фран цу ска) су тре нут но у ре це си ји и има ју по тре бу 
за сти му ла тив ним, ни ским ка мат ним сто па ма. Не ке дру ге др жа ве 
се на ла зе у фа зи пре гре ва ња при вре де и има ју по тре бу за ка мат-
ним ме ра ма ко је би за др жа ле ин фла ци ју. По ли ти ка ЕЦБ је та ква да 
увек ко ри сти нај моћ ни ји ма, да кле Не мач кој и Фран цу ској. Кри за 
у Ир ској је иза зва на, из ме ђу оста лог, и због ова кве по ли ти ке ЕЦБ, 
по што је ова фи нан сиј ска ин сти ту ци ја под ста кла ин фла ци ју у Ир-
ској. Су коб из ме ђу др жа ва ко је има ју по тре бу за раз ли чи тим, се би 
при ла го ђе ним, еко ном ским ме ра ма је не ми но ван, а у на шем слу-
ча ју то зна чи да ЕЦБ мо ра пре ста ти да во ди је дин стве ну по ли ти ку 
ка мат них и курс них ме ра. Дру гим ре чи ма, на овај на чин ис па да да 
се сти му ли ше по тре ба да се по вра те на ци о нал не ва лу те, од но сно 
уки не евро.

Губљењем сигурносних мера, каматне и курсне поли
тике, чланицама европске монетарне уније на располагању
остаје само прилагођавање пореске политике и јавне потро
шње. Ме ђу тим, Пакт за ста бил ност и раз вој огра ни чио је др жа ве 
и на овом под руч ју. Пакт је овла стио ЕУ да ка жња ва оне чла ни це 
европ ске мо не тар не уни је ко је оства ре го ди шњи ми нус ве ћи од три 
по сто БНД. Пре ко ра че ње овог огра ни че ња је, опет, че сто је ди ни 
на чин бор бе са ре це си јом, што зах те ва по ве ћа ње јав не по тро шње 
и исто вре ме но сни жа ва ње по ре за. Кон цен тра ци ја мо ћи у ЕУ, ко ја 
те жи и хар мо ни за ци ји на ци о нал них по ре ских по ли ти ка, са мо ума-
њу је по ре ску гип кост др жа ва. Ка да на ци о нал не вла де бу ду има ле 
4) Si mon Wol fson, Evrop ska mo ne tar na uni ja – ne pre mi šljen pro jekt, Evrotitanik, eko nom ski 

raz lo gi pro ti evru, Sku pi na Ne u tro, Lju blja na, 2001, str. 6. 
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пот пу но ве за не ру ке, др жа ва се на те шко ће мо же ода зва ти са мо 
са сни жа ва њем пла та, ра стом не за по сле но сти или се ље њем рад не 
сна ге и ка пи та ла из си ро ма шних у бо га те др жа ве, од но сно ре ги је.

Исто вре ме но еко ном ске пред но сти евра, као што је сни жа ва-
ња тран са циј ских тро шко ва за по је дин це на пу то ва њи ма и за пред-
у зе ћа при ли ком спољ не тр го ви не, те лак ше по ре ђе ње це на уну тар 
ЕУ, су из у зет но ма ле у по ре ђе њу са по ли тич ким и еко ном ским 
ште та ма ко је евро до но си. Иако уну тар евро зо не мо же те про ве-
сти не ко ли ко не де ља као ту ри ста или гост не ке по ро ди це, оста ло 
вре ме се жи ви и ра ди у сво јој др жа ви и при вре ди ко ја је оп те ре ће-
на са не при мер ном ка ма том и курс ном по ли ти ком, те по сле дич но 
са не кон ку рент но шћу, не за по сле но шћу, ин фла ци јом5)5 или ни ским 
при вред ним ра стом.

Пре ма то ме, ја сно је да евро не во ди при вред ном ра сту це ло-
куп не ЕУ. На про тив, мо не тар на уни ја во ди цен тра ли зо ва њу др жа-
ве, а то зна чи да ће ка пи тал ићи та мо где нај ви ше до но си про фи та. 
Дру гим ре чи ма, љу ди ко ји же ле да има ју по сао мо ра ће да се се ле 
за ка пи та лом по це лој Евро пи. То ће, на рав но, осла би ти пе ри фер не 
др жа ве, од но сно рет ко на се ље не ре ги је, ко је већ има ју де мо граф-
ске и раз вој не про бле ме. Осим то га, пре ма ми шље њу Алек сан дра 
Зи но вје ва, ово се ље ње љу ди за ка пи та лом до во ди их у роп ство. 
«Же ља ми ли о на љу ди из не за пад них зе ма ља да се до бро вољ но 
пре се ле на За пад ни ка ко не ути че на њи хов со ци јал ни ста тус у за-
пад ном дру штву. Ониовдеобразујунарочитопостојансоцијал
нислојкојијеупоредивсаробовимауРимскојимперији.Они
суобесправљеникаоиробови. У сва ком слу ча ју њи хо ва пра ва су 
огра ни че на у по ре ђе њу са аутох то ним за пад ним ста нов ни штвом. 
Усло ви под ко ји ма жи ве су та ко ђе упо ре ди ви са роп ским. На рав но, 
с њи ма се по сту па бо ље не го са ро бо ви ма у Ри му или у САД то-
ком про шлог ве ка. Па ипак, они до ла зе у за пад не зе мље спо ља, као 
јеф ти на рад на сна га, и за оне по сло ве ко је гра ђа ни за пад них зе ма-
ља сма тра ју не до стој ним да се њи ма ба ве. На при мер, у Не мач кој 
Тур ци до би ја ју два или три пу та ма ње од Не ма ца за исти по сао, а 
љу ди из бив ших ко му ни стич ких зе ма ља ко ји ов де не ле гал но жи ве 
спрем ни су да ра де за ба га те лу (за пла ту ко ја је де сет и ви ше пу та 
ма ња, не го за Нем це). Ови љу ди се ре про ду ку ју у за пад ним зе мља-
ма у свом ста ту су, као што су се ре про ду ко ва ли (а не са мо за ро-
бља ва ли у ра ту) ро бо ви у Ри му. Иди лич на сли ка ко ју гра де за пад ни 
иде о ло зи, да су са вре ме ни рад ни ци то бо же су вла сни ци пред у зе ћа, 
5) Од 1999. до 2001. го ди не евро је из гу био че твр ти ну вред но сти.
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или у крај њој ли ни ји са у че сни ци у по слу ко ји су за ин те ре со ва ни за 
ње гов про цват, не од но си се на раз ма тра ни слој.»6)6

Евро ни је ни про је кат ко ји ће до ве сти до ума ње ња кон фли ка-
та у ЕУ. На и ме, за јед нич ка ва лу та не мо же да оси гу ра ме ђу на ци о-
нал не ко хе зи је и мир. По ред то га што су има ли за јед нич ку ва лу ту 
СССР и СФР Ју го сла ви ја су се рас па ли. Го ди не 1999, ка да је ЕУ 
уве ла евро, у све ту је би ло око 25 ра то ва, од то га 24 др жа ве су 
има ле за јед нич ку ва лу ту. У пе ри о ду из ме ђу 1989. и 1999. го ди не 
у све ту је за бе ле же но 108 ору жа них су ко ба, од то га је 101 др жа ва 
уче сни ца су ко ба има ла за јед нич ку ва лу ту. Три че твр ти не ових кон-
фли ка та се до га ђа ло у др жа ва ма где је по сто јао фор мал ни де мо-
крат ски по ре дак, на при мер у Ин ди ји (Ка шмир), Ал жи ру (ислам-
ска ге ри ла), Ма ро ко (За пад на Са ха ра), Ве ли ка Бри та ни ја (Се вер на 
Ир ска), Шпа ни ји (Ба ски ја) и Тур ска (Кур ди стан).

ДЕМОКРАТИЈАИЕВРО

Ка ко да гра ђа ни ЕУ ути чу на од лу ке ЕЦБ, од но сно на под-
руч ју је дин стве не мо не тар не уни је? Пре ма уви ди ма у до са да шњу 
прав ну ре гу ла ти ву из овог под руч ја, ја сно је да ка да гу вер не ри бу-
ду име но ва ни, ви ше не ће би ти мо гу ће ни сме ни ти их ни за ме ни ти. 
За њих ва жи за бра на тра же ња и при ма ња упут ста ва или за да та ка 
од на ци о нал них вла да или би ло ко је дру ге европ ске ин сти ту ци је. 
ЕЦБ је у сво јој де лат но сти пот пу но не за ви сна од вла да и пар ла-
мен та на ци о нал них др жа ва – чла ни ца ЕУ. Упогледуевропскева
луте,дакле,бирачинемогупроменитиништа. Про ме не вла сти 
на ни воу др жа ва чла ни ца или ЕУ уоп ште на ма ути ца ја на по ли ти ку 
ЕЦБ. Не де мо крат ска струк ту ра европ ске мо не тар не уни је и ЕЦБ 
је до де та ља де фи ни са на Ма стрихтским уго во ром, ко ја се не мо же 
ме ња ти без са гла сно сти свих др жа ва чла ни ца.7)7

ГЛОБАЛИЗАЦИЈАИЕВРО

Евро је кључ ни ин стру мент у сма њи ва њу мо гућ но сти да се 
на ци о нал не др жа ве за шти те од опа сних ефе ка та гло ба ли за циј ских 
про це са, ка кав је, на при мер, бр зо ши ре ње при вред них ло мо ва из 
јед не на дру гу др жа ву. Сло бо дан про ток ка пи та ла је, ка же се, мо тор 
6) Алек сан дар Зи но вјев, Запад, фе но мен за пад ња штва, Наш дом, Бе о град, 2002, стр. 122.

7) Ово ни је је ди на не де мо крат ска ин сти ту ци ја у ЕУ. О то ме ви де ти: Ismet Ov či na,Političke
strankeidemokratija, DES, Sa ra je vo, 2007.
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при вред не гло ба ли за ци је. Ме ђу тим, 56. члан Ма стрихтског уго во-
ра о ЕУ за бра њу је би ло ка кво огра ни ча ва ње сло бод ног про то ка ка-
пи та ла уну тар ЕУ или из ме ђу ЕУ и спољ нег све та. Мастрихтски
уговорјеочигледнописанпожељивласникакапитала,пошто
јетодекларацијаослободикапитала,алинеиљуди.

Усупротностисаовимнапреднеснагеувексутежиледа
укротеогромнеапетитеиинтересдивљеснагекапитала.При
том се (судећипо досадашњимисторијскимискуствима)као
јединиефикасанапаратпоказаланационалнадржава, саде
мократскимпоступкомпроверавањаелитеодстранебирачког
тела. 


ДАЛИЋЕЕВРООПСТАТИ?

Не мач ки пред став ник у Са ве ту гу вер не ра ЕЦБ, От мар Исинг 
је ре као: «У исто ри ји ни је по знат слу чај да се не ка мо не тар на уни-
ја, ко ја ни је по ве за на са са мо јед ном др жа вом, оп ста ла».8)8 На ци о-
нал не мо не тар не уни је су исто вре ме но и по ре ске уни је. На сво јој 
те ри то ри ји во де је дин стве ну по ре ску по ли ти ку, удру же ну са си-
сте мом јав не по тро шње и про из вод ње. То зна чи да сла би је раз ви-
је не ре ги је у про се ку пла ћа ју ма ње по ре зе, при че му, исто вре ме но, 
у њи ма др жа ва под сти че јав не ра до ве. На ци о нал на со ли дар ност 
се ма ни фе сту је та ко да цен трал на власт са пре но си ма нов ца де ли-
мич но ком пен зу је раз ли ке из ме ђу ре ги ја и за јед ни ца. Рад на сна га 
се, у сва ком слу ча ју, се ли из си ро ма шни јих у бо га ти је пре де ле, ме-
ђу тим без по ре ске ре гу ла ти ве ово би био још из ра же ни ји про цес. 
На тај на чин не ки ре ги о ни би оста ли без ста нов ни ка. На европ ском 
ни воу ова кве со ли дар но сти не ма. Европ ска мо не тар на уни ја ни-
је по ре ска уни ја. По ли ти ка опо ре зи ва ња и јав не по тро шње оста је 
у над ле жно сти на ци о нал них вла да, и све ка зу је да ће та ко оста ти 
(иако се и ов де огра ни ча ва ју од стра не Пак та за ста бил ност, ко ји 
не до зво ља ва да на ци о нал не др жа ве има ју го ди шњи ми нус ве ћи од 
три по сто БНД).

Због то га је ма ло ве ро ват но да ће бо га те др жа ве мно го по-
ве ћа ти ко ли чи ну по мо ћи за си ро ма шне чла ни це, по себ но но вим 
др жа ва ма са Ис то ка и они ма са Бал ка на ко је те же да уђу у ЕУ. Си-
ро ма шни ма, да кле, пре о ста је да се, у по ре ђе њу са сво јим кон ку-
рен ти ма, по ми ре са ма њим пла та ма и сма њи ва њем со ци јал не си-
8) Evrop ska pro ti ma a strichtska zve za, Po ziv pro ti evru, Evrotitanik, eko nom ski raz lo gi pro ti 

evru, str. 26.
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гур но сти. Ако та ко бу де, он да ста нов ни ке си ро ма шних др жа ва че ка 
не за по сле ност и би ће при мо ра ни да се се ле тр бу хом за кру хом.

Овом за кључ ку се при во лео и по зна ти еко но ми ста Милтон
Фридман, ко ји је дaо две за ни мљи ве изјавe: «Евро ће би ти из вор 
ве ли ких про бле ма уме сто да бу де ко ри стан. Евро је слу чај без пре-
се да на. Ко ли ко ја знам, до са да ни је би ло мо не тар не уни је са чи-
ње не од не за ви сних др жа ва и ко ја је има ла зва нич но про пи са ну 
ва лу ту. Би ло је уни ја за сно ва них на по кри ћу у сре бру или зла ту, 
али не и на де кре том про пи са ном нов цу, ко ји те жи ин фла ци ји, а 
ко ји из да ју по ли тич ки не за ви сне др жа ве».9)9 Дру гом при ли ком је 
ре као: «Евро је ве ли ка гре шка. Уве ли су га из по ли тич ких, а не из 
еко ном ских раз ло га, по што је то ко рак ка ре а ли за ци ји ми та Ује ди-
ње них др жа ва Евро пе. Ми слим да ће ње гов учи нак би ти су про тан 
од оче ки ва ног. Про у зро ко ва ће су ко бе ко ји ће са мо оте жа ти оп ста-
нак по ли тич ке уни је... Но вац је пре ви ше озбиљ на ствар да би га 
пре пу сти ли са ве зним бан ка ри ма».10)10

Со ли дар ност ко ја по ти че из осе ћа ја на ци о нал не по ве за но сти 
и ко ја озна ча ва кон сен зус сва ке по ре ске уни је на ни воу це ле Евро-
пе не по сто ји.11)11 То је струк тур ни раз лог због ко га ће евро про из-
во ди ти су ко бе и спо ро ве из ме ђу раз ли чи тих чла ни ца ЕУ. За јед нич-
ка ка ма та и курс на ли ста ни ка да не ће од го ва ра ти сви ма. Људиће
натајначин,накрајуимождадоцкан,спознатидасуњихове
владе европским институцијма уступиле кључне политичке
инструментезаповећањенационалногблагостањаиобезбеђе
њенапретка. Због то га евро не мо же да пре жи ви, али мо же да 
про у зро ку је мно штво про бле ма и ве ли ке ме ђу на род не кон флик те, 
пре не го што до жи ви свој крај.12)12 
9) Сај мон Хе фер, Евро фи ли про тив ре ал но сти: ре ал ност ће по бе ди ти, Нова српска по

литичкамисао, http://www.nspm.rs/eko nom ska-po li ti ka/evro fi li-pro tiv-re al no sti-ce-po be di-
ti/s...

10) TheIriscTimes, 5. 9. 2001.

11) Рас пра ве о мо гућ но сти не ких др жа ва – чла ни ца да се од рек ну евра већ те ку. Та ко је 
бив ши не мач ки ми ни стар ино стра них по сло ва, Јо шка Фи шер, из ја вио да «Не мач ка ни-
је вољ на да и да ље обез бе ђу је фи нан сиј ску пот по ру при вред но за о ста ли јим зе мља ма 
Евро пе». Ви ди: Сај мон Хе фер, Евро фи ли про тив ре ал но сти: ре ал ност ће по бе ди ти, Но
васрпскаполитичкамисао, http://www.nspm.rs/eko nom ska-po li ti ka/evro fi li-pro tiv-re al no-
sti-ce-po be di ti/s...

12) Иако европ ски ме ди ји не пи шу о про те сти ма у ЕУ, они су све ма сов ни ји, по себ но у чла-
ни ца ма на Ис то ку (Бу гар ска, Ли тва ни ја, Ле то ни ја и есто ни ја). Ви ди: Бун ту ю щ ая Евро-
па. Мас со вые бес по ряд ки рас пол за ют ся по ЕС, http://no vo pol.ru/text59669.html
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FUTUREOFEURO

Summary
In the European Union, speaking in context of whole Europe, 

there is no solidarity that is deriving from a feeling of national unity and 
marking the consensus of each tax union. This is a structural argument 
that will make euro to cause conflicts and disputes between different 
members of the European Union. Joint money interest and exchange 
list would never be able to suit interest of all and therefore people will 
realize that their governments have granted key political instruments 
for improving national welfare and development to the European in-
stitutions. For this reason Euro cannot survive, although it could cause 
variety of problems and great international conflicts before the end of 
its use.
Key Words:  politics, Euro, Europe, Serbia, crisis, future, progress
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ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ДушанВучићевић,
Институтзаполитичкестудије,Београд

МАНИПУЛАТИВНИУТИЦАЈ
ИЗБОРНЕЈЕДИНИЦЕ

Резиме
Изборни систем Србије у готово две деценије повраћеног 

вишепартизма био је предмет честих промена. Осим темељне 
промене 1992. године и преласка са већинског на пропорционални 
изборни систем, суштинске измене изборних института сводиле 
су се на промену броја (величине) изборних јединица. Изборна 
јединица је један од најманипулативнијих елемената изборног 
система са директним утицајем на (дис)пропорционалност, 
елективни и парламентарни партијски систем, фабриковање 
једностраначких већина. Због тога и не чуди тежња политичких 
стратега да променом броја изборних јединица увећају шансе за 
изборну победу. У раду су приказана мишљења еминентних ауто-
ра о политичким учинцима величине изборног округа, политички 
ефекти који су произашли из поделе Србије на једну, девет и дваде-
сетдевет изборних јединица у новој историји српског парламента-
ризма и симулирани резултати последњег изборног циклуса (2008) 
у три различита изборна модела.
Кључне речи: изборни систем, изборна јединица, величина изборне 

јединице, пропорционалност, фрагментација страначког 
система



СПМброј1/2009,годинаXVI,свеска23. стр.179-210.

180

Из бор ни си стем Ср би је у го то во две де це ни је по вра ће ног 
ви ше пар ти зма био је пред мет че стих про ме на. Осим те мељ не про-
ме не 1992. го ди не и пре ла ска са ве ћин ског на про пор ци о нал ни из-
бор ни си стем,  су штин ске из ме не из бор них ин сти ту та сво ди ле су 
се на про ме ну бро ја (ве ли чи не) из бор них је ди ни ца. Ак ту ел ни из-
бор ни си стем ус по ста вљен на на ци о нал ном ни воу у упо тре би је 
већ де вет го ди на. Ка да се 2000. го ди не пре шло на про пор ци о нал ни 
из бор ни си стем са јед ном из бор ном је ди ни цом оче ки ва ло се да ће 
тим из бор ним мо де лом би ти от кло ње ни сви не до ста ци, пре све-
га дис про пор ци о нал ност гла со ва и ман да та. Ис по ста ви ло се да је 
он про из вео низ но вих про бле ма ко ји ути чу на ре пре зен та тив ност 
и пар ти ци па ци ју, елек тив ни и пар ла мен тар ни пар тиј ски си стем. 
Због то га се да нас по но во чу ју гла со ви о вра ћа њу на кон цепт ве-
ли ких ви ше ман дат них из бор них је ди ни ца и на пу шта њу кон цеп та 
Ср би је као јед не из бор не је ди ни це, па се са си гур но шћу мо же ре ћи 
да из бор ни си стем Ср би је ни је ко нач но уоб ли чен. Циљ овог ра да је 
да при ка же ка кве би по ли тич ке кон се квен це на сту пи ле уко ли ко би 
се у Ср би ји ре а фир ми са ла не ка од ва ри јан ти из бор ног си сте ма са 
ве ћим бро јем је ди ни ца, при че му се си му ла ци ја из бор них ре зул та-
та за сни ва на већ при ме њи ва ним мо де ли ма (1992. и 1993. го ди на; 
1997. го ди на).

Кру ци јал ну уло гу из бо ра за на ста нак и одр жа ње сло бод ног и 
де мо крат ског дру штва уоча ва ли су број ни кла си ци по ли тич ке ми-
сли. Осим јед на ко сти, Макс Ве бер ис ти че ду бо ку по ве за ност са-
мог чи на из бо ра са дру гом ве ли ком вред но шћу де мо кра ти је, сло-
бо дом, јер „сло бо да је из бор из ме ђу раз ли чи тих ал тер на ти ва“, па 
је та ко ода би ра ње де мо крат ски чин par excellence, док су пре ма 
Мон те скјеу из бор ни за ко ни основ ни за ко ни де мо кра ти је.1) Слич ну 
ар гу мен та ци ју ко ри сти и Јо зеф Шум пе тер пре ма ко ме „де мо кра ти-
ја под ра зу ме ва са мо то да љу ди има ју мо гућ ност да при хва те или 
од би ју љу де ко ји би тре ба ло да вла да ју њи ма“ чи ме из јед на ча ва 
де мо кра ти ју и ком пе ти тив не из бо ре.2) Уз ова кво ви ђе ње зна ча ја из-
бо ра за раз вој по ли тич ког и пар тиј ског си сте ма ко је са му суд би ну 
и оп ста нак де мо кра ти је до во ди у ве зу са одр жа ва њем из бо ра по-
сто је и ауто ри ко ји из бор ним си сте ми ма при да ју спо ред ну уло гу. 
Та кву, ми ни ма ли стич ку по зи ци ју за сту па ју Вер нон Бог да нор ко ји 
твр ди да „сва ка те о ри ја ко ја чи ни од из бор ног си сте ма су штин ски 
1) Матић, Милан (ур.), Енциклопедијаполитичкекултуре, Савремена администрација, Бе-

оград, 1993, стр. 441.

2) Нав. према: Хејвуд, Ендрју, Политика, Клио, Београд, 2004, стр. 431.
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узроч ни фак тор у раз во ју стра нач ких си сте ма је сте нео др жи ва“3) 
и Ек штајн пре ма ко ме „из бор ни си сте ми из ра жа ва ју са мо основ не 
де тер ми нан те дру штва“.4) Те шко је, ипак, при хва ти ти Ек штај но ву 
тврд њу да су из бор ни си сте ми са мо по сле ди ца дру штве них усло-
ва у ко ји ма на ста ју, а да при то ме не ма ју ни ка кав по врат ни ути цај 
на дру штве ну струк ту ру, по ли тич ки и пар тиј ски си стем, функ ци-
о ни са ње ин сти ту ци ја. Уоста лом, да је ми ни ма ли стич ка по зи ци ја 
ис прав на и да из бор ни си сте ми про из во де по сле ди це ма лог зна-
ча ја, ин те ре со ва ње по ли тич ких те о ре ти ча ра и прак ти ча ра за по ље 
из бо ра не би ни по сто ја ло, а ре фор ме из бор ног си сте ма ни ка да не 
би пред ста вља ле пред мет оштрог су ко бља ва ња раз ли чи тих по ли-
тич ких ак те ра.

Из бо ри ни су до во љан услов за де мо кра ти ју и би ло би по гре-
шно све про бле ме раз во ја де мо кра ти је до во ди ти у ве зу са одр жа-
ва њем фер и сло бод них из бо ра, о че му све до че и при ме ри пост ко-
му ни стич ких зе ма ља у ко ји ма на пу шта ње јед но стра нач ких из бо ра 
ко ји су има ли ри ту ал но-фик тив ну функ ци ју и уво ђе ње стра нач ког 
плу ра ли зма и отво ре них, так ми чар ских из бо ра ни су тре нут но раз-
ре ши ли на го ми ла не про бле ме и свр ста ли ове зе мље у ред раз ви је-
них де мо кра ти ја. Ипак, си гур но је да су из бо ри ну жан услов за по-
сто ја ње де мо кра ти је у јед ном си сте му и да у мо дер ном, ма сов ном 
дру штву не ма пот пу не сло бо де по је дин ца без мо гућ но сти из бо ра 
оних ко ји ће у ње го во име вр ши ти власт. За то и Лај пхарт ви ди „из-
бор ни си стем као основ ни еле мент пред став нич ке де мо кра ти је“5), 
а Сар то ри као „су штин ски део функ ци о ни са ња по ли тич ких си сте-
ма... ко ји је не са мо нај ма ни пу ла тив ни ји ин стру мент по ли ти ке, већ 
и об ли ку је стра нач ки си стем и ути че на од ре ђи ва ње пред став ни-
штва“.6)

ПОЛИТИЧКИУЧИНЦИИЗБОРНИХСИСТЕМА

Код ве ли ког бро ја ауто ра из бор ни си стем об у хва та све што се 
ти че из бор ног про це са, це ло ку пан ком плекс из бор них од но са. Ми-
лан Јо ва но вић де фи ни ше из бор ни си стем као „скуп прав но утвр-
3) Bogdanor, Vernon, Butler, David, (eds.), DemocracyandElections, Cambridge University 

Press, Cambridge, 1983, p. 254.

4) Eckstein, Harry, Apter, D.E., (eds.), ComparativePolitics:AReader, Free Press, New York, 
1963, p. 253

5) Lijphart, Arendt, Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democra-
cies 1945-1990, Oxford University Press, 1994, p.1.

6) Сартори, Ђовани, Упоредниуставниинжењеринг, Филип Вишњић, Београд, 2003, стр. 
14. 
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ђе них прин ци па и ин стру ме на та за ње го во оства ри ва ње, чи јим се 
про жи ма њем об ли ку је оквир за кон сти ту и са ње по ли тич ког устрој-
ства дру штва, и ко ји ујед но по ста је га рант кон ти ну и те та дру штве-
них од но са и на ба зи њих ус по ста вље них ин сти ту ци ја. Њи ме се 
прак тич но од ре ђу је по ло жај свих су бје ка та у из бор ном си сте му и 
про це су – би ра ча, кан ди да та и по ли тич ких ор га ни за ци ја“.7) На дру-
гој стра ни, има и те о ре ти ча ра ко ји из бор ни си стем схва та ју уже и 
сво де на „скуп прин ци па и про це ду ра ко ји ма се ин ди ви ду ал ни гла-
со ви би ра ча пре во де у по сла нич ка ме ста“.8) Из бор ни си сте ми пред-
ста вља ју сло же не ме ха ни зме са чи ње не од раз ли чи тих еле ме на та9) 
ко ји се мо гу ја ви ти у раз ли чи тим ком би на ци ја ма при че му сва ки 
од еле ме на та у од ре ђе ној ме ри ути че на ка рак тер из бор ног си сте-
ма и из бор не ре зул та те. У те о ри ји, али и прак си, нај ве ћа па жња у 
про у ча ва њу по ли тич ких учи на ка ко је из бор ни си сте ми про из во де 
по кла ња се из бор ним је ди ни ца ма, на чи ну кан ди до ва ња и по ступ ку 
ко јим се ин ди ви ду ал ни гла со ви тран спо ну ју у по сла нич ка ме ста 
(рас по де ли ман да та). 

Рас пра ве о по ли тич ким кон се квен ца ма из бор них си сте ма, 
пред но сти ма и не до ста ци ма ве ћин ског, од но сно про пор ци о нал ног 
из бор ног си сте ма тра ју го то во 150 го ди на, али су до дат ни за мах 
до жи ве ле на кон об ја вљи ва ња сту ди је Мо ри са Ди вер жеа из 1950. 
го ди не – Утицајизборнихсистеманаполитичкиживот(L’influ-
encedessystèmèlectorauxsurlaviepolitique). Ко ре ни раз ми шља ња 
о учин ци ма из бор них си сте ма мо гу се про на ћи сре ди ном XIX ве ка, 
у вре ме ши ре ња из бор ног пра ва на ми ли он ске ма се гра ђа на, по ја ве 
си сте ма про пор ци о нал не рас по де ле ман да та (Хер – 1859. го ди не) и 
фи ло зоф ског оправ да ња Хе ро ве ме то де ко ју је из вр шио Џ. С. Мил 
ста вом да пар ла мент не би тре ба ло да са чи ња ва ју са мо две нај ве ће 
стран ке, већ да се у ње му мо ра ју из ра жа ва ти и „гле ди шта ма њи-
не“.10) Ипак, ис хо ди штем са вре ме них по ле ми ка сма тра ју се „со ци-
о ло шке пра вил но сти“ ко је је уоб ли чио Ди вер же. Су шти на ње го вог 
7) Јовановић, Милан, Изборни системи: Избори у Србији 1990-1996, Институт за 

политичке студије, Службени гласник, Београд, 1997, стр. 17.

8) Kavanagh, Dennis, BritishPolitics,ContinuitiesandChange, Oxford University Press, Ox-
ford, 1985, p. 93.

9) О елементима изборног система видети у: Јовановић, Милан, Изборни системи
посткомунистичких држава, Службени лист СЦГ, Факултет политичких наука, 
Институт за политичке студије, Београд, 2004, стр. 25-67.

10)  О ауторима који су разматрали исходе изборних система у политичком животу пре 
Дивержеа видети у: Riker, William Harrison,“Duverger’s Law Revisited”, in: Lijphart, A., 
Grofman B., (eds.) ElectoralLawsandTheirPoliticalConsequences, Agathon Press, New 
York, 1984, pp. 20-26.
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ис тра жи ва ња ме ђу у ти ца ја из бор ног, стра нач ког и по ли тич ког си-
сте ма мо же се са же ти у три хи по те зе:

1. ве ћин ски из бор ни си стем са јед но кру жним гла са њем 
по ка зу је тен ден ци ју ка дво стра нач ком устрој ству

2. про пор ци о нал ни из бор ни си стем по ка зу је тен ден ци ју ка 
ви ше стра нач ком устрој ству

3. ве ћин ски из бор ни си стем са дво кру жним гла са њем има 
тен ден ци ју ка ви ше стра нач ком устрој ству убла же ном 
удру жи ва њем стра на ка11)

Очи то је да пра вил но сти ко је је фор му ли сао Ди вер же не мо-
гу има ти сна гу со ци о ло шког за ко на што су по ка за ле и ем пи риј ске 
про ве ре ње го вих те о риј ских по став ки. Уоче ни из у зе ци (Аустра ли-
ја, Аустри ја, Не мач ка, Ир ска) по ка за ли су да се о Ди вер же о вим 
„фор му ла ма“ не мо же го во ри ти као о де тер ми ни стич ким за ко ни ма 
(уко ли ко је при су тан узрок – из бор ни си стем, при сут на је и по сле-
ди ца – од го ва ра ју ћи стра нач ки си стем), већ са мо као о про ба би ли-
стич ким тврд ња ма. Ипак, за не ма рив ши све (не)оправ да не кри ти ке, 
зна чај Ди вер жеа за из у ча ва ње из бор не про бле ма ти ке је не мер љив. 
Раз ма тра ју ћи ути цај из бор них на пар тиј ске си сте ме, он је на зна-
чио низ пи та ња ко ја и да нас за о ку пља ју па жњу струч не јав но сти: 
ути цај из бор ног си сте ма на са став пред став нич ког те ла, по на ша ње 
би ра ча, уну тар стра нач ке од но се, ка рак тер по сла нич ких клу бо ва и 
њи хов од нос са пар тиј ском цен тра лом, ства ра ње пред из бор них и 
по сти збор них ко а ли ци ја, отво ре ност по ли тич ког си сте ма за но ве 
по ли тич ке иде је и ор га ни за ци је. Уоста лом, Ди вер же о ва сту ди ја је 
по кре ну ла рас пра ву ко ја са успо ни ма и па до ви ма тра је већ ви ше 
од по ла ве ка.

Ме ђу пр вим ауто ри ма ко ји су по ку ша ли да пре фор му ли шу 
Ди вер же о ве ге не ра ли за ци је из два ја се Да глас Ре. Он је из вр шио 
оп се жну ем пи риј ску сту ди ју 121 из бор ног ци клу са у 20 др жа ва у 
пе ри о ду од 1945. до 1965. го ди не. Ва ри ја бле ко је узи ма као нај-
зна чај ни је у свом ис тра жи ва њу су из бор на фор му ла (ве ћин ска или 
про пор ци о нал на), на чин гла са ња (ор ди нал но – мо гућ ност гла са ња 
за ви ше стра на ка или ка те го ри јал но – мо гућ ност гла са ња са мо за 
јед ну стран ку) и ве ли чи на из бор не је ди ни це. Ре је фор му ли сао те-
зу да су „фор му ле ре ла тив ног ве ћин ског из бор ног си сте ма увек...
по ве за не са дво стра нач ким ком пе ти ци ја ма, осим та мо где по сто је 
сна жне стран ке ло кал не ма њи не; а дру ге су фор му ле по ве за не са 
дво стра нач ким ком пе ти ци ја ма са мо та мо где су ма њин ске из бор не 
11)  Duverger, Maurice, Социологијаполитичкихстранака, у: Gurvitch, Georges, Социологија, 

Напријед, Загреб, 1966. (нав. према: Јовановић, Mилан, нав. дело, стр. 90) 
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стран ке сла бе“,12) при че му под дво стра нач ким си сте мом под ра зу-
ме ва си ту а ци ју у ко јој пр ва стран ка осва ја ма ње од 70 од сто ма над-
та, а две нај ја че пар ти је ма кар 90 од сто ман да та за јед но. Ова квом 
фор му ла ци јом Ре успе шно ис кљу чу је при ме ре Ка на де (ре ла тив ни 
ве ћин ски из бор ни си стем не про зво ди дво стра нач ки си стем) и по-
сле рат не Аустри је (дво стра нач ки си стем по сто ји и без ве ћин ског 
из бор ног си сте ма). Та ко ђе, он твр ди да про пор ци о нал ни си стем 
под сти че умно жа ва ње по ли тич ких пар ти ја, али ни је ни до во љан 
услов (не по сто ја ње успе шне тре ће пар ти је у по сле рат ној Аустри-
ји13)) ни ну жан услов (по ја ва и успех Ла бу ри стич ке пар ти је у Ве-
ли кој Бри та ни ји) за на ста нак но вих успе шних стра на ка. Хи по те зу 
о ути ца ју на чи на гла са ња на пар тиј ски си стем ни је по твр дио, јер 
се по ка за ло да ка те го ри јал но гла са ње (мо гућ ност да би ра чи до де ле 
гла со ве са мо јед ном кан ди да ту или стран ци) узро ку је ве ће фрак-
ци о ни са ње од ор ди нал ног (мо гућ ност би ра ча да гла со ве по де ле ве-
ћем бро ју стра на ка или кан ди да та – па на ши ра ње, ал тер на тив но, 
ку му ла тив но гла са ње). Осим то га, Ре је ме ђу пр ви ма ис та као да на 
стра нач ки са став пар ла мен та ути че и ве ли чи на из бор не је ди ни це, 
та ко што од ре ђу је сте пен про пор ци о нал но сти. Што је из бор на је-
ди ни ца ве ћа то је ве ћа и про пор ци о нал ност из ме ђу бро ја гла со ва и 
бро ја ман да та ко је стран ка осва ја што по сред но под сти че умно жа-
ва ње пар ти ја и по ве ћа ва њи хов број у елек тив ном и пар ла мен тар-
ном си сте му, и обрат но. 

Ви ли јем Ри кер оштро раз ли ку је за кон од хи по те за о по ли тич-
ким кон се квен ца ма из бор них си сте ма. Пре ма ње му, са мо се Ди вер-
же о ва тврд ња да јед но кру жни ве ћин ски из бор ни си стем про зво ди 
дво стра нач ки си стем мо же на зва ти со ци о ло шким за ко ном. Ри кер, 
та ко ђе, кри ти ку је Реа јер је „упао у ло гич ку зам ку исто вре ме ног 
по ри ца ња и афир ми са ња Ди вер же о вих за ко на за то што ни је мо гао, 
као и Ди вер же, да раз лу чи да ли је за кон де тер ми ни стич ки или 
про ба би ли стич ки“14). Раз ма тра ју ћи при ме ре Ка на де и Ин ди је ко ји 
пред ста вља ју из у зет ке од Ди вер же о вог „за ко на“ и у ко ји ма има мо 
ви ше од две зна чај не пар ти је упр кос јед но кру жним из бо ри ма, Ри-
кер до ла зи до ре ви зи је за ко на ко ји је фор му ли сао Ди вер же: „Јед но-
кру жни ве ћин ски из бор ни си стем узро ку је и одр жа ва дво пар тиј ску 
ком пе ти ци ју, осим у зе мља ма где је тре ћа пар ти ја на на ци о нал ном 
12) Rae, Douglas, ThePoliticalConsequencesofElectoralLaws, Yale University Press, New 

Haven, 1971, p. 95.

13) Догађаји на политичкој сцени Аустрије последњих двадесетак година су ипак показали 
да је пропорционални систем помогао постепено јачање Слободарске партије Аустрије 
и аустријских Зелених.

14) Riker, William Harrison,op. cit, p. 31. 
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ни воу јед на од две нај ја че пар ти је ло кал но и осим зе ма ља у ко ји ма 
је јед на пар ти ја из ме ђу не ко ли ко ско ро увек Кон дор се по бед ник15) 
на из бо ри ма“.16) Ње го ва тврд ња је де тер ми ни стич ка, јер јед но кру-
жни ве ћин ски из бор ни си стем, уз на ве де не из у зет ке, пред ста вља 
до во љан (не и ну жан) услов за дво пар тиј ски си стем. Ри кер се де-
таљ ни је ба вио и про бле мом со фи сти ци ра ног гла са ња чи ји је зна чај 
при ка зао у че ти ри при ме ра (САД, Ве ли ка Бри та ни ја, Ка на да, Са-
ве зна Ре пу бли ка Не мач ка). „Под со фи сти ци ра ним гла са њем под ра-
зу ме ва се по на ша ње би ра ча у ко ме они во де ра чу на о оче ки ва ним 
гла со ви ма оста лих, те гла са ју та ко да се по стиг не нај бо љи мо гу ћи 
из бор ни ре зул тат.“17) Ис тра жу ју ћи из бор но по на ша ње у по ме ну тим 
зе мља ма Ри кер је до шао до за кључ ка да се со фи сти ци ра но гла са ње 
по ка зу је као ме ха ни зам ко јим се сла би из бор ни ре зул тат и ути цај 
тре ћих стра на ка. На тај на чин, он је по твр дио зна чај пси хо ло шког 
фак то ра (би ра чи ра ди је гла са ју за јед ну од две во де ће стран ке ка ко 
њи хо ви гла со ви не би про па ли) у одр жа њу би пар ти зма ко ји је пр во 
уочио Ди вер же.

По тра гу за са вре ме ни јом ме то до ло шком и ем пи риј ском ана-
ли зом по ли тич ких по сле ди ца из бор них си сте ма на ста вља Лај-
пхарт. Ем пи риј ску осно ву за сво ју ис црп ну ана ли зу про на ла зи у 
ши рој из бор ној гра ђи: у пе ри о ду од 1945. до 1990. го ди не, он ана-
ли зи ра ве ли ки број из бор них ци клу са гру пи са них у 70 из бор них 
си сте ма у 27 зе ма ља, чи ме до би ја чвр шћу ем пи риј ску под ло гу за 
сво је по став ке. Лај пхарт као нај ва жни је ди мен зи је из бор ног си-
сте ма, од но сно еле мен те са нај ве ћим учин ком на из бор не ис хо де, 
из два ја из бор ну фор му лу, ве ли чи ну из бор не је ди ни це, из бор ни 
праг18) и ве ли чи ну пред став нич ког те ла. До дат на па жња по кло-
15) Кондорсе победник (Condorcet winner) је партија или кандидат кога, у поређењу са сва-

ком другом партијом или кандидатом, преферира више гласача. То је особа која би до-
била изборе уколико би се надметала са било којим другим изборним такмацом на избо-
рима са два учесника. Рикер сматра да је Индијски национални конгрес умерена партија 
центра која је други избор бирача и деснице и левице и да би у двобоју са партијама ле-
вице или партијама деснице увек излазила као Кондорсе победник због подршке бира-
ча који се налазе на супротној позицији идеолошког спектра.

16) Riker, William Harrison, op. cit, p. 32.

17) Касаповић, Мирјана, Изборни и страначки суставРепубликеХрватске, Алинеа, За-
греб, 1993, стр. 20.

18) Изборни праг представља број гласова који је неопходно освојити како би се учествовало 
у расподели мандата. Интересантно је да Лајпхарт у анализу укључује појам ефективног 
изборног прага, чак и уколико такав, елиминаторни, цензус није законски успостављен 
унутар државе. У одсуству законског изборног прага, висину ефективног изборног 
цензуса за сваки изборни систем Лајпхарт израчунава уз помоћ изборне формуле и, 
посебно, величине изборне јединице, при чему мали изборни окрузи имају једнаке 
ефекте као и низак изборни праг: умањују пропорционалност и могућност мањих 
партија да освоје мандат.
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ње на је и не што ма ње зна чај ним ва ри ја бла ма из бор ног си сте ма, 
по пут на чи на гла са ња (ор ди нал но/ка те го ри јал но), не рав но мер не 
рас по де ле др жа ве на из бор не је ди ни це (нпр. мо гућ ност да у ве ћин-
ском си сте му од ре ђе ни из бор ни окру зи има ју знат но ви ше би ра ча 
од дру гих), ути ца ја ко ји по сто ја ње пре зи ден ци ја ли стич ког си сте ма 
у не кој др жа ви има на из борнe рез ултатe и мо гућ но сти по ве зи ва ња 
из бор них ли ста раз ли чи тих пар ти ја. Глав ни по ли тич ки учин ци из-
бор них си сте ма на ко је Лај пхарт фо ку си ра па жњу у сво јој сту ди ји 
је су про пор ци о нал ност, од но сно дис про пор ци о нал ност из бор них 
ре зул та та и њи хов ути цај на пар тиј ски си стем, пре све га сту пањ 
ви ше стра нач ја и тен ден ци ју фа бри ко ва ња пар ла мен тар не јед но-
стра нач ке ве ћи не. Он је до шао до за кључ ка да је од нос из ме ђу из-
бор не фор му ле и ефек тив ног из бор ног пра га (ком би на ци ја ве ли чи-
не из бор не је ди ни це и из бор ног пра га) и дис про пор ци о нал но сти 
ве о ма ја ко из ра жен. Јед но кру жни и дво кру жни ве ћин ски си сте ми 
узро ку ју нај ве ћу дис про пор ци о нал ност из бор них ре зул та та, а при-
ме на Д'Он то ве и Им пе ри јал не кво те у про пор ци о нал ним из бор ним 
си сте ми ма сма њу је про пор ци о нал ност у по ре ђе њу са ко ри шће њем 
оста лих про пор ци о нал них фор му ла. Та ко ђе, са ра стом ефек тив ног 
из бор ног пра га (ве ћи из бор ни цен зус и из бор ни округ) екви ва лент-
но ра сте и дис про пор ци о нал ност. На дру гој стра ни, ути цај из бор не 
фор му ле и ефек тив ног из бор ног пра га на број елек тив них и пар-
ла мен тар них пар ти ја ни је та ко очит и по ка зу је низ од сту па ња ко ја 
ума њу ју мо гућ ност ге не ра ли за ци ја, док ве ће ефек те на фа бри ко-
ва ње јед но стра нач ких ве ћи на у пар ла мен ту има ефек тив ни ели ми-
на тор ни цен зус од из бор не фор му ле. Лај пхар то ва сту ди ја у ко јој 
раз ма тра по ли тич ке по сле ди це раз ли чи тих ва ри ја бли из бор ног 
си сте ма пре ци зно по ка зу је да „од свих за ви сних ва ри ја бли, дис-
про пор ци о нал ност мо же би ти нај бо ље об ја шње на ути ца јем раз ли-
чи тих ди мен зи ја из бор ног си сте ма, док је нај ја ча об ја шња ва ју ћа 
ва ри ја бла ефек тив ни из бор ни праг.“19)

Сле де ћи у ни зу ауто ра ко ји се ба вио про бле ма ти ком по ли-
тич ких ефе ка та из бор них си сте ма је сте Ђо ва ни Сар то ри. Ита ли-
јан ски аутор кри тич ки са жи ма и пре и спи ту је рас пра ву ко ју је за-
по чео Ди вер же. Пре ма ње му, „у окви ру дру штве них на у ка за ко ни 
су ге не ра ли за ци је ко је има ју екс пли ка тив ну моћ и ко је ука зу ју на 
не ку пра вил ност“20), с тим што је сна га об ја шње ња ве ћа уко ли ко 
за кон пре ци зни је утвр ђу је узроч но-по сле дич не од но се, па је циљ 
уста но вља ва ња за ко на да он из но си не што ви ше од пу ке пра вил но-
19)  Lijphart, Arendt, нав. дело, стр. 138.

20)  Сартори, Ђовани, нав. дело, стр. 49.
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сти. Ипак, Сар то ри сма тра да за ко ни у дру штве ним на у ка ма ни ка да 
ни су де тер ми ни стич ки и да због то га мо гу под не ти не ки из у зе так. 
Че ста од сту па ња од „из бор них за ко на“ он по ку ша ва да раз ре ши 
уво ђе њем у игру „ана ли зе усло ва“ при че му раз ли ку је ну жне и до-
вољ не усло ве и ре фор му ла ци јом за ко на ка ко би об у хва тио и из у-
зет ке. 

Табела1:Комбинованиучинци
изборнихистраначкихсистема21)

стра нач ки си стем из бор ни си сте ми
 јак слаб
јак (I) (II)
(струк ту ри ран) ре ду ци ра ју ћи учи нак урав но те жу ју ћи – 

из бор ног си сте ма бло ки ра ју ћи учи нак 
стра нач ког си сте ма

слаб (III) (IV)
(не струк ту ри ран) ре ду ци ра ју ћи – без ути ца ја

бло ки ра ју ћи учи нак на 
 ни воу из бор не је ди ни це  

Из бор ни си сте ми има ју дво стру ки учи нак: они де лу ју на би-
ра че (при сил но/не при сил но)22) и на број стра на ка (ре ду ци ра ју ће/
без ефек та). У скла ду са тим, Сар то ри раз ли ку је ја ке (ја ко ути цај не) 
и сла бе (сла бо ефи ка сне) из бор не си сте ме, где би на јед ном кра ју 
кон ти ну у ма (ја ки) би ли јед но кру жни ве ћин ски, а на дру гом (сла би) 
чи сти про пор ци о нал ни из бор ни си сте ми. Јед на ко то ме из вр ше на је 
и по де ла стра нач ких си сте ма на ја ке (струк ту ри ра не) и сла бе (не-
струк ту ри ра не). Струк ту ри ра ни стра нач ки си сте ми су они у ко ји-
ма ло кал ни углед ни ци има ју ма лу шан су за из бор ни успех и где 
се стра нач ки си стем до жи вља ва као „при род ни си стем ка на ли са ња 
по ли тич ког дру штва“. Ком би но ва ни учин ци из бро них и стран чких 
си сте ма се нај бо ље мо гу при ка за ти у та бе ли 1.

Укр шта ју ћи из бор ни и стра нач ки си стем као не за ви сне ва ри-
ја бле и по мо ћу ана ли зе усло ва (до во љан услов – из бор ни си стем; 
ну жни усло ви – си стем ска струк ту ри ра ност стра на ка, рав но мер на 
рас по де ла пр вих пре фе рен ци ја би ра ча по из бор ним је ди ни ца ма) 
Сар то ри до ла зи до сле де ћа че ти ри за ко на о ути ца ју из бор них на 
пар тиј ске си сте ме:

21)  Сартори, Ђовани, нав. дело, стр. 61.

22)  Присилан утицај изборних система на бираче поклапа се са налазом Дивержеа о утицају 
психолошког фактора на понашање бирача који радије гласају за једну од водећих 
партија како њихови гласови не би пропали чиме доприносе одржавању бипартизма.
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За кон 1. Ве ћин ски јед но кру жни из бор ни си сте ми (до во љан 
услов) во де дво пар тиј ском си сте му уко ли ко по сто ји струк ту ри ра-
ни стра нач ки си стем и рав но мер на рас по де ла гла со ва по из бор ним 
је ди ни ца ма (ну жни усло ви).

1.1. Ја ка струк ту ри ра ност стра нач ког си сте ма у од ре ђе ним 
си ту а ци ја ма мо же за ме ни ти као ну жан услов пре о ста ла два и узро-
ко ва ти дво стра нач ки фор мат.

За кон 2. Уко ли ко по сто ји си стем ска струк ту ри ра ност, али 
не до ста је рав но мер на рас по де ла гла со ва по из бор ним је ди ни ца ма, 
си сте ми ре ла тив не ве ћи не (до во љан услов) ели ми ни шу ис под ве-
ћин ске стран ке, осим оних ко је има ју кон цен три са не гла со ве у не-
ким из бор ним је ди ни ца ма („над ве ћин ске кон цен тра ци је“).

За кон 3. Уко ли ко по сто ји си стем ска струк ту ри ра ност, про-
пор ци о налн си стем по сти же ре ду ци ра ју ћи учи нак иза зван ње го-
вом не про пор ци о нал но шћу. Што је про по ци о нал ни си стем не чи-
сти ји, то је ве ћа це на ула ска за ма ње стран ке и ја чи ре ду ци ра ју ћи 
учи нак, и обрат но.

3.1. Ал тер на тив но, јак стра нач ки си стем је до во љан и ну жан 
услов да одр жи стра нач ки фор мат ко ји је по сто јао пре уво ђе ња 
про пор ци о нал ног пред став ни штва.

За кон 4. У не до стат ку струк ту ри ра но сти стра нач ког си сте-
ма и са чи стим (или ско ро чи стим) про пор ци о нал ним из бор ним 
си сте мом број стра на ка се мо же по ве ћа ва ти оно ли ко ко ли ко то до-
зво ља ва кво та.

Ова ко ус по ста вље ним пра ви ли ма Сар то ри је ус пео да ели-
ми ни ше из у зет ке ко ји су угро жа ва ли ге не ра ли за ци је ње го вих прет-
ход ни ка: Ин ди ју (не до ста так струк ту ри ра ног стра нач ког си сте ма), 
Ка на ду („над ве ћин ске кон цен тра ци је“ гла со ва), Ир ску, Аустри ју, 
Грч ку, Шпа ни ју, Ја пан (не чи сти про пор ци о нал ни си сте ми).

Ко нач но, Ди тер Но лен не ги ра по сто ја ње за ко ни то сти о по ли-
тич ким учин ци ма из бор них си сте ма ука зу ју ћи на број на од сту па-
ња и по ла зе ћи од по став ке да из бор ни си сте ми де лу ју у сло же ном 
спле ту исто риј ских, со ци о струк тур них, по ли тич ких и ин сти ту ци-
о нал них чи ни ла ца. Он кри ти ку је Ди вер же ов мо но ка у зал ни де тер-
ми ни зам и ак си о ло шки при ступ Сар то ри ја23) оце њу ју ћи да су ње-
го ви за ко ни тач ни, али да им не до ста је зна чај ни ји ин фор ма циј ски 
са др жај што их чи ни „у осно ви три ви јал ним.“ Због то га пред ла же 
да у ана ли зи по ли тич ких ефе ка та из бор них си сте ма тре ба про у ча-
ва ти по је ди не еле мен те, укљу чу ју ћи и њи хо ве раз ли чи те „тех нич-

23)  Према Нолену, Сарторијево разликовање јаких и слабих изборних система је засновано 
на вредносном мерилу.
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ке“ ва ри ја ци је, с по себ ним ак цен том на фор му ле за тран спо но ва ње 
гла со ва у ман да те и прин ци пе кон стру и са ња из бор них је ди ни ца.

Очи глед но је из све га на пред на ве де ног да је де тер ми ни стич-
ке за ко не о по ли тич ким ефек ти ма из бор них си сте ма не мо гу ће ус-
по ста ви ти. Уоста лом, то не до зво ља ва ве ли ки број из у зе та ка. Ме-
ђу тим, ефек ти не ких еле ме на та су очи ти и на њих ука зу је ве ћи на 
еми нент них ауто ра, по чев од Да гла са Реа. Јед на од та квих ди мен-
зи ја из бор ног си сте ма са зна чај ним ути ца јем на (дис)про пор ци о-
нал ност и стра нач ки си стем, чи је је по ли тич ке кон се квен це мо гу ће 
уоб ли чи ти у „за ко ни то сти“ је сте ве ли чи на из бор не је ди ни це о че-
му ће би ти ре чи у на став ку тек ста.

ИЗБОРНАЈЕДИНИЦА–НАЈМАНИПУЛАТИВНИЈИ
ИНСТРУМЕНТИЗБОРНОГСИСТЕМА

Фор ми ра ње из бор них је ди ни ца пред ста вља јед но од нај ва-
жни јих пи та ња око ко га се спо ре из бор ни так ма ци. Раз ло зи за то 
ле же, пре све га, у ма ни пу ла тив ним ефек ти ма из бор не ге о гра фи је 
и из бор не ге о ме три је на ре зул та те из бо ра. Из бор не је ди ни це пред-
ста вља ју окви ре у ко ји ма би ра чи гла са ју за по је ди нач не кан ди да те 
или из бор не ли сте и у ко ји ма се ти гла со ви тран спо ну ју у по сла-
нич ка ме ста (ман да те). У ве зи са обра зо ва њем из бор них је ди ни ца 
нај ва жни ја пи та ња су кри те ри ју ми за обра зо ва ње из бор них је ди-
ни ца, ти по ви из бор них је ди ни ца и од нос из ме ђу ве ли чи не и ти-
па из бор не је ди ни це и из бор ног си сте ма.24) При ли ком обра зо ва ња 
из бор них је ди ни ца по себ ну па жњу тре ба обра ти ти на по што ва ње 
на че ла јед на ко сти гра ђа на у оства ри ва њу из бор ног пра ва. Уко ли-
ко би у јед ној др жа ви би ле обра зо ва не јед но ман дат не је ди ни це са 
ве ли ким од сту па њи ма у бро ју би ра ча ко ји их чи не би ла би на ру-
ше на јед на кост би рач ког пра ва ко ја по чи ва на прин ци пу је дан чо-
век – је дан глас.25) Ка ко не јед на кост из бор ног пра ва до ко је до ла зи 
кон стру и са њем из бор них је ди ни ца раз ли чи те ве ли чи не ни је тран-
спа рент на, она се на зи ва и при кри ве на не јед на кост би рач ког пра ва. 
Из бор ни окру зи се нај че шће обра зу ју по те ри то ри јал ном кри те ри-
ју му, ма да тре ба во ди ти ра чу на да у ет нич ком, ад ми ни стра тив ном, 
ко му ни ка циј ском и при вред ном по гле ду чи не склад ну це ли ну. Ре ђи 

24)  Пајванчић, Маријана, Уводуизборнесистеме, Одбор за грађанску иницијативу, Ниш, 
2000, стр. 9-12.

25)  На пример: ако изборна јединица 1 обухвата 100.000 бирача , а 200.000 бирача чини 
изборну јединицу 2, при чему се у свакој од њих бира по један посланик, глас у изборној 
јединици 1 би вредео као два гласа у изборној јединици 2, јер дупло мање бирача у њој 
бира једног посланика.
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су при ме ри ка да се из бор не је дин це обра зу ју по про фе си о нал ном, 
обра зов ном или ет нич ком кри те ри ју му.26) Основ за по де лу зе мље 
на из бор не ди стрик те мо же би ти број ста нов ни ка, што је уоби ча-
је но, или број упи са них би ра ча, што је рет кост (пор ту гал ски устав 
из 1976). Нај пра вил ни је је пре по де ле зе мље на из бор не је ди ни це 
утвр ди ти број ста нов ни ка (би ра ча) на ко је от па да је дан ман дат и 
на кон то га при сту пи ти из бор ној ге о ме три ји. 

При ме ри пре кра ја ња гра ни ца из бор них је ди ни ца (ge rryman-
de ring) ка ко би се лак ше обез бе ди ла по бе да у из бр ној тр ци ни су 
би ли рет ка по ја ва, а у ма њој ме ри их има и да нас. Тер мин ge-
rryman de ring по ти че од име на гу вер не ра аме рич ке др жа ве Ма са-
чу сетс, Ел бри џа Ге ри ја, ко ји је ка ко би оси гу рао соп стве ни успех 
на из бо ри ма за гу вер не ра уз по моћ за ко но дав ног те ла „скро јио“ 
из бор ну је ди ни цу у об ли ку са ла ман де ра. Ци ље ви „џе ри ман де рин-
га“ су мак си ми зи ра ње соп стве них и ми ни ми зи ра ње гла со ва су пар-
нич ке стра не што се мо же по сти ћи на два на чи на: кон цен тра ци јом 
што ве ћег бро ја гла са ча су прот не стра не у јед ном из бор ном окру гу 
ка ко би се ума њио њи хов ути цај у пре о ста лим; и „це па њем“ би рач-
ког те ла из бор них про тив ни ка у раз ли чи тим ди стрик ти ма ка ко би 
се у њи ма сни зи ла њи хо ва кон цен тра ци ја, не у тра ли зо вао из бор ни 
по тен ци јал и оне мо гу ћи ло осва ја ње по је ди нач них ман да та. Нај че-
шће се ко ри сте обе ме то де чи ме се по сти же ефе кат ве ли ког бро ја 
про па лих гла со ва су пар ни ка у из бор ној утр ци. Због по ли тич ких 
кон се квен ци ко је је пре кра ја ње гра ни ца из бор них је ди ни ца има ло, 
ве ћи број зе ма ља се упу стио у ре фор му из бор ног си сте ма ка ко би 
се пред у пре ди ле из бор не ма ни пу ла ци је. У том ци љу, зе мље по пут 
Ве ли ке Бри та ни је, Аустра ли је и Ка на де од го вор ност за ус по ста-
вља ње гра ни ца из бор них окру га пре ба цу ју на не за ви сна те ла фор-
ми ра на спе ци јал но за оба вља ње тог по сла.

Осим од ре ђи ва ња гра ни ца из бор них је ди ни ца, ва жно пи та-
ње при ли ком кон стру и са ња из бор ног си сте ма је сте и да ли це лу 
зе мљу ор га ни зо ва ти као јед ну из бор ну је ди ни цу или је де ли ти на 
ве ћи број из бор них окру га. У прак си су при ме ри јед не, на ци о нал-
не из бор не је ди ни це рет кост (Гва ја на, Изра ел, Ју жно а фрич ка Ре-
пу бли ка, Ли бе ри ја, Мол да ви ја, На ми би ја, Хо лан ди ја, Пе ру, Си је ра 
Ле о не, Сло вач ка, Уру гвај),27) али је та кво ре ше ње при хва ће но и у 
Ср би ји. Си стем са јед ном из бор ном је ди ни цом има сво је пред но-

26)  У новозеландском изборном систему формирано је 7 изборних округа за припаднике 
Маора (новозеландско доморадочко становништво), док се у Либану приликом 
формирања изборних јединица води рачуна о заступљености одређених конфесија. О 
изборном систему Либану видети у: Тодоровић, Драган, „Изборни систем Либана“, 
Српскаполитичкамисао3/2008, Институт за политичке студије, Београд.

27)  Касаповић, Мирјана, Изборнилексикон, Политичка култура, Загреб, 2003, стр.  322-325.
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сти, али и не до стат ке. Вред но сти та квог си сте ма су сле де ће: пр во, 
по сто ја ње јед не из бор не је ди ни це спре ча ва кон флик те ко ји на ста ју 
услед мо гућ но сти пре кра ја ња из бор них је ди ни ца и по тен ци јал ни 
ge rryman de ring; дру го, сва ком би ра чу је омо гу ће но да уче ству је у 
из бо ру свих пред став ни ка у на ци о нал ном за ко но дав ном те лу; тре-
ће, до ла зи до су зби ја ња ло ка ли зма у пар ла мен ту, јер из бор ни так-
ма ци не мо ра ју да во де ра чу на о за до во ља ва њу ин те ре са ло кал не 
за јед ни це (из бор не је ди ни це) у ко јој су до би ли ман дат и због то га 
су окре ну ти ре ша ва њу про бле ма од на ци о нал ног зна ча ја; че твр то, 
би ра чи се иден ти фи ку ју са це лом зе мљом што до при но си ја ча њу 
ње ног ин те гри те та; пе то, по сти же се мак си мал на јед на кост би ра ча 
(би рач ког пра ва); ше сто, по сти же се мак си мал на про пор ци о нал-
ност из ме ђу бро ја гла со ва и ман да та (пре све га у си сте ми ма са јед-
ном из бор ном је ди ни цом и без из бор ног пра га – екс трем ни или 
чист про пор ци о нал ни из бор ни си стем). На дру гој стра ни, про тив-
ни ци је дин стве не из бор не је ди ни це из но се сле де ће за мер ке: пр во, 
ис ти че се да ова кав си стем во ди фор ма ли за ци ји из бо ра, јер је илу-
зор но оче ки ва ти да би ра чи по зна ју све кан ди да те, њи хо ве вр ли не 
и ма не, и да се због то га при ли ком до де љи ва ња гла со ва не мо гу 
рав на ти пре ма њи хо вим ква ли те ти ма већ гла са ју на су мич но; дру-
го, у фа зи се лек ци је из бор них кан ди да та до ми ни ра ју по ли тич ке 
стран ке, што по сле дич но мо же во ди ти ка пар то кра ти ји; тре ће, не-
за ви сни кан ди да ти има ју ми ни мал не шан се да осво је по сла нич ки 
ман дат; че твр то, оте жан је из бор ма њин ских гру па у пред став нич-
ки ор ган, осим уко ли ко за ова кве ко лек ти ви те те ни су ре зер ви са-
на по себ на ме ста или је до вољ но да до стиг ну при род ни из бор ни 
праг; пе то, по је ди не те ри то ри је (оп шти не, окру зи) мо гу би ти не а-
де кват но пред ста вље не што сла би ре пре зен та тив ност пар ла мен та; 
ше сто, чла но ви за ко но дав ног те ла не ма ју сво ју ужу из бор ну је ди-
ни цу, што сма њу је њи хо ву оба ве зу ре дов ног кон так та са би ра чи-
ма и по ти че де пер со на ли зо ва ност на род них пред став ни ка; сед мо, 
оте жа на је ко му ни ка ци ја из ме ђу из бор них ор га на.28) Очи глед но је 
да су у од ме ра ва њу до брих и ло ших стра на јед не из бор не је ди ни-
це у ком па ра тив ној прак си пре ваг ну ле ње не ло ше стра не, па је она 
сто га и рет ко ко ри шће на. 

Ако се при хва ти си стем са ви ше из бор них је ди ни ца по ста-
вља ју се пи та ња да ли зе мљу тре ба по де ли ти на јед но ман дат не или 
ви ше ман дат не из бор не ди стрик те и да ли тре ба фор ми ра ти ма њи 
број ве ли ких или ве ћи број ма њих ви ше ман дат них из бор них је ди-

28)  У Републици Србији Републичка изборна комисија комуницира директно са преко 8000 
бирачких одбора, што отежава управљање изборним процесом. Нав према: Јовановић, 
Милан, ПолитичкеинституцијеуполитичкомсистемуСрбије, Институт за политичке 
студије, Београд, 2008, стр. 30.
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ни ца. Основ ни кри те ри јум раз ли ко ва ња из бор них је ди ни ца је сте 
број по сла ни ка ко ји се у њи ма би ра. С об зи ром на то раз ли ку је-
мо јед но ман дат не или уни но ми нал не (М=1) и ви ше ман дат не или 
плу ри но ми нал не из бор не је ди ни це (М>1). Раз ли чи ти ти по ви из-
бор них окру га су спо ји ви и са про пор ци о нал ним и са ве ћин ским 
из бор ним си сте мом, али је пра ви ло да се јед но ман дат не из бор не 
је ди ни це ко ри сте у ве ћин ским из бо ри ма ка да је це ла зе мља по-
де ље на на оно ли ко из бор них из бор них је ди ни ца ко ли ко се пред-
став ни ка би ра, а ви ше ман дат не у про пор ци о нал ним. Осим то га, 
из бор не је ди ни це мо же мо по де ли ти на јед но спрат не (јед но фа зне) 
и ви ше спрат не (ви ше фа зне). У ви ше спрат ним из бор ним си сте ми-
ма пр ви ни во је са ста вљен од ве ћег бро ја ма њих из бор них окру га, 
док нај ви ши ни во обич но чи ни је дин стве на из бор на је ди ни ца ко ја 
об у хва та це лу зе мљу фор ми ра на ра ди ало ка ци је ман да та ко ји ни-
су рас по ре ђе ни на ни жем ни воу. Циљ уво ђе ња дру ге (ви ше) фа зе 
и ком пен за ци о них ме ста је сте ко ри го ва ње мо гу ћих де ви ја ци ја на-
ста лих при ли ком при ме не про пор ци о нал не ме то де рас по де ле по-
сла нич ких ман да та у пр вој фа зи.

За овај рад по се бан зна чај има ве ли чи на из бор не је ди ни це, 
јер она ди рект но ути че на про пор ци о нал ност из бор них ре зул та-
та. Ве ли чи на из бор не је ди ни це (dis trict mag ni tu de) пред ста вља број 
по сла нич ких ман да та ко ји се до де љу ју у из бор ном окру гу, од но-
сно број за ступ ни ка ко ји се у ње му би ра ју. Она је од ре ђе на бро јем 
ман да та, а не те ри то ри јом из бор не је ди ни це. Нај че шће се раз ли-
ку ју ма ле (2-5 ман да та), сред ње (6-10 ман да та) и ве ли ке из бор не 
је ди ни це (са ви ше од 10 ман да та). Зна чај ко ји ве ли чи на из бор не 
је ди ни це има по ка за ла је и прак са ус по ста вља ња ви ше стра нач ја у 
бив шим со ци ја ли стич ким зе мља ма. „У свим овим зе мља ма у ор-
га ни зо ва њу пр вих и дру гих плу ра ли стич ких из бо ра, ве ли чи на из-
бор них је ди ни ца је би ла јед но од нај зна чај ни јих и нај спор ни јих 
пи та ња.“29) 

Ути цај ве ли чи не из бор не је ди ни це на об ли ко ва ње из бор ног 
си сте ма је ве ли ки, па се из бор ном ге о гра фи јом је дан тип из бор-
ног си сте ма мо же про ме ни ти у дру ги, а је дан прин цип обра зо ва-
ња пред став нич ког те ла (нпр. на че ло пред ста вља ња) по при ми ти 
об лик дру гог прин ци па (на че ло ве ћи не). Та кву си ту а ци ју има мо у 
Чи леу где се на из бо ри ма за до њи дом пар ла мен та (Пред став нич ки 
дом) зе мља де ли на 60 из бор них је ди ни ца у ко ји ма се би ра ју по два 
по сла ни ка, док је на из бо ри ма за Се нат по де ље на на 19 дво ман-
дат на из бор на ди стрик та. Ова кав из бор ни си стем про из во ди ре-

29)  Васовић, Вучина; Гоати, Владимир, Избори и изборни системи, ИБН Центар, НИП 
Радничка штампа, Београд, 1993, стр. 130.
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зу ла та те ко ји ни су про пор ци о нал ни. На дру гој стра ни, по ли тич ки 
ис ход ни је сли чан ни оном у ве ћин ским из бор ним си сте ми ма, јер у 
прак си не фа во ри зу је нај ја чу стран ку, већ дру гу стран ку по ја чи ни. 
Ефек тив ни из бор ни праг у из бор ном си сте му Чи леа је 33.4% гла-
со ва јер је то уку пан број гла со ва нео п хо дан да би стран ка осво ји ла 
је дан по сла нич ки ман дат. Иако је ефек тив ни из бор ни праг за ула-
зак у пар ла мент из у зет но ви сок, те о риј ски по ли тич ка пар ти ја ко ја 
осво ји 33,4% гла со ва на на ци о нал ном ни воу мо же осво ји ти јед нак 
број ман да та као и стран ка ко ја ужи ва по др шку 66,6% би рач ког 
те ла.30) Овај, до ду ше екс тре ман, при мер Чи леа по ка зу је сву сна гу 
ути ца ја ве ли чи не из бор не је ди ни це на про пор ци о нал ност из бор-
них ре зул та та и стра нач ки и по ли тич ки си стем чи ји је зна чај уочио 
низ во де ћих ауто ра.

Број ни ис тра жи ва чи ко ји су про у ча ва ли ко ре ла ци ју из ме ђу 
ве ли чи не из бор не је ди ни це и про пор ци о нал но сти по твр ди ли су 
пра ви ло да ма ла из бор на је ди ни ца до во ди до дис про пор ци је из-
ме ђу гла со ва и ман да та и ти ме сма њу је мо гућ ност ма лим пар ти-
ја ма да уђу у пар ла мент, док из бор не је ди ни це у ко ји ма се би ра 
ве ћи број пред став ни ка ви ше од го ва ра ју на че лу про пор ци о нал ног 
пред ста вља ња. Џејмс Хо ган је 1945. го ди не ис та као да од лу чу ју ћа 
тач ка у про пор ци о нал ном из бор ном си сте му је сте ве ли чи на из бор-
ног окру га, и да са ве ћим бро јем пред став ни ка ко ји се у ње му би-
ра ре зул тат би ва бли жи про пор ци о нал ном. Два де сет го ди на ра ни је 
Џорџ Хор вил је ука зи вао на ве ли чи ну из бор не је ди ни ца као на из-
у зет но ва жан фак тор.31) Ме ђу пр вим ауто ри ма ко ји су по ку ша ли да 
ем пи риј ски до ка жу ма ни пу ла тив не ефек те ве ли чи не из бор не је ди-
ни це ис ти цао се Да глас Ре. Он је до ка зао да „про сеч но од сту па ње 
из ме ђу уче шћа гла со ва и по сла нич ких ме ста ко је до би ја ју пар ти је 
(I) ва ри ра у обр ну тој сра зме ри пре ма ве ли чи ни ди стрик та (М): уко-
ли ко се ве ли чи не по ве ћа ва ју, про сеч на од сту па ња се сма њу ју.“32) 
Про сеч но од сту па ње из ме ђу уче шћа осво је них гла со ва и по сла-
нич ких ме ста по ка зу је ин декс дис про пор ци о нал но сти, о ко ме ће 
би ти ре чи у на став ку тек ста. 

Ри кер и Сар то ри, на дру гој стра ни, ука зи ва ли су на ути цај из-
бор них је ди ни ца на фор ми ра ње би пар ти зма и уоча ва ли да је фор-
ми ра ње дво пар тиј ског си сте ма не мо гу ће уко ли ко ло кал не стран ке 
(нпр. стран ке на ци о нал них ма њи на) има ју ја ка те ри то ри јал на упо-
ри шта. По ли тич ке стран ке ко је има ју кон цен три са не гла со ве у не-

30) О изборном систему Чилеа видети више у: IDEAHandbook, International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance, Stockholm, 2005, pp. 78-81.

31)  Нав. према: Lijphart, Arendt, op. cit, p. 11.

32)  Rae, Douglas, op. cit, p. 115.
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ким из бор ним је ди ни ца ма („над ве ћин ске кон цен тра ци је“) не мо гу 
би ти из бри са не са по ли тич ке и пар ла мен тар не сце не чак и уко ли ко 
би био при ме њен јед но кру жни ве ћин ски из бор ни си стем. Та кав из-
бор ни ис ход смо има ли у Ср би ји на кон из бо ра 1990. го ди не одр жа-
них по дво кру жном ве ћин ском си сте му, јер су при пад ни ци не ких 
од нај број ни јих на ци о нал них ма њи на у Ср би ји (Ма ђа ри, Ал бан ци, 
Бо шња ци) те ри то ри јал но кон цен три са ни што би спре чи ло дис пре-
зи ју њи хо вих гла со ва и омо гу ћи ло стран ка ма ко је су за ступ ни це 
њи хо вих ин те ре са ула зак у пар ла мент.

Сар то ри је ука зи вао да „и про пор ци о нал ни си сте ми по сти-
жу ре ду ци ра ју ће ефек те...у про пор ци ји са соп стве ном не про пор-
ци о нал но шћу, а на ро чи то ка да се при ме њу ју на ма ле из бор не је-
ди ни це...“33) По ње му, без об зи ра на ма те ма тич ке фи не се (при ме на 
раз ли чи тих фор му ла за рас по де лу ман да та), што је ши ра је ди ни ца 
ве ћа је и про пор ци о нал ност, и обрат но. Због то га зе мље са ма лим и 
сред њим из бор ним окру зи ма по сти жу ма њи сте пен про пор ци о нал-
но сти. Ме ђу тим, Сар то ри упо зо ра ва да та ква, не са вр ше на про пор-
ци о нал ност мо же из ма ћи ме ре њи ма, из про стог раз ло га што она 
по га ђа ма ле стран ке и на кра ју их укла ња. Ар гу мен та ци ју за свој 
став на ла зи у ло ги ци „да што је ма ња је ди ни ца, то је ве ће ра си па ње 
гла со ва: оних гла со ва ко ји су, сме шта ју ћи се ис под ко лич ни ка или 
ис под цен зу са нео п ход ног за по бе ду, јед но став но из гу бље ни.“34) 

Лај пхарт је ана ли зи ра ју ћи 70 из бор них си сте ма до шао до за-
кључ ка да нај ве ћи ути цај на про пор ци о нал ност из бор них ре зул-
та та има ефек тив ни из бор ни праг (ком би на ци ја ве ли чи не из бор не 
је ди ни це и за кон ског из бор ног пра га, уко ли ко је он уста но вљен). 
Уко ли ко из бор ни цен зус ни је за ко ном утвр ђен ње го ву уло гу пре у-
зи ма ју фор му ла за рас по де лу ман да та, и по себ но ве ли чи на из бор не 
је ди ни це. Ма ла из бор на је ди ни ца да је исте ефек те као и ви сок из-
бор ни цен зус: ума њу је про пор ци о нал ност и шан се ма лих пар ти ја 
да осво је ман да те. „Дру гим ре чи ма, за кон ски из бор ни праг и ве ли-
чи на из бор не је ди ни це пред ста вља ју две стра не истог нов чи ћа“,35) 
ко је Лај пхарт пре тва ра у но во у спо ста вље ну ва ри ја блу – ефек тив ни 
из бор ни праг.36) Иако је ем пи риј ски до ка зао ве ли ки ути цај ко ји ве-

33) Сартори, Ђовани, нав. дело, стр. 59.

34) Ibid, стр. 25.

35) Lijphart, Arendt, op. cit, p. 12.

36) Ефективни изборни праг не представља само једну вредност (проценат), већ 
низ вредности између такозваног прага представљања и прага искључења. Праг 
представљања (доњи) јесте минимални проценат гласова са којим партија може 
„зарадити“ мандат у за њу најповољнијим околностима. Праг искључења (горњи) је 
максималан проценат гласова, који под најнеповољнијим околностима за партију или 
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ли чи на из бор не је ди ни це има на про пор ци о нал ност гла со ва и ман-
да та, Лај пхарт ни је ус пео да по твр ди те зу о ути ца ју ефек тив ног из-
бор ног цен зу са на број елек тив них и пар ла мен тар них по ли тич ких 
пар ти ја и фа бри ко ва ње пар ла мен тар них ве ћи на. Од сту па ња у ре-
зул та ти ма до ко јих је до шао не до зво ља ва ју да се ве ли чи на из бор-
не је ди ни це и елек тив ни и пар ла мен тар ни пар тиј ски си стем до во де 
у узроч но-по сле дич ну ве зу, већ се са мо мо же го во ри ти о уоче ним 
тен ден ци ја ма. Са дру ге стра не, раз ли ке ко је по сто је у бро ју ефек-
тив них по ли тич ких стра на ка у си сте ми ма са јед но ман дат ним је ди-
ни ца ма и из бор ним си сте ми ма у ко ји ма су фор ми ра ни ви ше ман-
дат ни окру зи су очи ти је. Пре ма Лај пхар ту, број пар ла мен тар них 
пар ти ја у пр вим из но си 2,34, док се у дру гим кре ће од 3,04 до 4,08 
(у за ви сно сти од ви си не ефек тив ног из бор ног пра га и при ме ње не 
фор му ле за рас по де лу ман да та).37) До слич них ре зул та та до ла зе и 
Та ге пе ра и Шу гарт, ко ји су утвр ди ли да јед но ман дат ни окру зи ре-
зул ти ра ју дво стра на ким си сте ми ма с ефек тив ним бро јем стра на ка 
од 2,3, а ма ли и ве ли ки ви ше ман дат ни из бор ни ди стрик ти во де ви-
ше стран чју са ефек тив ним бро јем стра на ка од 2,5 до 4.

Да кле да ре зи ми ра мо, про пор ци о нал ност ра сте у скла ду са 
ра стом ве ли чи не из бор не је ди ни це. Ме ђу тим, пра ви ло о по зи тив-
ној ко ре ла ци ји про пор ци о нал но сти и ве ли чи не из бор ног окру га 
има и јед но огра ни че ње. Ка да ве ли чи на из бор не је ди ни це до стиг-
не од ре ђе ни ни во, про пор ци о нан лност ра сте по ни жој сто пи. Као 
што Да глас Ре за па жа, од нос из ме ђу ве ће ди мен зи је из бор не је ди-
ни це и ве ће про пор ци о нал но сти ни је ли не а ран, већ кри во ли ниј-
ски. Ре сма тра да се оп ти ма лан сте пен про пор ци о нал но сти по сти-
же у из бор ним је ди ни ца ма ко је но се 10 до 20 ман да та. У из бор ним 
ди стрик ти ма ко ји има ју ма ње од 10 ман да та убр за но ра сте дис про-
пор ци о нал ност, док се у је ди ни ца ма у ко ји ма се би ра ма ње од 5 по-
сла ни ка про пор ци о нал ни ме тод при бли жа ва ве ћин ском. Са дру ге 
стра не, из бор не је ди ни це ко је има ју ви ше од 20 ман да та до но се 
за не мар љив раст про пор ци о нал но сти и у по ре ђе њу са из бор ним 
си сте ми ма у ко ји ма је це ла др жа ва ор га ни зо ва на у је дин ствен из-
бор ни округ (100-150 ман да та) да ју ми ни мал не раз ли ке у ин дек су 
дис про пор ци о нал но сти.

кандидата може бити недовољан за освајање посланичког места. Прескакањем доњег 
прага отвара се шанса за добијање мандата, док се превазилажењем границе искључења 
гарантује место у парламенту. У једномандатном изборном округу у коме се надмеће 5 
кандидата, доњи праг износи 20%+1, док је горњи 50%, а у пропорционалном систему у 
коме се намдеће троје кандидата, а расподела мандата врши помоћу Д’Онтове формуле 
праг представљања износи 20%+1, а праг искључења 25%+1. О одређивању висине 
ефективног изборног прага видети више у: A. Lijphart, op. cit., pp. 25-30.

37)  Lijphart, Arendt, op. cit., p. 105.
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ИЗБОРНАЈЕДИНИЦАУИЗБОРНОМ
СИСТЕМУРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

Од по нов ног ус по ста вља ња ви ше стра нач ја у Ср би ји 1990. 
го ди не из бор ни си стем је до жи вео че ти ри зна чај не про ме не. Ве-
ћин ски дво кру жни из бор ни си стем за ме њен је 1992. го ди не про-
пор ци о нал ним си сте мом са 9 из бор них је ди ни ца, из бор ним пра гом 
од 5% и Д’Он то вом фор му лом за пре тва ра ње гла со ва у ман да те. 
По истим пра ви ли ма одр жа ни су и сле де ћи из бо ри (1993) да би 
1997. го ди не Ср би ја би ла по де ље на на 29 из бор них је ди ни ца. Сле-
де ћа ин тер вен ци ја у из бор ном пра ву се та ко ђе од но си ла на из бор-
ну је ди ни цу. На кон до ла ска на власт ко а ли ци је ДОС 2000. го ди не, 
на пред лог СРС-а Ср би ја је кон сти ту и са на као јед на, је дин стве на 
из бор на је ди ни ца. По губ но деј ство јед ног из бор ног окру га и пе то-
про цент ног из бор ног пра га по пред ста вља ње ма њин ских стра на ка 
по ка за ло се тек у ше стом из бор ном ци клу су (2003) ка да се по пр-
ви пут од уво ђе ња ком пе ти тив них из бо ра до го ди ло да на ци о нал не 
ма њи не не ма ју сво је за ступ ни ке у На род ној скуп шти ни.38) По сле-
ди це ова квог из бор ног мо де ла су от кло ње не уки да њем из бор ног 
цен зу са за стран ке на ци о нал них ма њи на. Оне по сле но ве ли ра ња 
из бор ног за ко на уче ству ју у рас по де ли ман да та без об зи ра на то да 
ли су осво ји ле ви ше од 5% гла со ва, уко ли ко на из бо ри ма до сег ну 
или над ма ше број гла со ва ко ји је ра ван при род ном из бор ном пра гу.

Уоча ва мо из крат ког при ка за раз во ја из бор ног си сте ма Ср би-
је у по след њих 19 го ди на да је осим ко ре ни те про ме не 1992. го ди-
не, ка да је на пу штен ве ћин ски у ко рист про пор ци о нал ног си сте ма, 
сва ка круп ни ја ре фор ма из бор них ин сти ту та би ла усме ре на на ве-
ли чи ну из бор не је ди ни це. Про ме на оста лих ва ри ја бли ко је зна чај-
но ути чу на про пор ци о нал ност из бор них ре зул та та и пар тиј ски си-
стем (фор му ла за тран спо но ва ње гла со ва у ман да те, из бор ни праг, 
на чин гла са ња, ве ли чи на за ко но дав ног те ла – број по сла ни ка) ни је 
би ло.

Од ус по ста вља ња ви ше страначја 1990. го ди не спо ре ња по-
ли тич ких стра на ка о ти пу из бор ног си сте ма ко ји би тре ба ло при-
ме ни ти у Ср би ји би ла су обе ле же на по ли ти кан ством и за до во ља-
ва њем уско стра нач ких аспи ра ци ја, а не за сно ва на на чи ње ни ца ма 
о по ли тич ким учин ци ма по је ди них из бор них мо де ла. Пр ва ли ни ја 
по де ле на ста ла је из ме ђу про пор ци о на ли ста и ма јо ри ста. СПС је 
као нај ма сов ни ја пар ти ја ко ја је на сле ди ла ин фра струк ту ру, део 

38)  На изборима за Народну скупштину РС децембра 2000. године велики број малих 
странака, укључујући и странке националних мањина, наступио је у оквиру коалиције 
ДОС што је спречило велико расипање гласова бирача.
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фи нан сиј ских сред ста ва, ка дров ски по тен ци јал и ши ро ку мре жу 
ак ти ви ста Са ве за ко му ни ста пле ди ра ла за ве ћин ски из бор ни си-
стем, док су све оста ле стран ке ко је су још увек би ле у по чет ној 
фа зи фор ма ти зо ва ња, без од го ва ра ју ће ор га ни за ци о не струк ту-
ре и уз то ме ђу соб но по де ље не та ко ђе за у зе ле ло гич ну по зи ци ју 
и ин си сти ра ле на што чи стој ва ри јан ти про пор ци о нал ног из бор-
ног си сте ма.39) При ме на дво кру жног ве ћин ског си сте ма у 250 јед-
но ман дат них је ди ни ца до ве ла је до нат пред ста вље но сти СПС-а 
(46,1% гла со ва, 77,6% ман да та), пот пред ста вље но сти опо зи ци је, 
јед но стра нач ке ве ћи не и јед но стра нач ке вла де. Као оче ки ва ну по-
сле ди цу има ли смо ве ли ку дис про пор ци ју из ме ђу бро ја осво је них 
гла со ва и ман да та, али је ста тус пар ла мен тар не сте кло чак 15 по-
ли тич ких стра на ка. Не у спе шна ре дук ци ја бро ја пар ла мен тар них 
пар ти ја ја вља се као нео че ки ван ре зул тат, осим уко ли ко у об зир не 
узме мо „Сар то ри јев до во љан услов“ – струк ту ри ра ност стра нач-
ког си сте ма. Уоста лом, фор ма ти зо ва њу пар тиј ског си сте ма то ком 
де ве де се тих број не окол но сти ни су ни ишле на ру ку. Рас пад СФРЈ, 
еко ном ске санк ци је и ра то ви у окру же њу, „не из гра ђе на“ прав на 
др жа ва, на сле ђе ко му ни стич ке про шло сти, не по зна ва ње де мо крат-
ских пра ви ла и про це ду ра, ауто крат ска по ли тич ка кул ту ра, пре-
на гла ше не ли дер ске ам би ци је и са њи ма по ве за на че ста це па ња 
по сто је ћих и осни ва ња но вих стра на ка ни ка ко ни су до при не ли 
фор ми ра њу струк ту ри ра ног стра нач ког си сте ма. Због то га и ис ход 
– 15 пар ти ја са осво је ним ман да ти ма – не мо же пред ста вља ти из не-
на ђе ње. Ин те ре сант но је да би при ме на про пор ци о нал ног си сте ма, 
са јед ном из бор ном је ди ни цом, Д'Он то вом фор му лом за ра по де лу 
ман да та и из бор ним пра гом од 3% уве ла у пар ла мент кан ди да те са-
мо три стран ке (СПС, СПО, ДС) уз кан ди да те гру па гра ђа на,40) па 
су ар гу мен ти опо зи ци је у ко рист про пор ци о нал ног си сте ма би ли 
за сно ва ни или на пре це њи ва њу соп стве не мо ћи или на по гре шним 
про це на ма о ути ца ју про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма у да тим 
окол но сти ма. 

Ка ко је Ср би ја на из бо ри ма 1990. го ди не би ла по де ље на на 
250 јед но ман дат них из бор них је ди ни ца основ ни циљ из бор не ге-
о ме три је би био њи хо во фор ми ра ње та ко да се ис по шту је јед на-
кост би рач ког пра ва. Ана ли за бро ја упи са них гра ђа на са би рач ким 
пра вом по из бор ним је ди ни ца ма по ка зу је да је по сто ја ло зна чај но 
од сту па ње од пра ви ла да оне об у хва та ју при бли жно јед нак број 
упи са них би ра ча (± 10%). Са мо 42% из бор них је ди ни ца би ло је у 

39)  Изузетак је била Нова демократија – покрет за Србију као заговорник комбиновања 
већинског и пропорционалног изборног система.

40)  Јовановић, Милан, „Изборне јединице и расподела мандата у изборном систему“, 
Српскаполитичкамисао1-42000/2002, Институт за политичке студије, Београд, стр. 77.
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на ве де ном ра спо ну, нај ма ња из бор на је ди ни ца (При шти на 2) има-
ла је 6.240 би ра ча, а нај ве ћа (Гњи ла не и Ви ти на) 46.642, док су 
те ри то ри је по је ди них оп шти на де ље не или спа ја не што је во ди-
ло ме ша њу ру рал ног и ур ба ног ста нов ни штва (је дан од ви до ва ge-
rryman de rin ga).41)

Ве ћин ски из бор ни си стем ни је ду го по тра јао. Под при ти ском 
опо зи ци је већ 1992. го ди не власт при ста је на уступ ке и ко ре ни ту 
про ме ну из бор ног си сте ма. На окру глом сто лу вла сти и опо зи ци је 
ор га ни зо ва ном ра ди ре фор ме из бор ног си сте ма, ве ћи на опо зи ци-
о них пар ти ја зах те ва ла је про пор ци о нал ни си стем са јед ном из-
бор ном је ди ни цом и из бор ни праг од 3 до 5 од сто сма тра ју ћи да се 
та ко нај бо ље чу ва про пор ци о нал ност. СПС је при ста ла на из ме ну 
из бор ног си сте ма, али су ко пља на ста ви ла да се ло ме око бро ја 
из бор них је ди ни ца. Вла да ју ћа СПС је ин си сти ра ла на што ве ћем 
бро ју из бор них је ди ни ца, док су опо зи ци о не пар ти је ну ди ле мо де-
ле са три, че ти ри, пет, шест, осам или де сет из бор них је ди ни ца. На 
кра ју, на ђе но је ком про ми сно ре ше ње и Ср би ја је би ла по де ље на на 
де вет из бор них је ди ни ца у ко ји ма се би ра ло по ви ше од два де сет 
по сла ни ка чи ме је по стиг нут ви сок сте пен про пор ци о нал но сти. 

Ова кав из бор ни си стем је очу ван и у сле де ћем из бор ном ци-
клу су. Из бор не је ди ни це су има ле из ме ђу 480.000 и 800.000 би ра-
ча са из у зет ком из бор не је ди ни це 1 (Бе о град) ко ја је има ла пре ко 
ми ли он би ра ча и у њи ма је би ра но из ме ђу 22 и 29 по сла ни ка осим 
у Бе о гра ду где је до де љи ва но 46 по сла нич ких ман да та. По де ла Ср-
би је на де вет ве ли ких из бор них је ди ни ца успе шно је са чу ва ла про-
пор ци о нал ни из бор ни мо дел од де фор ма ци ја. На сма ње ње бро ја 
пар ла мен тар них пар ти ја (1990. го ди не – 15; 1992. го ди не – 9 из-
бор них ли ста и 10 по ли тич ких стра на ка42); 1993 – 7 из бор них ли ста 
и 9 пар ти ја) пре све га је ути ца ла ви си на из бор ног цен зу са, а не 
ве ли чи на из бор не је ди ни це. За ни мљи во је да би при ме ном из бор-
ног мо де ла са јед ном из бор ном је ди ни цом има ли још ве ћу ре дук-
ци ју ви ше стра нач ја. У та квој ва ри јан ти и са из бор ним пра гом од 
5% у пар ла мент би 1992. го ди не ушле три пар тиј ске ли сте (СПС, 
СРС, ДЕ ПОС), а уко ли ко би из бор ни праг био ни жи (3%) ман да те 
би осво ји ла са мо још Де мо крат ска стран ка. Слич не ре зул та те би 
има ли и 1993. го ди не кад би из бор ни цен зус од 3% и 5% ус пе ло да 
пре ђе пет из бор них ли ста (СПС, ДЕ ПОС, СРС, ДС, ДСС43)). Си-

41)  Јовановић, Милан, Изборни системи: Избори у Србији 1990-1996, стр. 133-135.

42)  У оквиру коалиције ДЕПОС мандате освајају СПО, ДСС и Нова демокартија, док је 
посланике имала и једна група грађана (Жељко Ражнатовић).

43)  Број парламентарних партија не би ни био повећан јер је на изборима 1993. Демократска 
странка Србије наступила самостално, док је у претходном изборном циклусу била 
саставни део ДЕПОС-а.
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му ла ци ја из бор них ре зул та та у ва ри јан та ма са раз ли чи тим бро јем 
из бор них је ди ни ца по ка зу је слич не тен ден ци је. Уко ли ко би из бор-
ни праг био за др жан, при бро ју из бор них окру га од че ти ри 1992. 
го ди не пар ла мен тар ни ста тус би сте кло 7 из бор них ли ста, док би 
шест из бор них је ди ни ца про из ве ло исте ре зул та те као и офи ци јел-
ни пред лог (9 из бор них ли ста). Исте ефек те би има ла и ва ри јан-
та са 12 из бор них ди стрик та, док би број пар ла мен тар них пар ти ја 
био по ве ћан за је дан ако би Ср би ја би ла по де ље на на 18 или 22 
из бор не је ди ни це. Ре зул та ти си му ла ци је кре ћу се у истом сме ру и 
на при ме ру из бор ног ци клу са 1993. го ди не44). Очи то је да је број 
пар ла мен тар них пар ти ја у обр ну тој сра зме ри са ве ли чи ном из бор-
не је ди ни це. При ме на про пор ци о нал ног из бор ног мо де ла са ве ћим 
бро јем ма лих из бор них је ди ни ца уве ћа ла би број пар ла мен тар них 
стра на ка. Раз ло зи за то у мно го ме ле же у по сто ја њу „над ве ћин-
ских кон цен тра ци ја“, од но сно у не рав но мер ној рас по де ли гла со ва 
по из бор ним је ди ни ца ма. Ка ко је ве ћи на ма њин ских за јед ни ца у 
Ср би ји те ри то ри јал но кон цен три са на њи хо вом пред ста вља њу ни-
ка ко не би до при не ла јед на из бор на је ди ни ца на на ци о нал ном ни-
воу ко ја би дис пер зо ва ла њи хо ве гла со ве. То се и по ка за ло 2003. 
го ди не ка да у срп ском пар ла мен ту ни је би ло из вор них за ступ ни ка 
ин те ре са на ци о нал них ма њи на.

Као по сле ди ца про ме на у из бор ном за ко но дав ству на са ве-
зном ни воу број из бор них је ди ни ца 1997. го ди не на пред лог со-
ци ја ли ста и Но ве де мо кра ти је по ве ћан је са 9 на 29. Не за до вољ ни 
та квом од лу ком пред став ни ци нај ве ћих опо зи ци о них пар ти ја су 
бој ко то ва ли ове из бо ре. Ова квом ре фор мом фор ми ран је ве ћи број 
из бор них је ди ни ца сред ње ве ли чи не (из бор ни окру зи су има ли из-
ме ђу 6 и 12 ман да та, уз из у зе так је ди ни це број 29 – Пећ – у ко јој је 
би ра но 14 на род них по сла ни ка). Ве ли чи на из бор не је ди ни це би се 
у про сеч ној ве ли чи ни мо гла из ра зи ти фор му лом:

П росеч на  в еличина  из бо рне је ди нице на изборима одр жа-
ним 1 992. и 1993. године била  ј е  27,7, док ј е  на избори ма 1997. 
 годин е она б ил а  три пута ма ња  и износ ил а 8,6.  П ро сечне  вр еднос-
ти  в еличи не из бо рне јединице  м ог у навести на  ст ранпут иц у а ко 
не  по ст оји ра вн омерна р асп одела ма нд ата по изборним  о крузи ма  
што  је  у  случају С рби је  избе гнуто  јер  одступањ а  ни су др ас тична.45) 
44)  Видети више у: Јовановић, Милан, Изборнисистеми:ИзбориуСрбији1990-1996, стр. 

161-255.

45)  На пример, изборне јединице у Аргентини се крећу од 2 до 50 мандата, а у Бразилу од 
8 до 60. Нав. према: Сартори, Ђовани, нав. дело, стр. 71.
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В лада јућа ве ћи на је  тр ос труки м с мањењем  величине  из бо рног 
о кр уга и прет варањ ем  велик их  у  средњ е изборне је дин ице  и мала 
з а ц иљ   иск ри вљавање  пропор ци онално сти и тим е уве ћа ње шанси  
за св ој у победу.  

Бојкот избора од страна ДС -а, Д СС-а и Г С-а не д ај е  до бр е 
 основе  за ге нер ал из ације. Пр ем а резу лта тима тих избора, из бо р-
ни  праг о д 5% на  национал ном нивоу пр ешле би само три странке 
(СПС, С РС  и  СПС), док  би  у вари ја нт и од 9  и зборн их је дини ца 
про ме не б иле не з на тн е (Дем ок ратск а  ко алиција П ре ше во-Бу ја-
новац  би изгуби ла  је дини  ма нд ат уз ми нималн о  померање у  броју 
м анд ата код  осталих  па ртијских лис та ).

Коначно , 2 000. год ине број  изборних о кр уга ј е  сведе н на н ај-
мању могућ у мер у,  однос но  н а јед ну  и зб ор ну једин иц у  ор ганизо-
вану на  на цио налном  н ивоу. Посл ан ичке  мандате  су  осво јиле само 
4 и збо рн е лис те , али  истовремено  н икада  већи бро ј с транака н ије  
био зас туп љен у Народн ој  скуп ш ти ни  (24) . „Laakso -Ta agepera  
индек с  ефект ивног броја  парти ја  м ерен н а  основу р ас под еле 
м андата у  п арламенту сада ј е износ ио  чак 9, 11.  Н акон при вид не 
ста билност и,  парт ијски систем Србије  н ашао се  на  и ст ом  степе-
ну  фрагментиранос ти  н а кој ем је б ио,  поређ ења ради , парти јски 
си стем  По љс ке, након  с лом а к омуниз ма  и парламен та рних из-
бора 19 91. годин е –  где је  и ндекс  е фективних партиј а износио  
1 0,85.“46)  Разлог  з а вис о ку  в редно ст  Laaks o-Taage pe ra  и ндекса  
ле жи у  об једињен ом нас ту пу велико г бро ј а  па ртија у о квиру коа-
лиције  ДО С који  ј е пр икрио  мо гуће  кон секвен це  примене  изборн ог 
 модела  с а  једном из бор ном јединицом уз и зборни п ра г  од 5%.  Де-
јство  пр имење ног  изборно г м одела пос тало ј е  видљиво тек на ко н 
изб ора из 2003.  го дин е када  су ва н п арламента  остале м ањинске 
стра нк е,  по први  пу т од н ап уш та ња страначког м он оли тиз ма, а 
б ро ј парламентарних п ар тија оп ао  з а  две т рећ ин е. „Симул ац ија  
резу лтата. ..у  вариј ан ти  деве т и зб орних  једин ица по твр ђује  ве ћи  
утиц ај из бо рне ј еди нице не го висине  и зб орног  пр ага на распо де лу 
ма ндата .  Да  је Срби ја бил а п одељен а  на  девет избо рн их  јединица 
као у изб ор има 1992 . и  1993.  године са изб ор ним пра го м о д 5 % 
глас ова, парла ментарни стат ус би с т ек ле  две  стр анке и К оа лиц иј а 
Заједно  за т олеранциј у.“ 47)

46)  Вукомановић, Дијана, „Динамика партијског система Србије (1990-2005)“, Српска
политичкамисао1-2/2005, Институт за политичке студије, Београд, стр. 39. 

47)  Јовановић, Милан, „Изборна јединица, изборни праг и страначки систем“, Српска
политичкамисао1-2/2006, Институт за политичке студије, Београд, стр. 51.
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Табела2:Освојенигласовиимандати
(једнаидеветизборнихјединица)48)

Па рт ије Гласови %
Ман-
дати 

(1  И Ј)
% (1 
ИЈ)

Ман-
дати 

(9 ИЈ)
% (9 
ИЈ)

ЗЕС 1.590.200 38,40 102 40,80 102 40,80
СРС 1.219.436 29,45 78 31,20 86 34,40
ДСС-НС 480.987 11,61 30 12,00 35 14,00
СПС-ПУПС-ЈС 313.896 7,58 20 8,00 18 7,20
ЛДП 216.902 5,24 13 5,20 6 2,40
Мађарска 
коалиција 74.874 1, 81  4 1,60  3  1, 20

Бошњачка 
листа за 
европски 
Санџак

38 .148 0,92 2 0,80 0 0

Коалиција 
Албанаца 
Прешевске 
долине

16.801 0,41 1 0,40 0 0

остали 99.992 2,41 0 0 0 0

У п осл едња два изборна ц икл уса ( 2007, 2008) изборни  моде л 
ј е  остао у осно ви неп ро ме њен, сем  ј едне  ино вације  –  укидања изб-
орног  ц е нзу са за  ст ранке  нац ионални х м ањина. Мог ућност мањ-
инс ких стр анк а да у На ро дн у скупш тин у уђу  дос езањем  природн ог  
изборног п ра га от во рила  им је  оп цију са мос талног  наступа  у 
и зборној  т рц и  б ез пот ре бе  з а  коалици оним обј едињав ањ ем. Тако 
је  п осле  изб ора  2007.  г одине п ос ланичке  ма ндате  освојило 6 
 из борни х  л ист а и 5  па ртија на ционал них  мањина ,  а након пос ле-
дњих из бора 2008.  го дине 5 ли ста и  3  ма њинс ке странк е.  Ин терес-
антно је  ра змо трити к акви б и  п олитички учин ци  произ ашли да 
је примењен  си стем с а  9  или 29 изб ор них је дин ица бе з у вођења 
 природно г и зборног  п рага з а  мањинске п ар тије.

Сагледавајући разлике у броју освојених мандата по важећем 
изборном моделу и изборном систему примењиваном 1992. и 1993. 
године (9 изборних јединица, без природног прага за мањинске 
странке) уочавамо да би формирање владе било још теже изводиво. 

48) Подаци о броју освојених гласова и мандата на изборима 2008. године су преузети са 
сајта Републичке изборне комисије: www.rik.parlament.sr.gov.yu
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Коалиција За европску Србију и коалиција СПС-ПУПС-ЈС не би 
могли да формирају владу само уз помоћ мањинских партија (у овом 
случају Мађарске коалиције), већ би им била потребна и подршка 
ЛДП-а. Бошњачка49) и албанска национална мањина би изгубиле 
представнике у Народној скупштини, док би Мађари освојили три 
мандата у изборној јединици 2 (Зрењанин), али би и они у односу 
на постојеће стање у парламенту изгубили једно посланичко место. 
Значајан пад би доживео ЛДП који би мандате „зарадио“ само у 
четири изборне јединице (Београд, Зрењанин, Ниш и Нови Сад), 
док би у преосталих пет јединица његови гласови пропали. СПС не 
би прешао изборни праг од 5% само у изборној јединици Зрењанин, 
док би изборне листе ЗЕС, СРС и ДСС-НС освајале мандате у свим 
изборним јединицама. Резултатски скок СРС-а и коалиције ДСС-
НС базиран је на успеху у изборној јединици број 7 (Приштина) 
која обухвата знатан део Косова и Метохије. Ипак, како је у питању 
9 изборних јединица у којима се бира више од 20 посланика које 
задржавају пропорционалност на високом нивоу одступање између 
броја освојених гласова и мандата је подношљиво, мада у очитом 
расту.

Очигледно је да применом изборног система са 29 изборних 
јединица добијамо још драстичнија одступања од тренутног 
односа снага у српском парламенту. Српска радикална странка, 
Демократска странка Србије и Нова Србија имају танану већину од 
126 посланика и могли би да формирају владу. Три изборне листе 
остварују значајан помак у броју мандата, пре свега због поделе 
земље на 29 изборних округа средње величине који у великој 
мери нарушавају пропорционалност између броја гласова и броја 
мандата. Уз то, треба водити рачуна да се мандати расподељују 
применом Д’Онтове методе која највише погодује јачим странкама, 
а оштећује оне са слабијим изборним резултатом. Због тога и три 
најјаче изборне листе добијају мандате на уштрб СПС-а и ЛДП-а, 
док радикали увећање сопствених посланичких мандата од скоро 
17 одсто (са 78 на 91) делом дугују и изборном успеху у изборним 
јединицама Приштина, Пећ и Косовска Митровица. Мандате у 
свим изборним јединицама би освојили ЗЕС и СРС, док би ДСС 
остао кратких рукава у изборним јединицама Суботица, Зрењанин, 
Сомбор, Врбас и Пожаревац. 
49)  Бошњачкој листи за европски Санџак недостајало би нешто више од 4.000 гласова 

како би прескочила изборни цензус и освојила један мандат у изборној јединици број 
3 (Крагујевац) која је обухватала општине Нови Пазар и Тутин, али не и Сјеницу и 
Пријепоље.
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Табела3:Освојенигласовиимандати
(једнаи29изборнихјединица)

Партије Гласови %
Ман-
дати 

(1 
ИЈ)

% (1 
ИЈ)

Ман-
дати 
(29 
ИЈ)

% (29 
ИЈ)

ЗЕС 1.590.200 38,40 102 40,80 107 42,80
СРС 1.219.436 29,45 78 31,20 91 36,40
ДСС-НС 480.987 11,61 30 12,00 35 14,00
СПС-ПУПС-ЈС 313.896 7,58 20 8,00 9 3,60
ЛДП 216.902 5,24 13 5,20 2 0,80
Мађарска 
коалиција 74.874 1,81 4 1,60 4 1,60

Бошњачка листа за 
европски Санџак 38.148 0,92 2 0,80 1 0,40

Коалиција 
Албанаца 
Прешевске долине

16.801 0,41 1 0,40 1 0,40

остали 99.992 2,41 0 0 0 0

Највећи губитници оваквог изборног модела били би СПС-
ПУПС-ЈС са 7,58% освојених гласова и 3,6% освојених мандата 
(по један мандат у изборним јединицама Ваљево, Пожаревац, 
Јагодина, Зајечар, Крушевац, Ниш, Врање, Приштина, Пећ) и 
ЛДП са 5,24% гласова и 0,8% мандата (по један у изборним 
јединицама Палилула и Нови Београд). Мали број мандата који 
се додељивао у изборним јединицама уз примену Д’Онтове 
формуле за расподелу мандата која фаворизује политичке странке 
са бољим изборним резултатом, онемогућио је ЛДП-у и СПС-у 
да дођу до посланичких клупа и у оним изборним окрузима у 
којима су прелазили петопроцентну прохибитивну калузулу. Са 
друге стране, изборни резултат странака националних мањина 
не би био уздрман поделом Србије на 29 изборних јединица, пре 
свега због тога што су њихови гласачи, за разлику од гласачког 
тела СПС-а и ЛДП-а, територијално концентрисани. Мађарска 
коалиција би освојила 4 мандата (под два у изборним јединицама 
Суботица и Зрењанин), а Коалиција Албанаца Прешевске долине 
један (изборна јединица Врање) што нити слаби нити јача њихову 
позицију у Народној скупштини РС, док би Бошњаци спали са два 
на један мандат (изборна јединица Краљево). Међутим, иако би 
припадници мађарске, бошњачке и албанске националне мањине 
и укидањем природног прага у изборном моделу са 29 изборних 
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јединица остали представљени у парламенту, такође бројна, 
ромска национална мањина би због диперзије гласачког тела била 
„осуђена“ на останак ван посланичких клупа.

Симулација изборних резултата из 2008. године у два 
другачија изборна модела (9 и 29 изборних јединица) показује да 
повећање броја изборних јединица и последично смањење њихове 
величине не изазива редукцију броја парламентарних странака. 
Једини ефекат који би увећан број изборних округа произвео је 
губљење дела мандата неких партија и тиме њиховог коалиционог 
потенцијала, што би посредно утицало на партијски систем и то 
посебно у другом симулираном изборном моделу.

Са друге стране, одступања у броју освојених гласова и 
мандата су већа што ћемо приказати помоћу четири индекса 
пропорционалности прорачунатих за све три варијанте изборног 
система (1, 9 и 29 изборних јединица). Најстарију меру за 
израчунавање диспропорционалности предложио је Даглас Ре. Он 
сабира апсолутне разлике између процента гласова (Vi) и процента 
мандата (Si) сваке странке, а затим их дели са бројем елективних 
партија (n):

Проблем са Реовим индексом (I) је што је преосетљив на 
постојање малих партија, па велики број партија које освајају мали 
проценат гласова без икаквих мандата може енормно повећати 
пропорционалност. Ре покушава да избегне овај проблем тако што 
одбацује све партије које су освојиле мање од 0,5% гласова. Слич-
но ћемо урадити и ми, с тим што ће наша граница бити 0,4% ко-
лико вреди један мандат у Народној скупштини (250 посланика), 
што ће нам дозволити да у разматрање узмемо Коалицију Алба-
наца Прешевске долине. Из категорије „осталих“ (14 политичких 
партија) осим Покрета снага Србије (0,54% гласова) биће занема-
рене све странке чија је изборна подршка на ивици статистичке 
грешке. У свим индексима резултат једне изборне листе биће укал-
кулисан као изборни скор једне партије, пре свега због низа преди-
зборних криптокоалиција својствених нашем партијском систему, 
али и нејасних коалиционих споразума.

Још један од приказаних је индекс Лузмор-Хенби (D), у коме 
се апсолутне разлике гласова и мандата не деле са бројем партија, 
већ са 2. Мана овог индекса је пренаглашавање диспропорционал-
ности у пропорционалним системима. Предност Лузмор-Хенби 
индекса је што се из рачунице не морају избацивати мале партије 
из категорије „осталих“, али ће у нашем случају оне бити изузете:
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Једно од предложених решења које решава неке од недостатака 
Реовог и Лузмор-Хенби индекса јесте индекс најмањих квадрата 
Мајкла Галагера (LSq). Његова предност је што јаче региструје не-
колико великих одступања од већег броја мањих девијација и изра-
чунава се следећом формулом:

У оптицају међу истраживачима (дис)пропорционланости 
изборних система је и низ других индекса,50) али ће за потребе овог 
рада бити искоришћен још само индекс највећег одступања (LD) 
којим најчешће региструјемо одступање између гласова и мандта 
изборне листе са највећом подршком гласача, мада је у нашим 
моделима са 9 и 29 изборних јединица највећа девијација присутна 
код СРС-а.

Табела4:Индексидиспропорционалности
утрихипотетичкеизборнеситуације

пример број 
партија

гласови 
(%)

мандати 
(%) разлика (%) индекс

А 1 55 60 5 I = 5,00

1 45 40 5 D = 5,00

LSq = 5,00

LD = 5,00

Б 1 50 55 5 I = 1,67

1 40 45 5 D = 10,00

10 1 0 1 LSq = 5,48

LD = 5,00

В 5 15 16 1 I = 1,00

5 5 4 1 D = 5,00

LSq = 2,24

     LD = 1,00
Предности и мане наведених индекса диспропорционалности 

најбоље ће бити уочене у следећој табели. У њој показујемо 

50)  Видети више у: Gallagher, Michael, “Proportionality, Disproportionality and Electoral Sys-
tems“, ElectoralStudies, 10 (1991), pp. 38-43.
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инедксе пропорционалности у три хипотетичке ситуације. У првој 
(А) имамо двостраначки формат, у другој (Б) на изборима осим две 
најјаче странке учествује и 10 политичких партија са минималном 
изборном подршком (1%), док у најпропорционалној, трећој 
ситуацији (В) пет странака осваја по 15% гласова и 16% мандата, а 
других пет по 5% гласова и 4% мандата.

Као што је већ речено Реов индекс (I) је превише осетљив 
у случајевима када се број елективних парламентарних партија 
мале снаге повећава. У таквим ситуацијама вредност индекса кли-
зи ка пропорционалном резултату, мада се пропроционалност 
не повећава. То најбоље можемо уочити поређењем прве две 
хипотетичке ситуације. У примеру А и Б одступање у гласовима две 
најјаче странке је једнако. Једина разлика је присуство десет малих 
партија са по 1% гласова који им не доносе мандате у примеру Б што 
вредност индекса смањује са 5,00 у примеру А на 1,67 у примеру 
Б. Иако је диспропорционалност у примеру Б већа индекс Дагласа 
Реа је не очитава. Напротив, он погрешно показује да је изборни 
резултат у примеру Б пропорционалнији. Лузмор-Хенби индекс 
(D) приказује разлике између примера А и Б много квалитетније 
од Реовог индекса – вредност индекса у мање пропорционалном 
примеру Б расте (10,00). Његов недостатак је пренаглашавање 
диспропорционалности у пропорционалним изборним системима 
(вредност индекса за прилично непропорционалан пример А и 
веома пропорционалан пример В је једнака – 5,00). Као средње и 
најпрецизније решење показује се Галагеров индекс (LSq) чија је 
вредност у најпропорционалнијем примеру В – 2,24, док приликом 
поређења примера А и Б боље уочава и очитава нијансирану раз-
лику (А – 5,00; Б – 5,48).

Табела5:Индексидиспропорционалности
утрипоређенаизборнамодела

индекс 1 изборна 
јединица

9 изборних 
јединица

29 изборних 
јединица

I 0,65 1,72 2,60
D 2,94 7,72 11,72
LSq 2,18 4,79 7,40
LD 2,40 4,95 6,95

Из наведене табеле се види да диспропорционалност расте са 
повећањем броја изборних јединица. При томе, Реов индекс (I) због 
великог броја елективних партија не очитава диспропорционалност 
у правој мери, док је индекс Лузмор-Хенби (D) делимично пре-
наглашава. Ипак, очито је да сви индекси смањују пропорционал-
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ност, односно повећавају диспропорционалност скоро линеар-
но са повећањем броја изборних округа. За постојећу ситуацију у 
Србији (пропорционални изборни систем; велики број елективних 
партија) сигурно је најприкладнији Галагеров индекс (LSq) чије су 
вредности у нашим моделима приближно једнаке индексу највећег 
одступања (LD). 

У приказаној симулацији три изборна модела пореде се дели-
мично различите изборне варијабле (природни изборни праг у мо-
делу са једном јединицом наспрам потребе да и мањинске стран-
ке досегну петопроцентни изборни цензус у преостала два изборна 
модела). Међутим, разлике у броју мандата странака националних 
мањина у моделу са 29 изборних дистрикта скоро и да не постоје 
(изгубљен мандат Бошњачке листе за европски Санџак), а и ин-
декс најмањих квадрата (LSq) слабије уочава одступања настала 
код странака мале изборне снаге. Стога је велика диспропорцио-
налност пре свега последица изгубљених мандта СПС-а и ЛДП-а 
у тим моделима у корист три најјаче изборне листе (ЗЕС, СРС, 
ДСС-НС). Диспропорционалност у постојећем изборном систему 
(LSq = 2,18) махом је резултат примене нечистог пропорционалног 
изборног модела (изборни цензус од 5%, Д’Онтова формула за 
расподелу мандата као најмање пропорционална метода), али је 
основни разлог за њен драстичан раст (LSq = 4,79; LSq = 7,40) 
у варијантама изборног система са 9 и 29 изборних јединица 
смањење величине изборне јединице која како смо показали функ-
ционише као ефективни изборни цензус.

ЗАКЉУЧАК

Током последњих 19 година, од напуштања страначког моно-
литизма и ритуално-фиктивних избора и повратка вишепартизму 
и компетитивним изборима до данас, у Србији је организовано 8 
изборних циклуса које можемо груписати у 4 изборна система. При 
томе су честе реформе изборног законодавства биле мотивисане 
тежњама политичких практичара да изборном геометријом и 
аритметиком увећају сопствене шансе за победу, а не засноване 
на налазима струке о политичким исходима примене појединих 
изборних система. Како је изборна јединица најманипулативнији 
елемент изборног система, логично је да је реформа изборних 
института од 1992. године и увођења пропорционалног изборног 
система била усмерена на постизање политичких ефеката изменом 
величине изборних округа, док су неке друге битне изборне 
варијабле запостављане.
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Анализа резултата избора преко величине изборних јединица 
упућује на неколико закључака: 

Прво, величина изборне јединице је у садејству са изборним 
прагом утицала на редуковање парламентарног партијског система, 
али у правцу супротном од очекиваног. Број странака у парламенту 
је опадао са напуштањем већинског у корист пропорционалног 
изборног система. Једна изборна јединица на националном 
нивоу није подстакла фрагментацију партијског система, осим на 
изборима 2000. године када је велики број парламентарних партија 
(21 од 24) освојио посланички мандат захваљујући изборном 
наступу у оквиру коалиције ДОС. Напротив, она је зауставила, а 
приказана симулација на реалним резултатима избора одржаним 
2008. године потврђује да број парламентарних партија не би био 
увећан уколико би Србија била подељена на 9 великих или 29 
изборних јединица средње величине. 

Друго, заступљеност већине странака националних мањина 
(мађарске, бошњачке, албанске) у парламенту била би могућа 
и без постојања природног изборног прага уколико би у Србији 
био формиран велики број средњих и малих изборних јединица, 
због територијалне концентрације тих мањинских заједница 
(„надвећинске концентрације“, односно неравномерна расподела 
гласова по изборним окрузима).

Треће, са повећањем броја изборних јединица и смањењем 
њихове величине повећала би се одступања између броја освојених 
гласова и мандата што очитавају сви употребљени индекси 
пропорционалности. Такве девијације би највише оштетиле 
странке које освајају између 5% и 10% гласова, чије бирачко тело 
није територијално концентрисано већ дисперзовано по целој 
земљи, посебно уколико се расподела мандата врши неком од 
нечистих пропорционалних формула, каква је у Србији коришћена 
Д'Онтова.

Четврто, концепт Србије као једне изборне јединице 
произвео је низ проблема, довео до формализације избора, 
доминације политичких партија у фази селекције кандидата, 
деперсонализованости народних представника, неадекватне 
представљености појединих округа и општина и тиме смањене 
репрезентативности парламента. Ако се у обзир узму још нека 
законска решења (затворене партијске листе, везани странчки 
мандат итд.), проблеми су такви да неминовно захтевају реформу 
изборног система у правцу напуштања једне изборне јединице. 
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DušanVučićević

MANIPULATIVEINFLUENCEOFELECTORALUNIT

Summary
For almost two decades of regained political pluralism, elector-

al system in Serbia has been object of frequent changes. Besides basic 
change in 1992 and transition from majoritarian to proportional system 
of representation, essential reciprocations of electoral institutes were in 
variations of electoral districts number (district magnitude). Electoral 
unit is the most manipulative element of electoral system with direct 
influence on (dis)proportionality, elective and parliamentary party sys-
tem, manufactured majorities. This is the key reason for political strate-
gists to improve election chances with manipulation in number of elec-
toral units. Main objective of the article is to underline political effects 
ensued in division of Serbia as one, nine and twenty-nine electoral units 
in contemporary Serbian parliamentary history. It is provided through 
presentation of prominent authors’ conclusions on district magnitude’s 
political consequences and simulation of last election’s results (2008) 
in three different electoral models.
Key Words:  electoral system, electoral district, district magnitude, proportion-

ality, party system fragmentation
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УСТАВНОПИТАЊЕ
УКАРАЂОРЂЕВОЈСРБИЈИ

Резиме

Устав но пи та ње у Ср би ји на мет ну ло се већ у вре ме Пр вог 
срп ског устан ка. Ра дом су об у хва ће ни нај ва жни ји устав ни ак ти 
и чи ни о ци устав не бор бе, као и уну тра шње и спољ но-по ли тич ке 
окол но сти у ко ји ма су се устав не бор бе во ди ле и ак ти до но си ли.
Кључ не ре чи: Ка ра ђор ђе, Вој во де, Пра ви тељ штву ју шћи  со вјет...

ОБЛИКОВАЊЕВЛАДАВИНЕИПОЛИТИЧКОГ
РЕЖИМА–ПРИЛОГПОЛИТИЧКОЈТРАДИЦИЈИ

Про блем др жав ног и по ли тич ког кон ти ну и те та и дис кон ти-
ну и те та по ста вио се пред срп ски на род у јед ном осо бе ном  ви ду, 
ко ји има сво је спе ци фич не исто риј ско-по ли тич ке раз ло ге и окол-
но сти. Сред ње ве ков на срп ска др жа ва пре га же на је од Османлијa. 
На род се на шао у роп ству ко је је, уз то што је би ло су ро во, би ло и 
ду го трај но. Устан ци ма ко ји ће пла ну ти у Шу ма ди ји по чет ком XIX 
ве ка, за по че ће др жав ни жи вот срп ског на ро да, или, бо ље ре че но, 
јед ног ње го вог де ла. Се ћа ње на ста ру др жа ву и ње ну сла ву очу ва ло 
се, а пре да ње о њој од не го ва ли су еп ска пе сма и усме но пре да ње.

Успо ме на, ме ђу тим, ни је тра ди ци ја ко ја би се да ла ба шти ни-
ти. Тур ска вла да ви на, под ко јом је срп ски на род та ко ду го остао, 
узро ко ва ла је пот пун пре кид у др жав ном жи во ту, дру штве ним и 
по ли тич ким тра ди ци ја ма. Тај пре кид ни је имао са мо по ли тич ке 
по сле ди це, јер се осва јач ни је за до во љио ра за ра њем др жав них и 
по ли тич ких уста но ва и др жав но-по ли тич ког жи во та. На уда ру се 
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на шла и кул тур на и со ци јал на моћ, ње ни цен три и но си о ци. Уни-
шта ва не су и ма те ри јал не и ду хов не те ко ви не. Ис тре бље ни су ви-
ши со ци јал ни сло је ви, би ло да су фи зич ки ли кви ди ра ни или исла-
ми зо ва ни. Ра за ра ни су гра до ви и дру га сре ди шта ко ја су би ла или 
су мо гла би ти но си о ци кул тур ног жи во та, на ро чи то цр кве и ма-
на сти ри. Ли шен ових цен та ра као и сва ке лич не и имо вин ске си-
гур но сти, на род се окре нуо стал ним се о ба ма, ко је су те кле у свим 
прав ци ма, на ро чи то ка пла ни на ма, да ле ко од цар ских дру мо ва. 

Уко ли ко су пла ни не и за би ти да ва ле усло ве да се очу ва жи-
вот и част, ни су мо гле да ти усло ве за не ка кав кул тур ни и со ци јал ни 
жи вот. Је ди на уста но ва ко ја се одр жа ла и у ко ју Тур ци ни су ди ра-
ли је сте се о ска оп шти на, у ко јој ће мно ги ви де ти ван ред но ве ли ки 
зна чај,  ве ру ју ћи да је ам би јент ко ји је вла дао уну тар тих оп шти на 
дао основ на ко ме ће се ство ри ти оно спе ци фич но по ли тич ко вас-
пи та ње и сло бо дар ске тра ди ци је. А у осно ви све га ста ја ла је по ро-
дич на за дру га. 

Са мо је жи вот у за дру зи омо гу ћио срп ском на ро ду да и на кон 
под ми ри ва ња дан ка сво јим го спо да ри ма, па и оног у кр ви, ра зних 
по ре за и ти ма ра, оста не ма те ри јал но не у про па шћен. Без за јед нич-
ког жи во та у за дру зи на род не би мо гао под не ти све ове те ре те 
и „он би – ве ли Ми лен ко Ву ки ће вић – мо рао са свим про па сти и 
под ле ћи ути ца ју тур ском, и та ко не ста ти са ли ца зе мље, као што је 
не ста ло Ава ра, Ху на, Ван да ла итд.“1)

Уло га за дру ге не мо же се сво ди ти са мо на еко ном ски аспект. 
Ни ка ко се не сме пре не брег ну ти њен зна чај у мо рал ном по гле ду. 
За дру га је би ла мо рал на за јед ни ца ко ја је сва ком по је дин цу да ва ла 
вас пи та ње, утвр ђи ва ла по гле де, уса ђи ва ла осе ћај ду жно сти пре ма 
бли жњем и за јед ни ци, об ли ко ва ла ка рак тер. „На тај на чин за дру га 
је он да би ла јед на шко ла, кроз ко ју су про ла зи ле по је ди не ге не ра-
ци је, и у тој шко ли вас пи та ва ли се оним вр ли на ма, ко је су би ле 
по треб не за одр жа ва ње и осло бо ђе ње на ци је“.2) 

Иако се мо же ре ћи да је устан ци ма за по че та об но ва и ди за-
ње не кад па ле др жа ве, ако ни због че га дру гог оно за то јер је очу-
ва но на ци о нал но би ће, ње на иде ја и осе ћај је дин ства, по ме ну ти 
дис кон ти ну и тет и ње го ве по сле ди це, је су раз лог да се у из град њи 
др жав ног, по ли тич ког, со ци јал ног и кул тур ног жи во та уоп ште мо-
ра ло кре ну ти од по чет ка.
1)  М. Ву ки ће вић, Уло га за дру ге у на шој бор би за осло бо ђе ње, Бе о град, Пар на штам па ри ја 

на род но-ра ди кал не стран ке, 1892. стр. 16.

2)  Исто, стр. 23.
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А у са мом по чет ку, био је то на о ру жа ни на род, ко ји је устао 
на свог го спо да ра, са ци љем да га оте ра и за тре сва ки траг ње го-
вом по рет ку и уста но ва ма. За из град њу и уста но вље ње соп стве ног 
по рет ка и др жа ве, тра жи ло се мно го ви ше, а то га ни је би ло. За то 
је пут ка из град њи соп стве не др жа ве ишао по сте пе но, по ета па ма, 
про ла зе ћи мно га ис ку ше ња и кри зе, дик ти ра не уну тра шњим раз-
ло зи ма али и спољ но по ли тич ким окол но сти ма.

Из град њу по рет ка пра ти ли су оштри су ко би из ме ђу та да-
шњих чи ни ла ца вла сти, ко ји су има ли пот пун ка рак тер уну тра шње 
бор бе за власт ко ја је пре ти ла и са мом устан ку, до во де ћи у пи та ње 
са ме и ци ље ве устан ка.

Глав ни чи ни о ци ове бор бе ујед но су и глав ни чи ни о ци устав-
но-по ли тич ког устрој ства уста нич ке Ср би је, ко ја је пред ста вља ла 
бор бу за њи хо во др жав но-по ли тич ко по зи ци о ни ра ње. Пр ва ак та у 
ко ја се до но се или раз ма тра ју у Ср би ји тог вре ме на има ју за циљ 
упра во да утвр де по де лу вла сти у зе мљи ко ја се тек от по че ла сво је 
осло ба ђа ње.

На ста нак вла сти за по чео је са мим устан ком, њу је иза зва-
ла по тре ба за је дин стве ном вој ном ко ман дом над уста ни ци ма, као 
ну жним усло вом  успе шне бор бе. Из бор Ђор ђа Пе тро ви ћа за во ђу 
устан ка, ко ји је учи њен у Ора шцу фе бру а ра 1804, од стра не ис так-
ну тих Ср ба, ни је зна чио и из бор вла да о ца, „ни с об зи ром на фор-
му лу  ко ја је при ли ком из бо ра упо тре бље на, ни с об зи ром на по ли-
тич ке пла но ве уста ни ка, ко ји у пр ви мах ни су ми сли ли на ства ра ње 
др жа ве“.3)  

Раз вој устав но сти у Ср би ји, за по чео је фор ми ра њем Со вје та 
1805. го ди не. На црт о уре ђе њу Со вје та па и ор га ни за ци је др жав не 
вла сти уоп ште ура дио је Бо жа Гру јо вић. Са вет је за ми шљен као 
ком би на ци ја из вр шног и пред став нич ког те ла, и тре ба ло је да бу-
де не ка вр ста вла де са по пе чи те љи ма на че лу по је ди них ре со ра. 
Не ула зе ћи у са му струк ту ру Со вје та, ор га ни за ци ју и на чин фор-
ми ра ња, ва ља на по ме ну ти да је Со вјет, по Гру јо ви ће вој за ми сли, 
уста но вљен као вр хов ни ор ган вла сти, ко ји сто ји и из над Ђор ђа и 
ста ре ши на. 

Гру јо ви ће ва кон цеп ци ја о ор га ни за ци ји вла сти у уста нич кој 
Ср би ји, про из и шла је из ње го вих  по и ма ња  др жа ве и по ли тич ког 
ор га ни зо ва ња др жав не вла сти, по узо ру на европ ске др жа ве и схва-
та ња ко ја су би ла при сут на у по ли тич кој те о ри ји оно га вре ме на. О 
то ме  нај ре чи ти је све до чи ње гов го вор, при пре мљен за скуп шти ну 
3) М. Вла ди са вље вић. Раз вој устав но сти у Ср би ји, Бе о град, По ли ти ка и дру штво, 1938, 

стр. 5.
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у Бо го ва ђи, на ко јој је тре ба ло да бу де иза бран Со вјет. У ње му он 
ис ти че да је прин цип за ко ни то сти те мељ ни прин цип сва ке др жа-
ве, те мо ра би ти те ме љем и об но вље ној срп ској др жа ви. У сво јој 
бе се ди Гру јо вић ће ре чи то ис та ћи зна чај за ко на и за ко ни то сти за 
др жа ву и њен про спе ри тет. Из ме ђу оста лог, он ка же; „За кон је во-
ља ви ла јет ска, ко ја ви ла је ту цје лом и сва ком до бро за по ве да а зло 
за пре шча ва. Пр ви да кле го спо дар и су ди ја у ви ла је ту је сте за кон. 
Под за ко ном мо ра ду и го спо да ри, по гла ва ри и со вјет пра ви тељ-
ству ју шчи (об шча кан це ла ри ја) и свја шчен ство, и во ин ство, и сав 
на род би ти; и то под јед ним и тим истим за ко ном. За кон до бре, за-
слу же не да на гра ди; а зле, не по кор не, ле њи ве у слу жби, да ка шти-
гу је. За то за кон ра зу ман и пра ве дан мо ра би ти...“4) По Гру јо ви ћу, 
за кон је не са мо око сни ца по рет ка у јед ној зе мљи, већ и услов ње-
ног оп стан ка. Без ње га се вој но по ли тич ки успех не мо же одр жа ти, 
те „ви ла јет без за ко на  мо ра да про пад не, да опет у роб ство до ђе и 
да се са свим  рас трг не и по ги не“.5)  

За кон је да кле услов одр жа ња сло бо де ка ко лич не та ко и на-
ци о нал не. Да би од го во рио сво јој свр си, за кон мо ра би ти ва љан. 
Ва љан је онај за кон ко ји је за сно ван на ра зу му и прав ди. „Ра зум 
да кле и прав да – ка же Гру јо вић – је су две по ло ви не бла го по лу чи ја. 
Гди  ра зу ма и прав де не ма, ту не ма ни за ко на».6) А где не ма за ко на, 
ко јим би власт би ла уре ђе на и ре гу ли са на, не ће би ти ни оног до бра 
ра ди ко га се она ус по ста вља и по сто ји. У та до бра ула зе си гур ност 
и сло бо да. Си гур ност под ра зу ме ва пре све га: „Си гур ност 1. жи во-
та 2. имје ни ја и 3. че сти, сва ки, да, и оно де те ко је се је шче, ро ди-
ло ни је, иште од за по вјед ни ка, и ако по гла вар њи ма сви ма  жи вот, 
имје ни је и чест са чу ва ти не ће, или не мо же, ни је до сто јан по гла вар 
би ти.“7) Дру га је ду жност вла да ра очу ва ње сло бо де. Сло во у бе се-
ди ко је је Гру јо вић по све тио овој, ка ко он ка же, дру гој ду жно сти 
вла сти, је сте сво је вр сна ода сло бо ди ка кву је те шко на ћи у срп ском 
је зи ку. Он ка же: „Сво бо да нас раз лу ча ва од зве ро ва, и роб го ри је 
од зве ра, јер бо чо ве ку ро бу  оно се од у зи ма, што га чи ни чо ве ком. 
Бо ље је не жи ви ти не го у по га ном роб ству би ти. – Сво бо да, сво бо да 
нас људ ма чи ни, – сво бо да  и вољ ност да је вој ни ку ја кост, вој во-
да ма и по гла ва ри ма му дрост и пра во су ди је. Она ста ре ши на ма да је 
љу бе зно к мла ђим оте че ско ср це, она свја шчен ство про свје шча ва 
и ру ке њи хо ве на бла го сло ве ни је сво бод но га ста да сво га во здви же. 
4)  Устав ни раз ви так Ср би је –  Из во ри, при ре дио, Ми ро слав Р. Ђор ђе вић, Ле ско вац, 1970. 

стр. 9.

5)  Исто, стр. 10.

6)  Ibid..

7)  Исто, стр. 11.
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Сво бо да со вер на род њи уму дра ва, сво бо да сва ког обо га шча ва; сво-
бо да ора ча у по љу, па сти ра код сто ке, пут ни ка на пу ту, вој ни ка на 
вој сци и до ма ћи на код сво је ку ће, ве се ли и утје ша ва и мио му жи-
вот чи ни ..... Јед ном реч ју  гди не ма сло бо де ту не ма ни жи во та.“8)

Ра зум и прав да су те мељ за ко на, а та кав за кон, те мељ сло бо-
де. Са др жај ове не из го во ре не бе се де, до во љан је да би смо за кљу-
чи ли о из во ри ма из ко јих је Гру јо вић, цр пео сво је пој мо ве о др жа-
ви и прав ном по рет ку. А Ср би ја је би ла да ле ко од при ли ка у ко ји ма 
би се на та кав ред мо гло ми сли ту и од сло бо де ко ја би се чу ва ла по-
што ва њем за ко на. Ин стинк том во ђе, Ка ра ђор ђе је то осе ћао.

Ов де се за чи ње ва жно пи та ње о ка рак те ру пр ве вла сти у 
осло бо ђе ној Ср би ји. По јед ни ма, упр кос по сто ја њу Со вје та, пр ви 
об лик вла сти ко ји је у Ср би ји уста но вљен, је сте мо нар хиј ска власт 
ко ју су на мет ну ле са ме при ли ке и „ко ја се у вре ме ну устан ка и доц-
ни је по ка за ла као нај по год ни ја фор ма вла де“.9) Тај об лик, до ду ше, 
ни је до био и свој фор мал ни оквир, али је по при ста ли ца ма ове те зе 
би ла фак тич ко ста ње ко је ће ка сни је до би ти и сво ју фор мал ну по-
твр ду, по себ но 1808. го ди не.

Ка ра ђор ђе је 28. ју на 1807. уго во рио по зна ту кон вен ци ју са 
ру ским иза сла ни ком Па у лу чи јем. Па у лу чи је ва кон вен ци ја, ка ко су 
је не ки исто ри ча ри на зва ли, а не ки је зо ву и срп ском пе ти ци јом,10) 
има ван ред но ве ли ки зна чај, за раз вој по ли тич ких при ли ка у уста-
нич кој Ср би ји. Њо ме су до ста ја сно ис так ну те смер ни це ру ске по-
ли ти ке у Ср би ји, по ко ји ма ће ка сни је ра ди ти и К. К. Ро до фи ни кин. 
Кон вен ци ја има вој ни и по ли тич ки део. У по ли тич ком де лу, ко ји 
нас ов де пре вас ход но за ни ма, ис ти че се: на род на же ља да Ср би ја 
до ђе под за шти ту  ру ског ца ра и мол ба на род на ко јом се тра жи од 
истог тог ца ра да што је пре мо гу ће  за Ср би ју од ре ди спо соб ног 
зе мљо у пра ви те ља, ко ји би за вео по тре бан ред и ус по ста вио по ре-
дак у зе мљи и ко ји би у име ца ра ру ског дао на ро ду кон сти ту ци ју 
или устав, ко ји би од го ва рао на род ној по тре би. Истом кон вен ци-
јом, и то ње ним  дру гим чла ном уста но вља ва се пра ви ло, да се чи-
нов ни ци име ну ју и по ста вља ју на сво ја зва ња у име ру ског ца ра.11) 

Пр ви про јек ти устав ног уре ђе ња уста нич ке Ср би је ве за ни су 
за име ру ског иза сла ни ка у Ср би ји Ро до фи ни ки на. Пр ви про је кат, 
8)  Ibid.

9)  М. Вла ди сла вић, Исто, стр. 7.

10)  М. Ек ме чић, Ду го кре та ње   од кла ња до ора ња, Бе о град, За вод за уџ бе ни ке, 2007, стр. 
161.

11)  С. Но ва ко вић, Устав но пи та ње и за ко ни Ка ра ђор ђе вог вре ме на, Бе о град, 1907, стр. 22, 
23, 24. 
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под на зи вом Осно ва ние пра ви тељ ства серп ска го,  да ти ра из 1807, 
а ти че се пре све га ор га ни за ци је Пра ви тељ ству ју шћег со вје та. По 
овом про јек ту, Со вјет би са чи ња ва ла три ре да со вјет ни ка; пр ву гру-
пу чи ни ле би ис так ну те вој во де, ко ји би до би ли ти ту лу „си ја тел ни 
во жди“ и за у зи ма ли пр во ме сто у Со вје ту. У дру гу ушли би до та да-
шњи со вјет ни ци са ти ту лом „пре вас ход ни се на то ри“. Тре ћу гру пу 
чи ни ли би иза бра ни со вјет ни ци чи ји би ман дат тра јао три го ди не. 
При пад ни ци пр ве две гру пе, би ли су до жи вот ни чла но ви Со вје та, 
а и њи хо ва де ца би би ла упи са на у се нат ски про то кол. Тре ћа гру па 
се на то ра до би ла би плем ство, уко ли ко би три пу та би ли би ра ни за 
чла но ве со вје та. По овом про јек ту, кнез би био пред сед ник Со вје-
та али је де ло круг ње го вих овла шће ња све ден на нај ма њу мо гу ћу 
ме ру. Про је кат је пред ви ђао да је кнез ду жан по ло жи ти по себ ну 
за кле тву, ко јом би се оба ве зао, да ће чу ва ти и по што ва ти за кон и 
пре у зе ти ста ра ње за из вр ше ње се нат ских од лу ка. Про јек том су би-
ла на ве де на пра ва и де ло круг над ле жно сти Со вје та. У ње го ву над-
ле жност спа да ла су сва пра ва ко ја се ти чу фи нан сиј ских при хо да 
зе мље уз из рич но на во ђе ње да се ни ка ква тре бо ва ња или те ре ти 
не мо гу рас пи са ти и тра жи ти од на ро да ми мо со вје та. Со вјет би ра 
глав не вој во де и од лу чу је о њи хо вом ста ту су. Ни је дан се на тор не 
би мо гао би ти од стра њен из Со вје та без јед но гла сног до го во ра и 
са гла сно сти и кне за и Со вје та. Про јек том је да ље пред ви ђе на ор-
га ни за ци ја ло кал не упра ве и суд ства на ни воу на хи ја. Исто је та ко 
овим про јек том пред ви ђе но уво ђе ње уста но ве ста ја ће вој ске.

Овим устав ним про јек том, ко ји се сма тра пр вим те вр сте у 
Ср би ји, пред ви ђе но је  осни ва ње јед ног те ла ко је би по свим сво-
јим од ли ка ма пред ста вља ло је дан пле мић ки Са вет, ко ји би био но-
си лац це ло куп не вла сти у зе мљи. Истим тим про јек том Кар ђор-
ђе је био ли шен свих атри бу та пра ве вла да лач ке вла сти, а ни је му 
при зна то ни на сле ђе кне жев ског до сто јан ства у ње го вој по ро ди ци. 
Зна чај но је да овај на црт ни је при хва ћен, ка ко од Скуп шти не на-
род них гла ва ра та ко ни од ру ског ца ра, та ко да је остао са мо про је-
кат. Ње гов зна чај до ла зи отуд што је пр ви ове вр сте.

На ша исто ри о гра фи ја и по ли тич ка те о ри ја, углав ном за у зи-
ма ју ми шље ње, да је Ро до фи ни ки нов про је кат по ку шај да се на 
тле Ср би је пре са де ка ко по ли тич ка ор га ни за ци ја та ко и дру штве-
ни од но си он да шње Ру си је. Пре све га за то што се овим про јек том 
узи ма ју у об зир два чи ни о ца вла сти: Вожд и на род ни ве ли ка ши 
са бра ни у Со вје ту ко ји је у су шти ни тре ба ло да бу де је дан об лик 
ста ле шке скуп шти не чи ји чла но ви по ста ју но си о ци од ре ђе них 
ари сто крат ских при ви ле ги ја, ко је су стал не и на след не.
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На род се, као чи ни лац вла сти, ко јем би се при зна ла и утвр-
ди ла од ре ђе на пра ва, и не по ми ње. Не ма по ме на На род не Скуп-
шти не, кроз ко ју би на род из ра жа вао сво ју по ли тич ку во љу, би ло 
са мо стал но или као ко рек ци ју оне во ље и по ли тич ких сме ро ва вр-
хов не вла сти у зе мљи за ко ју су се оти ма ли Вожд и Со вјет.

Дру ги Ро до фи ни ки нов про је кат, на стао је кра јем 1808. го ди-
не. Прет хо ди ла му је Ер фурт ска кон вен ци ја, ко ју су за кљу чи ле Ру-
си ја и Фран цу ска, ко јом је Ру си ја до би ла пра во на Вла шку и Мол-
да ви ју и пра во по кро ви тељ ства над Ср би јом, ко ја би и да ље оста ла 
ауто ном на област у са ста ву тур ске им пе ри је. Упра во с об зи ром на 
ста тус ко ји је пред ви ђен за Ср би ју, Ро до фи ни кин је на пра вио но ви 
устав ни про је кат за Ср би ју ко ји би био ана ло ган тој си ту а ци ји и 
њој ишао у су срет. Но ви про је кат се бит но раз ли ку је од прет ход ног 
Ро до фи ни ки но вог до ку мен та. По ло жај Со вје та из осно ва је из ме-
њен. За раз ли ку од пр вог на цр та, Со вјет ви ше не фи гу ри ра као но-
си лац нај ви ше вр хов не вла сти, већ је ње го ва функ ци ја пре све га да 
бу де је мац  ру ских пла но ва и на ме ра у њи хо вој по ли ти ци у Ср би ји 
и бал кан ској по ли ти ци уоп ште. Свр ха је Со вје та да кон тро ли ше 
и пре вен тив но де лу је на Ка ра ђор ђе ву по ли ти ку и оне мо гу ћи оне 
по те зе ко ји би би ли су прот ни ру ској по ли ти ци и на сто ја њи ма, а не 
да се пре ко Со вје та вр ши огра ни ча ва ње вла сти у ко рист ве ли ка-
ша. У скла ду са про ме ње ном на ме ном, про ме ње на је и струк ту ра 
Со вје та. Од бив шег Со вје та на ста ла би два ор га на и то вла да ко ју 
би чи ни ло шест ми ни ста ра и На род ни суд. У са мом  Со вје ту,  уз 
кне за, се део би и је дан ру ски чи нов ник са за дат ком да  оне мо гу ћи 
оне Ка ра ђор ђе ве по те зе ко ји би би ли про тив ни Ру си ји и оп стру и-
ра ли ње не на ме ре. Пр вен стве но се ишло за тим да се спре чи уплив 
за пад них си ла на Ка ра ђор ђа. И овим на цр том пред ви ђа ла се ре цеп-
ци ја ру ских за ко на у Ср би ји.

Као и прет ход ни, и овај про је кат је остао без це ло ви те при-
ме не, ка ко због уну тра шњих сла бо сти и пре не бре га ва ња по ли тич ке 
ре ал но сти, јер су се мно ге уста но ве и мо де ли ко је је Ро до фи ни кин 
на сто јао да уве де у Ср би ји, и у са мој та да шњој Ру си ји, по ка за ли 
као пре жи ве ли, та ко и због ме ђу на род них окол но сти услед ко јих 
ни је за жи ве ла ни Ер фурт ска кон вен ци ја, ко јом је ини ци ран.

По Сто ја ну Но ва ко ви ћу, упра во су ме ђу на род не окол но сти 
би ле раз лог, ра ди ко јих ру ски цар ни је дао сво ју са гла сност на ова-
кав про је кат. Ве ли ке си ле, пре свих Аустри ја, ни ка ко ни су мо гле 
за ми сли ти, при су ство Ру си је на до њем Ду на ву, где би се Ру си ја 
учвр сти ла при са је ди ње њем пра во слав них по кра ји на Вла шке и 
Мол да ви је, јер би ти ме био пре се чен њен глав ни ко му ни ка ци о ни 
пра вац за Цр но мо ре и ис ток. Уко ли ко би и по врх то га Ру си ја ус пе-
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ла да се учвр сти и у но вом пра во слав ном и сло вен ском сре ди шту, 
она би по ста ла пот пу ни го спо дар си ту а ци је на европ ском ју го и-
сто ку и пот пу но пре у зи ма ње де ло ва Тур ског цар ства у Евро пи за 
њу би би ло са мо ствар тех ни ке и пи та ње вре ме на. За Аустри ју је 
то би ло пи та ње жи во та и смр ти. У Бе чу су др жа ли да би то, не са-
мо не у тра ли са ло Аустри ју као си лу, већ би угро зи ло и њен го ли 
оп ста нак као др жа ве. С об зи ром да Аустри ја ни је би ла је ди на ко ја 
би се ус про ти ви ла ова квом ге о по ли тич ком по зи ци о ни ра њу Ру си је, 
већ су то ме би ле про тив не и све дру ге европ ске си ле, укљу чу ју ћи 
и Фран цу ску –  јер је би ло ја сно да На по ле о нов став да за у зи ма ње 
Вла шке и Мол да ви је ни је про тив но фран цу ским ин те ре си ма, пред-
ста вља так тич ки, ди пло мат ски ме ђу по тез у ње го вој игри и пла но-
ви ма – ру ски цар се ни је мо гао од лу чи ти на ова ко смео по ду хват. 
Ро до фи ни кин, као ни Па у лу чи прет ход но, ни су во ди ли ра чу на о 
овим чи ње ни ца ма. Њи ма се, ка ко при ме ћу је Сто јан Но ва ко вић, до-
го ди ло оно што се че сто до го ди чи нов ни ци ма ко ји вр ше слу жбу у 
име сво јих прет по ста вље них те „у же љи да се бе пре по ру че, пре те-
ру ју рев но шћу и у то ме оте ра ју да ље но што би го спо дар ми слио и 
же лео, то се до го ди ло и ов де“.12) 

Од су ство цар ске са гла сно сти, зна чи ло је да про је кат ни-
је при хва ћен, иако је Ка ра ђор ђе дао свој при ста нак и ста вио свој 
пе чат, за раз ли ку од Па у лу чи је ве кон вен ци је, где то ни је учи нио, 
прав да ју ћи се да га је из гу био. Не мо же се ре ћи да је овај про је кат 
остао мр тво сло во на па пи ру, и да ни је про из вео ни ка кво деј ство. 
Упр кос из о стан ку по твр ђе ња, при шло се де ли мич ном из вр ше њу 
по је ди них уста но ва ко је је пред ви ђао овај акт, ко је су би ле нео п-
ход не за уво ђе ње ре да у зе мљи.

Па ра лел но са про јек ти ма Ро до фи ни ки на, Ка ра ђор ђе и сам 
пред у зи ма од ре ђе не ко ра ке и чи ни пред ло ге у истом сме ру. По ка-
зи ва њу Л. А. Ба та ла ке, Ка ра ђор ђе је са сво јим при ја те љи ма на са-
стан ку у То по ли до го во рио осно ве устав ног уре ђе ња зе мље. Тај 
са ста нак је у ства ри скуп Ка ра ђор ђе вих зва ни ца, на ње го вој кр сној 
сла ви (Св. Кли мент), на ко ју је по Ба та ла ки ном ка зи ва њу Ка ра ђор-
ђе „као и до сад, по звао све со вет ни ке, све ста ре ши не и ве ћи број 
из на ро да от ме ни јих љу ди. У те ча ју овог тро днев ног го шће ња, би-
ло је, осим ве се ља, и дру гих раз го во ра, ко ји су се од но си ли и на зе-
маљ ску упра ву. Из ме ђу дру гог ко је че га, сад се ов де учи ни до го вор 
да се о Све том Ан дре ји у Бе о гра ду др жи глав на скуп шти на и да се 
на тој скуп шти ни оно што је ов де уго во ре но и за кљу че но све на род-
но у деј ство про из ве де“.13)  

12)  С. Но ва ко вић, Исто, стр. 31.

13)  Л. А. Ба та ла ка, Исто ри ја срп ског устан ка, стр. 472.
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Оно што је у То по ли од лу че но, на ску шти ни је тре ба ло да бу-
де об на ро до ва но. А по Ба та ла ки ном ка зи ва њу, сво ди се на сле де ће:

„1.Да се Ка ра ђор ђе и сад опет, и тре ћи пут, за вр хов ног пред-
во ди те ља и го спо да ра над Ср би јом, с на след ством и за ко ном ње го-
вом му шком по том ству про гла си, и јед ним ак том скуп шти не при-
зна.

2. Да Ка ра ђор ђе у спо ра зу мље њу и до го во ру са Со вје том  на-
род ним, у де ли ма ти ца ју ћим се зе мље и на ро да ра ди.

3. Да Ка ра ђор ђе Со вет на род ни и за вр хов ни суд на род ни 
при зна и за та кав и у свој зе мљи про гла си.

4. Да се и не ке ста ре ши не ко је су до сад дру гим под руч не 
би ле, по њи хо вим при зна ним за глав не на хиј ске ста ре ши не на и ме-
ну ју и про гла се.»14) 

Скуп шти на ко ју по ми ње Ба та ла ка, за си гур но ни је одр жа на, 
а спор но је да ли је би ла и пред ви ђе на. Ме ђу тим, одр жа не су сед-
ни це Со вје та од 5–14. де цем бра 1808. го ди не, на ко ји ма су, у при-
су ству ве ћег бро ја ста ре ши на, од лу ке до не те у То по ли при хва ће не 
и у фор ми рас пи са ста ре ши на ма об на ро до ва не. Од лу ке до не те у 
То по ли ни су са чу ва не, о њи ма се мо же за кљу чи ти на осно ву са-
чу ва ног рас пи са и Ка ра ђор ђе вог го во ра на скуп шти ни ста ре ши на 
1811, те их на тај на чин ре кон стру и са ти. На тај на чин до зна је мо 
њи хов са др жај а о фор ми се мо же за кљу чи ва ти на осно ву ака та из 
1811, са скуп шти не одр жа не у Бе о гра ду, чи ји су ак ти са чу ва ни. По 
њи ма се мо же осно ва но прет по ста ви ти да су и ак ти из 1808. го ди-
не има ли исти из глед. На и ме, у оно вре ме, са ста вља чи су устав ну 
рад њу за ми шља ли као ме ђу соб но све ча но оба ве зи ва ње ста ре ши на 
вр хов ном во ђи и вр хов ног во ђе ста ре ши на ма, на кон че га би сле ди-
ло об на ро до ва ње као тре ћи акт.

У при лог из не тој прет по став ци иде и чи ње ни ца, што се фор-
ма овог ак та по кла па и са фор мом Ро до фи ни ки но вих про је ка та из 
1807. и 1808. го ди не, упр кос ра зли ци у са др жа ју. По фор ми, они 
су слич ни  и под се ћа ју  на „сред њо ве ков не по ли тич ко – прав не 
до ку мен те, где се од но си из ме ђу вр хов них ор га на вла сти нај че шће 
ре гу ли шу пу тем устав них или слич них уго во ра“.15) 

По сво јој са др жи ни, овај до ку мент из осно ва је су про тан Ро-
до фи ни ки но вим про јек ти ма. То ва жи не са мо у по гле ду уну тра-
шњег уре ђе ња и ор га ни за ци је вла сти, већ и по пи та њу спољ но по-
ли тич ке ори јен та ци је зе мље.

14)  Исто.

15) Љ. Кан дић, Не ка пи та ња устав ног раз вит ка др жа ве Пр вог срп ског устан ка, Но ви Сад, 
Збор ник ПФ у Но вом Са ду, 1967-1968, стр. 369.
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Сто јан Но ва ко вић нај ве ћу вред ност овог Ка ра ђор ђе вог 
устав ног до ку мен та, ви ди упра во у чи ње ни ци да је тим ак том ис-
так ну та пре тен зи ја ка пот пу ној са мо стал но сти и учи њен от клон 
од би ло чи јег ту тор ства, а по себ но она квог ка квог су на ме та ли и 
Па у лу чи је ва кон вен ци ја и Ро до фи ни ки но ви устав ни на цр ти, на ста-
ли, ка ко је оце нио Но ва ко вић, из пре те ра не рев но сти. И за то „акт 
од 14-ог де кем бра 1808 за до би ја – ве ли Но ва ко вић – зна че ње ак та, 
зна ме ни тог у по гле ду еман ци по ва ња осло бо ђе не и не за ви сне Ср-
би је од чи је га би ло ту тор ства“.16)

Без об зи ра на мо ти ве и прак тич ну вред ност ко ја ни је би ла 
ве ли ка, јер ни је ува жа ва ла по ли тич ку ре ал ност, овај до ку ме нат 
има сим бо лич ку вред ност, на ко ју ука зу је С. Но ва ко вић. По ње му, 
то је акт по ли тич ке еман ци па ци је Ср би је, ко ја иако је пред ста вља-
ла са мо по бу ње ну те ри то ри ју, а не не ка кву за о кру же ну по ли тич ку 
це ли ну ко ја би мо гла пре тен до ва ти на при зна ње, ис ти че сво ју те-
жњу ка по ли тич кој са мо стал но сти, ко ја би би ла ли ше на би ло чи јег, 
па и ру ског ту тор ства.

Овим ак том ис ка зу је се по ли тич ка во ља да Ср би ја са ма уре-
ђу је и свој уну тра шњи по ли тич ки жи вот и да са мо стал но во ди 
спољ ну по ли ти ку.

Ак том од 1808. го ди не, Ка ра ђор ђе се раз ра чу нао и са кне жин-
ском ауто но ми јом, ко ја је у Ср би ји уве де на 1793, на кон аустриј ског 
ра та, ко ја се по том об но ви ла 1804, са мо без вр хов не тур ске вла сти. 
Та је кне жин ска ауто но ми ја би ла у скла ду са древ ним на род ним 
оби ча ји ма, али је би ла и по доб на да бу де осно ва вој вод ској и ста ре-
шин ској са мо во љи и њи хо во сред ство опи ра ња сре ди шњој вла сти 
и ње ним те жња ма ка цен тра ли за ци ји. То је био раз лог да се Ка ра-
ђор ђе устре ми на ову уста но ву ко ја је овим ак том уки ну та.  

И Ро до фи ни кин се, исто та ко, срео са овим пи та њем ко је се 
ти ца ло кне жин ске ауто но ми је, али је же лео да га ре ши на дру га чи-
ји на чин. Он је на сто јао да огра ни чи ауто но ми ју кне жи на вла шћу 
Се на та, ко ји би оли ча ва сре ди шњу и цен трал ну власт ко јој би и 
Ка ра ђор ђе имао би ти по др еђен. По Ро до фи ни ки но вим осно ва ма 
уре ђе ње ко је се пред ви ђа нај бли же је оном ти пу ко ји би се мо гао 
на зва ти оли гар хиј ском ре пу бли ком, а уре ђе ње ко је се пред ви ђа Ка-
ра ђор ђе вим ак том има са свим дру ги пра вац. По ре чи ма Сто ја на 
Но ва ко ви ћа: „чи сто из ве ден ка рак тер ап со лут не, кон цен три са не 
мо нар хи је“.17)

Ису ви ше је, на жа лост, у овој ства ри би ло лич ног мо ти ва и 
ин те ре са. Те жња за еман ци па ци јом, о ко јој го во ри Но ва ко вић, би-

16) С. Но ва ко вић, Исто, стр. 55.

17)  С. Но ва ко вић, Исто, стр. 52.
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ла је дик ти ра на не не ка квим оп штим, на ци о нал ним раз ло зи ма, већ 
ис кљу чи во лич ним ам би ци ја ма вр хов ног Во жда, али је, исто та ко, 
и про ти вље ње опо зи ци је би ло узро ко ва но лич ним раз ло зи ма и би-
ло у слу жби пар ти ку лар них ин те ре са вој во да и ста ре ши на.

Од ри ца ње ту тор ства у ства ри је ки да ње са ру ским по кро ви-
тељ ством, ко је је Ка ра ђор ђе, по сма тра ју ћи по на ша ње Ро до фи ни-
ки на, раз у мео као по кро ви тељ ство над ње го вим про тив ни ци ма. 
Он се на кон то га окре ће тра же њу дру гих по кро ви те ља, пре свих 
Аустри ји, али и Фран цу ској. Пре го во ре с Аустри јом во дио је Иван 
Ју го вић, а с Фран цу ском је пре го ва рао Ра де Ву чи нић. О пре го во-
ри ма са Фран цу зи ма ма ње се зна, а и о не по сред ном ис ку ству уста-
ни ка са њи ма.

Ка ра ђор ђе је 1809. го ди не упу тио јед но пи смо На по ле о ну. То 
је у ства ри био ме мо ар ко ји је, из ме ђу оста лих, са др жа вао и сле-
де ће тач ке:

А. да се срп ски на род  за јед но са сво јим пред во ди те љи ма од-
лу чио по тра жи ти сре ћу у за шти ти ве ли ко га  На по ле о на;

Б. да  ће у име вер но сти к фран цу ском мо нар ху Ср би ја при-
ми ти у све гра до ве вој ску На по ле о но ву;

В. да ће град Ша бац, као нај бли жи фран цу ској гра ни ци, пр ви 
при ми ти вој ску На по ле о но ву.

Фран цу ска вла да оста ла је ре зер ви са на на ова кве по ну де, 
а са мог до но си о ца ме мо а ра за др жа ла у јед ној вр сти при тво ра. С. 
Но ва ко вић ка же да се у Ср би ји та да „смет ну ло с ума да ни је до ста 
по ну ди ти, не го да тре ба и дру га стра на да има ра чу на да при ми“.18)

По ка зи ва њу Ни ла По по ва, по ку шај да се ус по ста ве од но си 
са Фран цу зи ма да ти ра још од ра ни је, пре ко пи сма ко је им је ода-
слао Со вјет. Ко ли ко се у то ме ус пе ло нај бо ље по ка зу ју до га ђај ве-
зан за пре ла зак уста нич ких тру па у Бо сну. Уста ни ци 1807. го ди не, 
пред во ђе ни Ја ко вом Не на до ви ћем, пре ла зе Дри ну и упу ћу ју се ка 
Са ра је ву. У кри тич ном тре нут ку Тур ци ма сти же фран цу ска по моћ, 
ко ју им је упу тио мар шал Мар монт. Ан га жо ва на је фран цу ска ар-
ти ље ри ја, ко ју је оп слу жи ва ло 3500 вој ни ка и 72 офи ци ра. Од 24. 
ма ја до 1. ју на су да ра ле су се са мо пред ње че те. Ве ли ки окр шај 
од и грао се 2. ју на 1807. у ко ме су фран цу ске тоб џи је ја ко на у ди ле 
Ср би ма, ко ји су ус пе ли да два пу та из др же и од би ју на пад. Ус пе ли 
су да за ро бе 200 Ту ра ка и 7 фран цу ских тоб џи ја, као и 4 тур ска и 
2 фран цу ска то па. У тре ћем на па ду су мо ра ли по пу сти ти и вра ти-
ти се пре ко Дри не. Ср би ма ни је по мо гло то што је срп ски Со вјет 
пи сао Фран цу зи ма и апе ло вао на прин ци пе за ко је су се Фран цу зи 

18) С. Но ва ко вић, Вас крс др жа ве срп ске, Но ви Сад, 1904, стр. 69. 
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про кла мо ва ли да их про но се и из ра зио оче ки ва ња и на ду „да Фран-
цу ска не ће за мет ну ти бој са на ро дом, ко ји бра ни сво ју сло бо ду“.19)

Ни шта бо ље ни је про шао ни ме мо ар, ко ји је Фран цу зи ма 
пре ко свог иза сла ни ка Р. Вуч ко ви ћа, упу тио Ка ра ђор ђе, а ни ње-
гов до но си лац. Иза сла ни ку Вук че ви ћу је – по са зна њи ма Пе тра И. 
По по ви ћа – ко ји је по нај бо ље по зна вао срп ско-фран цу ске од но се у 
вре ме Устан ка, ста вље но до зна ња: да је срп ски на род, по при ро ди 
ства ри, на кло њен Ру си ји те да пре ма то ме ње го во парт нер ство не 
мо же би ти оства ре но са не ком за пад ном зе мљом. Вуч ко вић је на-
сто јао от кло ни ти овај при го вор, тврд ња ма да је то из ми шљо ти на, 
из не та и по др жа на од стра не рим ског кле ра.20)

За бе ле же но је да је На по ле он ка зао да би са мо је дан па лац 
зе мље на де сној оба ли Ду на ва, ко ји би се на шао у ру ским ру ка-
ма, зна чио ра су ло осман ске им пе ри је. Ре као је уз то: „Аустри ја је 
ге о граф ски не при ја тељ Ср би је“. „То је – пи ше Ми ло рад Ек ме чић 
– исто риј ско про клет ство „ora co lo Na po le o ni co“, над це лом бу дућ-
но шћу срп ског на ро да. Ути снут му је на че ло бе лег, веч ног са ве-
зни ка Ру си је.“21) Уз то, Ек ме чић нам от кри ва да „у фран цу ске ме-
то де су зби ја ња Срп ске ре во лу ци је спа да и за ве ра да се уби је њен 
вођ Ка ра ђор ђе.“22)

По сле тих ис ку ста ва, Ка ра ђор ђе се опет окре ће Ру си ма. Зах-
те ва ле су то и при ли ке у са мој Ср би ји, ко је су на сту пи ле као не-
ми нов на по сле ди ца рас ки да с Ру си ма. Пре лом до ко га је до шло 
ни је са мо на и шао на нео до бра ва ње код ста ре ши на, већ и код на-
ро да. Мо ти ви су би ли раз ли чи ти. Ста ре ши не је ру ко во ди ла лич на 
су рев њи вост и су је та пре ма Ка ра ђор ђу. Они су у Ру си ма ви де ли 
пре све га сред ство ко јим би се мо гли по слу жи ти у ци љу огра ни-
ча ва ња вр хов не вла сти. Алек си је Је ла чић из но си још је дан мо тив, 
ко ји је ру ко во дио ста ре ши не, твр де ћи да их је мо ти ви са ла же ља да 
по ста ну на след на ари сто кра ти ја, као што је ру ска, и да је то раз лог 
учи ње ној по ну ди да Ср би ја по ста не ру ска по кра ји на.23)

У на род ним ма са ма по ли ти ка от кло на од Ру си је ни је се мо-
гла при ми ти из са свим дру гог раз ло га. На род је ду бо ко ве ро вао, 
да му је ди на, искре на и пра ва по моћ, мо же до ћи од пра во слав не 

19)  Н. По пов, Ср би ја и Ру си ја, Бе о град, 1870, стр. 53.

20)  П. И. По по вић, Фран цу ско-срп ски од но си за вре ме Пр вог устан ка, Бе о град, 1933, стр. 
201.

21)  М. Ек ме чић, Ду го кре та ње од кла ња до  ора ња, Бе о град, За вод за уџ бе ни ке, 2007, стр. 
164.

22)  М. Ек ме чић, Исто, стр. 180.

23)  A. Је ла чић, Ру си ја и Бал кан, Бе о град, 1940, стр. 48.
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Ру си је, а да се не тре ба на да ти ни ка квој по мо ћи од ту ђе ве ре, на-
ро чи то рим ске. Ово је би ло ин стинк тив но ду бо ко уса ђе но осе ћа ње 
ко је се ни чим ни је мо гло до ве сти у пи та ње. Се ћа ње на ра то ве ко је 
је Аустри ја во ди ла с Тур ском, а на ро чи то по след њи, би ло је ису-
ви ше жи во. Кад је на кон рас пу шта ња срп ског до бро во љач ког ко ра 
Ми ха ље вић по ну дио ва љев ског кне за Алек су Не на до ви ћа да и да-
ље оста не као офи цир у аустриј ској слу жби и кад је Алек са од био, 
од го во рив ши да се вра ћа та мо где се и ро дио, Ми ха ље вић му је 
пре ба цио да је по га зио за кле тву да ту ца ру и да му је не ве ран, Не на-
до вић му је из го во рио зна ме ни те ре чи: „Исти на је да сам се за клео 
(ца ру) да ћу му би ти ве ран и да ћу во је ва ти про тив Тур чи на за сло-
бо ду мо је отаџ би не (оче ви не), и по зна то вам је да ја мо је за кле тве 
не пре сту пам ни ти ца ра из не ве ра вам и оста вљам, но цар оста вља 
ме не и сав на род срп ски као ње го ви ста ри што су на ше пра де де 
оста вља ли. За то идем на траг пре ко Са ве, а не мам пи са ра ни дру гих 
уче них љу ди, но ћу ићи од ма на сти ра до ма на сти ра и ка зи ва ти сва-
ко ме ка лу ђе ру и по пу да у сва ком ма на сти ру за пи шу да ви ше ни кад 
тко је Ср бин, Нем цу не ве ру је“.24) И ни су ве ро ва ли. Ве ру у Ру си ју 
ни су мо гли по ко ле ба ти ни рат ни не у спе си и не сре ће ка квих се на-
ку пи ло 1809, ни ти при ту жбе вр хов них ста ре ши на. Вој ни ус пе си и 
обрт рат не сре ће 1810, ко јих не би би ло без ру ске вој не по мо ћи, уз 
већ по ме ну ти чи ни лац на род ног осе ћа ња, би ли су раз лог да се при-
сту пи устав ним ре фор ма ма и но вој ор га ни за ци ји вла сти.

Скуп шти на је за по че ла са ра дом по чет ком  ја ну а ра 1811. го-
ди не и тра ја ла до 11. ја ну а ра исте го ди не. На по чет ку, на днев ном 
ре ду су рас пра вља на пи та ња ра чун ског ка рак те ра, о при хо ди ма и 
рас хо ди ма, по ре зу, му ни ци ји итд. По ли тич ка пи та ња рас пра вља на 
су у по след ња три да на за се да ња. 

На  са стан ку од 8. ја ну а ра, Ка ра ђор ђе је го во рио две за себ не 
бе се де. Пр ва је у це ли ни по све ће на по кро ви тељ ству ру ском. Ка ра-
ђор ђе од ба цу је као не у ме сне и зло на мер не све тврд ње ко је ко ји ма 
се из но си сум ња у то по кро ви тељ ство.

На кон то га, у за себ ној бе се ди, пре ла зи се на уну тра шња пи та-
ња у Ср би ји. Ка ра ђор ђе ис ти че да су при ли ке у зе мљи не сно шљи ве 
и за то окри вљу је ста ре ши не, окри вљу ју ћи их за не по слу шност и 
не по што ва ње устав ног уре ђе ња и до го во ра из 1808. го ди не. Окри-
вљу је ста ре ши не за са мо вла сно по сту па ње ка ко у уну тра шњој та-
ко и спољ ној по ли ти ци, јер су не ке ста ре ши не пре у зе ле на се бе 
пре пи ску са ино стра ним чи ни о ци ма чи не ћи кле ве те и сплет ке. Он 
тра жи да се сва ко за себ но из ја сни о овим пи та њи ма. А по том из ја-

24)  М. М. Ву ки ће вић, Ка ра ђор ђе I, Бе о град, Сло во љуб ве, 1981, стр. 99. - Про та Ма те ја, 
Ме мо а ри, Бе о град, СКЗ, 1893, стр. 34.
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вљу је скуп шти ни да ју је у бри зи за на род но бла го ста ње и за ра ди 
је дин ства вла сти са звао ка ко би она ова ва жна пи та ња пре тре сла и 
да ла  „од го вор за кљу чи тел ни, по ко је му мо гу ја вну тре ност зе мље 
на ше и устрој ство у бу ду шче за во ди ти“.25) 

Тра же ни од го во ри усле ди ли су 10. ја ну а ра. И ови ак ти из 
1811. има ју на пред по ме ну ту фор му. Пр во су  се оба ве за ли и за кле-
ли чла но ви Пра ви тељ ству ју шћег со вје та, по твр ђу ју ћи оно што је 
пред ви ђе но и на ре ђе но ак том из 1808. го ди не у То по ли, уз обе ћа ње 
да ће се др жа ти ње го вих од ре да ба и спро во ди ти их до кра ја. По 
том је да та за кле тва Ка ра ђор ђу као вр хов ном по гла ва ру и ње го вом 
за ко ни том по том ству.

Чла но ви Со вје та, још уз то, са оп шта ва ју да о не ком дру гом  
вр хов ном во ђу не ће ни ми сли ти, а сва ки та кав чин сма тра ће као не-
при ја тељ ство и по бу ну, чи јег ће ви нов ни ка за то су ди ти и ка зни ти. 
Со вјет се оба ве зао да не ће ни шта ра ди ти без зна ња и одо бре ња Ка-
ра ђор ђе вог, као и да ни ког не ће ка зни ти смрт ном ка зном и за то че-
њем без одо бре ња вр хов ног го спо да ра, ко ме се уз то уста но вља ва 
и пра во по ми ло ва ња. За чла но ви ма Со вје та сле ди ло је об ри ца ње 
оста лих ста ре ши на. И они су се за кле ли на вер ност, по кор ност и 
по слу шност  Ка ра ђор ђу и ње го вом за ко ни том по том ству, за ри чу ћи 
се да не ће ни ти по ми сли ти на ка квог дру гог во ђу док је у жи во ту 
Ка ра ђор ђа и ње го вих за ко ни тих по то ма ка. А ако би се на шао та кав 
са мо зва нац, да ће би ти сма тран не при ја те љем и пре дат су ду.

Скуп шти на је исто та ко обе ћа ла по кор ност Пра ви тељ ству ју-
шћем  со вје ту, за ри чу ћи се да не ће оп шти ти ни са ким из ван зе мље, 
без за по ве сти вр хов ног во ђа, ни ти ће ко га при зна ти за на чел ни ка, 
без ње го ве прет ход не по твр де. Исто вре ме но се од ри чу пра ва да би-
ло ко га ка зне смрт ном ка зном, без одо бре ња Со вје та и вр хов ног 
го спо да ра.

На кон ових за кле тве них из ја ва ста ре ши на, усле ди ла је за кле-
тва Ка ра ђор ђа ста ре ши на ма. У сво јој за кле тви Ка ра ђор ђе при зи ва 
и ку не се Бо гом, Је ван ђе љем и свим све ци ма, да ће све што бу де 
ра дио, ра ди ти у ин те ре су на ро да и зе мље и да не ће ни шта жа ли-
ти што је у слу жби тог ци ља. Он из ја вљу је још јед ном, у све ча ној 
фор ми, да ће се др жа ти ру ског ца ра као при зна тог по кро ви те ља 
срп ског на ро да. У свим по сло ви ма ка ко у зе мљи та ко и ван ње Ка-
ра ђор ђе обе ћа ва да не ће по сту па ти са мо вла сно, већ ће се кон сул-
то ва ти и до го ва ра ти са Со вје том и од лу ке до но си ти спо ра зум но 
са њим. У свр ху то га, из ја вљу је он, да сво је од лу ке не ће из да ва ти 
не по сред но већ пре ко Пра ви тељ ству ју шћег со вје та, укљу чу ју ћи и 
из ри ца ње смрт не ка зне и ве чи тог за то че ња. Он за др жа ва пра во да 

25)  Пре ма: С. Но ва ко вић, Устав но пи та ње и за ко ни Ка ра ђор ђе вог вре ме на, стр. 78.
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по ми лу је ко је омо гу ћа ва да се ка зна умек ша или опро сти, али не и 
мо гућ ност да већ из ре че ну ка зну по о штри. У сво јој за кле тви Ка-
ра ђор ђе ни је про пу стио да сви ма ста ви до зна ња да не ће „ни ког да 
до пу сти ти да кто би  ни био у зе мљи ка ко ву власт сам се би си лом 
при сва ја. Но сва ки чи нов ник има се со бор но са зна њем Пра ви тељ-
ству ју шча со вје та иза бра ти и от ме не по твер жде ни је по лу чи ти“.26) 

Обо стра ном из ме ном за кле тви из ме ђу Со вје та и Скуп шти-
не (ста ре ши на) са јед не и Ка ра ђор ђа са дру ге стра не, за вр ше на 
је устав на рад ња 10. ја ну а ра, и по пој мо ви ма он да шњег вре ме на 
ство ре на устав на осно ва, на ба зи уго во ра и за кле тве.

На под ло зи ових ака та, Ка ра ђор ђе је 11. ја ну а ра 1811. из дао 
указ о Пра ви тељ ству ју шћем со вје ту, ње го вим пра ви ма и оба ве за-
ма. Овим ука зом из осно ва је из ме ње на ор га ни за ци ја Со вје та, та ко 
да је, ка ко при ме ћу је Д. Јан ко вић: „под ста рим на зи вом Пра ви тељ-
ству ју шчи со вјет, ство рен је дан пот пу но но ви ор ган – вла да (по-
пе чи те љи)“.27) Исто је ус твр дио још и С. Но ва ко вић: да је том ре-
фор мом Со вјет пре тво рен у ми ни стар ство „са мо што му је, оби ча ја 
ра ди, оста вље но ста ро име“.28)

Со вјет је био са ста вљен од шест по пе чи те ља и то: Мла ден 
Ми ло ва но вић за по пе чи те ља вој ног, Ми лен ко Стој ко вић за по пе-
чи те ља ино стра них де ла, До си теј Об ра до вић за по пе чи те ља про-
све те, Ја ков Не на до вић за по пе чи те ља уну тра шњих де ла, Пе тар 
То до ро вић-До бр њац за ве ли ког ви ла јет ског су ди ју (ми ни стар прав-
де) и Си ма Мар ко вић за по пе чи те ља ха зне (ми ни стар фи нан си ја).

Сва ки по пе чи тељ је од го во рао за свој ре сор, али је исто вре-
ме но Со вјет уста но вљен као стро го ко лек тив но те ло. Указ из ри чи-
то ка же: „По ме ну ти чле ни Со вје та је су сва ки по о соб је ди но гла сни 
и у све му рав ни та ко да је дан без дру гог и два без про чих ни ка кво 
дје ло за кљу чи ти власт не има ју....“.29) 

Ана ли зом скуп штин ских ака та из 1811. го ди не мо же се за-
кљу чи ти да је Со вјет оја чао сво ја овла шће ња и про ши рио над ле-
жност у од но су на Со вјет из 1808, али је у од но си ма са Ка ра ђор-
ђем остао у пот пу ној под ре ђе но сти. Све од лу ке ко је је Со вјет имао 
до не ти мо ра ле су ићи Ка ра ђор ђу на по твр ду, ње го во пред се да ва ње 
Со вје том омо гу ћи ло му је пот пу ну кон тро лу ра да овог те ла. И  на-
чин ко ји је пред ви ђен за фор ми ра ње Со вје та и до би ја ње по пе чи-

26)  М. Ђор ђе вић, Исто, стр. 17.

27)  Д. Јан ко вић, Исто, стр. 26.

28)  С. Но ва ко вић, Исто ри ја др жа ве и пра ва Ср би је у XIX ве ку, Бе о град, 1952, стр. 81.

29) М. Ђор ђе вић, Исто, стр. 17.
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тељ ског зва ња, до во дио је Со вјет и ње го ве чла но ве у ста ње за ви-
сно сти од Ка ра ђор ђа. 

На и ме, ре фор ма од 1811. у пот пу но сти је рас кр сти ла са уре-
ђе њем Со вје та ко је је сво јим про јек том пред ви део Бо жа Гру јо вић, 
а ко је се тре ба ло уза ко ни ти  1805. у Бо го ва ђи. Гру је ви ће ва уред-
ба је пред ви ђа ла да окру зи иза бе ру 12 со вјет ни ка, од њих би се 
ше сто ри ца при ми ла по пе чи тељ ских зва ња за по је ди не обла сти и 
сва ки би оба вљао струч не по сло ве из свог ре со ра. Вла ду би, ме-
ђу тим, чи ни ли свих два на ест иза бра них со вјет ни ка, а не са мо ова 
ше сто ри ца. Уре ђе ње ко је је про јек то вао Гру јо вић, ни је пред ви ђа ло 
ни по сто ја ње су да у окви ру Со вје та. Гру јо ви ће ва за ми сао је би ла 
да Пра ви тељ ству ју шчи со вјет бу де вр хов ни ор ган вла сти у зе мљи, 
где би по пе чи те љи би ли ње го ви по ве ре ни ци за од ре ђе не ре со ре.

Устав ни ак ти из 1811. да ли су Со вје ту са свим дру ги ка рак-
тер, та ко да му је од прет ход ног оста ло са мо име. Со вјет, сад, чи ни 
шест со вјет ни ка ко ји су и по пе чи те љи. Оно што је још ва жни је и 
пред ста вља ве ли ку но ви ну, у од но су на прет ход но ре ше ње, је сте 
да се уки да из бор со вјет ни ка по на хи ја ма, а уво ди на и ме но ва ње 
со вјет ни ка или по пе чи те ља. Ва ља на по ме ну ти да је ова прак са на-
и ме но ва ња и по ста вље ња от по че ла не што ра ни је не го су до не ти 
ак ти из 1811, та ко да она ни је њи ма ини ци ра на, већ је на од ре ђе ни 
на чин са мо уза ко ње на или ле га ли зо ва на. Пре ро га ти ва у по гле ду 
по ста вље ња при па да ла је цен трал ној вла сти и вр хов ном Во жду. 
По ред ових, сле де ћа нај ва жни ја но ви на је сте уста но вље ње Ве ли-
ког ви ла јет ског су да. Ти ме је Со вјет по стао и но си лац нај ви ше суд-
ске вла сти на чи јем је че лу био ве ли ки ви ла јет ски су ди ја (по пе чи-
тељ прав де).

Со вјет је по стао сте ци ште и из вр шне и за ко но дав не и суд ске 
вла сти, али он је са мо сер вис пре ко ко јег вр хов ни вођ спро во ди 
сво ју власт. Он је у спро во ђе њу вла сти пот пу но не за ви сан, осло бо-
ђен би ло ка кве оба ве зе да при ма би ло чи је на ло ге. Моћ ко ју је Ка-
ра ђор ђе кон цен три сао у сво јим ру ка ма уз ди гла га је до оне вла сти 
ко ја ње ног има о ца озна ча ва као са мо др шца.

Сто јан Но ва ко вић за кљу чу је да је Ср би ја овом ре фор мом и 
устав ним ак ти ма до не тим на скуп шти ни у Бе о гра ду, по пр ви пут 
до би ла „сми шље но пот пу но уре ђе ње од вр ха до дна.“30) Он при па-
да оним пи сци ма ко ји за сту па те зу да је власт у Ср би ји у то вре ме у 
пот пу но сти цен тра ли зо ва на и кон цен три са на у ру ка ма Ка ра ђор ђа 
и, што је ва жно, при ме ћу је да то ни је до ла зи ло са мо од фак тич ког 
ста ња већ се у од ред ба ма  из 1811. на ла зи и до во љан фор мал ни 
основ и по кри ће ње го ве ап со лут не вла сти.
30)  С. Но ва ко вић, Исто, стр. 85.
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По сто је и дру га чи ја по и ма ња др жав ног по рет ка и по ли тич-
ких при ли ка оно вре ме не Ср би је. Ми лан Вла ди са вље вић при зна је 
да је Ка ра ђор ђе др жао нај ве ћу власт у сво јим ру ка ма, али др жи, 
да се он не мо же сма тра ти нео гра ни че ним вла да о цем, јер „ње го ва 
власт по чи ва ла је ви ше на си ли не го на ка квим стал ним прин ци пи-
ма“.31) Из тог раз ло га, за кљу чу је исти аутор, ка ко је Ка ра ђор ђе ва 
власт „по чи ва ла ви ше на фак ту, а ма ње на не ким пра ви ли ма, та 
власт ни из да ле ка ни је би ла пра ва вла да лач ка власт, ко ја би има ла 
јед ну утвр ђе ну стал ност, је дан до вољ но озна чен круг пра ва, јед ну 
од ре ђе ну сфе ру деј ства“.32)

Ов де  сре ће мо оно, већ по ме ну то пи та ње, ко је не ма са мо ака-
дем ски зна чај, ве за но за об лик вла да ви не и по ли тич ког ре жи ма у 
уста нич кој Ср би ји. По овом пи та њу при сут но је не сла га ње ме ђу 
исто ри ча ри ма и по ли тич ким пи сци ма. Ве ћи број при кла ња се те-
зи, да је овим ак том, у Ср би ји, за сно ва на пра ва мо нар хиј ска власт, 
с Ка ра ђор ђем на че лу и ње го вом по ро ди цом ко ја је по ста ла ди на-
стиј ска. Та кво ми шље ње из ри чи то за сту па и већ на ве де ни С. Но ва-
ко вић. Слич но ње му ми сли и М. Ву ки ће вић, а са њим се у нај ве ћој 
ме ри сла же и Д. Јан ко вић, по ко јем устав ни акт из 1808. не дво сми-
сле но те жи да Ка ра ђор ђе њи ме „оси гу ра се би и сво ме по том ству 
власт ап со лут ног мо нар ха, на ро чи то због про ме ње них вој них и по-
ли тич ких при ли ка, он то ни је мо гао од мах и ла ко по сти ћи“.33)

Ми ло ван Ми ло ва но вић при па да оним пи сци ма ко ји ствар са-
гле да ва ју дру га чи је. У свом ра ду, ко ји но си на слов Устав ност Ср-
би ји на, он ће се нај пре раз ра чу на ти са сви ма они ма, ко ји за сту па ју 
те зу да је уста но вље ње Со вје та из раз не ког уро ђе ног де мо кра ти-
зма код Ср ба, ко ји пред ста вља њи хо во ет но-пси хич ко свој ство. У  
тој ва ри јан ти Со вјет би се мо гао сма тра ти уста но вом устав не пред-
став нич ке вла да ви не. До каз за то пред ста вља чи ње ни ца, да је Со-
вјет иза бран и ус по ста вљен од стра не Скуп шти не. Свр ха Со вје та, 
по ми шље њу за ступ ни ка овог де мо крат ског ста но ви шта, ко је Ми-
ло ва но вић оспо ра ва, је сте огра ни ча ва ње вла сти и то у ко рист на-
ро да, ко ји је ти ме на са мом по чет ку, ство рио пред став нич ку власт 
и за др жао за се бе пре ро га ти ве су ве ре но сти. По Ми ло ва но ви ћу, о 
не чем та квом не ма ни го во ра, ни ти је то пак у он да шњим окол но-
сти ма би ло мо гу ће. Он Со вје ту про на ла зи дру ги узрок и по тре бу, 
да је му са свим дру гу су шти ну и за да так. Ми ло ва но вић сма тра да 
уло га Со вје та ни је у том да огра ни ча ва власт, би ло у ко рист на ро да 
или јед не при ви ле го ва не кла се „не го је, на про тив, он сам вр хов на 

31)  М. Вла ди сла вић, Исто, стр. 11.

32)  Исто.

33)  Д. Јан ко вић, Исто, стр. 25.
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власт, у чи ји са став не по сред но ула зи и сам вр хов ни вођ устан ка, 
као пр ви ње гов члан и пред сед ник. Ср би ја Ка ра ђор ђе ва са та квим 
Др жав ним Са ве том ви ше ли чи на не ку вр сту оли гар хиј ске ре пу-
бли ке не го ли на мо нар хи ју“.34) Ка ра ђор ђе је, по Ми ло ва но ви ћу,  
при мио и при хва тио оли гар хиј ски прин цип вла да ви не, за до во ља-
ва ју ћи се нај у глед ни јим по ло жа јем у њој. Од 1811. го ди не, сма тра 
исти аутор, Ка ра ђор ђе ни по са мој фор ми ни је ви ше за се бан и са-
мо ста лан чи ни лац у др жав ној упра ви срп ској. Др жав на ор га ни за-
ци ја је та ква да „Ка ра ђор ђе ни је ви ше ни из над Др жав ног Са ве та 
ни по ред ње га; он је у ње му, са став ни део ње гов. И пре ма то ме, у 
Ср би ји за вре ме пр во га устан ка од год. 1804 до год. 1813, а на ро чи-
то баш пред крај устан ка од год. 1811–1813, не ма у стро гом сми слу 
ре чи, ни ка кве, ни ни не у став не ни устав не мо нар хи је».35) Ми ло ва-
но вић ће по ја ву мо нар хиј ског прин ци па и уте ме ље ње мо нар хи зма, 
по ме ри ти за ка сни је и ве за ти за Кња за Ми ло ша.

Го ре из не та ми шље ња до вољ но све до че ко ли ко су мо гу ћа 
раз ли чи та по и ма ња, јед не те исте ства ри. Би ло да су ре зул тат раз-
ли чи тог ме то до ло шког при сту па, или су про из и шла из раз ло га ко-
ји су ван исто риј ске на у ке и спа да ју у сфе ру по ли ти ке, те су ствар 
пар тиј ских или ди на стич ких скло но сти. 

Уоста лом и они пи сци, ко ји су би ли не по сред ни све до ци 
Устан ка и о ње му пи шу ме мо ар ски, као Вук и Ба та ла ка, раз ли чи то 
ће при ка за ти по је ди не до га ђа је из Устан ка и раз ли чи то их вред но-
ва ти. Ба та ла ка ће отво ре но на па сти Ву ка, уз обра зло же ње да је он 
обре но ви ће вац и да из вр ће ства ри на ште ту Ка ра ђор ђа, за раз ли ку 
од ње га са мог. Сам Ба та ла ка го то во и не скри ва да је на стра ни Ка-
ра ђор ђа. Вук је Устан ку, на шао ви ше цен та ра, док Ба та ла ка др жи 
да је цен тар је дан, сам Ка ра ђор ђе. Вук ствар по сма тра као оти ма ње 
ве ли ка ша око вла сти, а Ба та ла ка као од ме та ње од цен трал не вла-
сти, ко ја је од по чет ка у ру ка ма Ка ра ђор ђа.

Ве ћи на пи са ца, па и оних ко је смо ов де по ме ну ли, при кла ња 
се Ву ко вом ви ђе њу, да у по чет ку уста нак има ви ше цен та ра, те да 
се по сте пе но кроз је дан про цес, до ла зи до цен тра ли за ци је вла сти 
и ру ко во ђе ња устан ком.

Чи ни се, да је ве ћи на ар гу ме на та у при лог ова квог схва та ња, 
те се оно мо же сма тра ти осно ва ним. Ако се уста нак по сма тра из 
јед ног осо бе ног угла, он да има осно ва да се при хва ти и оно ми-
шље ње ко је је за сту пао Л. А. Ба та ла ка. На и ме, пи та ње је мо же ли 
се сам по че так бу не, на зва ти устан ком у пу ном сми слу ре чи. Ка ко 

34)  М. Ми ло ва но вић, Устав ност Ср би ји на, Срп ски књи жев ни гла сник, стр. 742.

35)  Исто, стр. 743.
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то и сам Вук ка же: „Ср би су, исти на, ову бу ну по че ли са мо из оча-
ја ни ја. О срећ ни јем на прет ку ни ко ни је мо гао ни са ња ти, а ка мо ли 
на ја ви ми сли ти, не го да се осве те су ба ша ма и да и ја ма, и, ако би 
ка ко би ло мо гу ће, да ји про ће ра ју, пак да оста ну опет ра ја под вла-
да њем до брог ца ре вог ве зи ра...“.36) Док су год ам би ци је уста ни ка 
оста ле у окви ри ма ко је нам ов де да је Вук, устан ка у пра вом сми слу 
и не ма, то је са мо бу на. Тек кад су ам би ци је по ра сле, и ја ви ла се 
ми сао о пот пу ном осло бо ђе њу, има мо не што, што ни је са мо бу на, 
већ је то пра ви уста нак, уста нак ко ји зна чи рат. И  то не да хи ја ма, 
већ тур ској  др жа ви. У том мо мен ту, Ка ра ђор ђе је у цен тру, ал фа и 
оме га Устан ка.

Вла да лач ка власт Ка ра ђор ђа, на ста ла је из вој не вла сти над 
уста ни ци ма ко ју је он за до био на са мом по чет ку устан ка. Не зна-
мо да ли је у са мом по чет ку код ње га по сто ја ла ам би ци ја да сво је 
ме сто вр хов ног ко ман дан та уста нич ке вој ске, по ли тич ки ма те ри-
ја ли зу је и по ста не вр хов ни по гла вар уста нич ке др жа ве. Си гур но 
је са мо да ста ре ши не, ко је су му да ле вој на овла шће ња у ру ке и 
име но ва ле га за вр хов ног вој ног ста ре ши ну, на та кво не што ни су 
ни по ми шља ли. Чак шта ви ше, они су у по чет ку ми сли ли да им 
он бу де слу га, као што је да хи ја ма био Гу ша нац Али ја. Мо жда би 
ствар и кре ну ла у том прав цу, да се ра ди ло о не кој дру гој лич но сти. 
Ме ђу тим, ка ко је ко ман да пре да та у ру ке чо ве ка ко ји је сво јим ка-
рак те ром и од ли ка ма, пре ва зи ла зио све око се бе, јед ном реч ју био 
нај бо љи, из ли шно је рас пра вља ти да ли је мо гло би ти дру га чи је. 
Ле ген да о Ка ра ђор ђу кре ну ла је још за ње го вог жи во та. Ње го ви 
са бор ци ни су мо гли про ник ну ти у сна гу ње го ве лич ност, фи зич ку 
сна гу и чвр сти ну ду ха, у нај кри тич ни јим мо мен ти ма. Али сви до 
јед ног „пра ву ње го ву вред ност осе ћа ли су у ње го вој му шкој и ју-
нач кој за по ве сти ко ја је све кре та ла“.37)

У Ка ра ђор ђе вој лич но сти осли ка ва ле су се „глав не ка рак тер-
не цр те та да шњег нај бо љег срп ског чо ве ка“.38) Осно ва но мо же мо 
прет по ста ви ти да би Ка ра ђор ђе сво је вој но ста ре шин ство пре тво-
рио у по ли тич ко још ра ни је да ни су по сто ја ле пре пре ке ко је мо же-
мо озна чи ти као спољ но по ли тич ке. Ка ко је при ме тио Нил По пов: 
„У исто ри ји кне же ви не, уну тра шње жи вље ње го то во ни је мо гу ће 
оде ли ти од спољ њих од но ша ја“.

36)  В. С. Ка ра џић, Срп ска исто ри ја на шег вре ме на, Бе о град, 1977, стр. 113.

37)  М. М. Ву ки ће вић, Ка ра ђор ђе I, Бе о град, Сло во љуб ве, 1981, стр. 22.

38)  Р. Са мар џић, Ко сов ско опре де ље ње, Бе о град, СКЗ, 1990. стр. 102.
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KARADJORDJE’SSERBIA

Summary
Question of the Constitution had become important issue already 

in time of First Serbian Uprising. In this text author encompassed most 
important constitutional articles and factors within the constitutional 
struggle, as well as internal and external political circumstances that 
has influenced making the constitutional articles and creating the con-
stitutional battles. 
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ПРИЛОГЗАРАСПРАВУ
ОУСТАВНОМПИТАЊУУСРБИЈИ

–МИТРОВДАНСКИУСТАВ–

Резиме
Аутор у члан ку ана ли зи ра по сту пак до но ше ња, ле ги ти ма циј-

ске осно ве и основ на ин сти ту ци о нал на ре ше ња Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је од 2006. го ди не. Устав је усво јен за хва љу ју ћи сти ца ју по-
ли тич ких при ли ка, скро јен по год бом по ли тич ких стра на ка, што је 
ути ца ло на на чин ње го вог до но ше ња и ква ли тет устав них ре ше ња. 
У по ре ђе њу с ње го вим прет ход ни ком од 1990, аутор за кљу чу је да 
то ни је но ви основ ни прав ни акт, већ ви ше при ла го ђе ни, ре ди зај-
ни ра ни ста ри устав. Као та кав, он не ства ра мо гућ ност за из град њу 
по ли тич ке за јед ни це на фун да мен тал ним де мо крат ским на че ли ма 
и вред но сти ма.
Кључнеречи: устав, устав ност, про ме на уста ва, устав на ре ше ња, по ли-

тич ки кон сен зус, људ ска пра ва и сло бо де, не за ви сна ре-
гу ла тор на те ла, ор га ни за ци ја вла сти, На род на скуп шти на, 
Вла да, пред сед ник Ре пу бли ке, ре фе рен дум, устав но пи та-
ње, власт, опо зи ци ја, ле ги ти ма циј ски осно ви. 

I.УСТАВНОПИТАЊЕУСРБИЈИ
ПОЧЕТКОМХХIВЕКА

Устав но пи та ње у Ср би ји, на кон ок то бар ских про ме на 2001. 
го ди не, ни је циљ,већ средствопо ли тич ке вла сти. У том кон тек-
сту, оно је огле да ло по ли тич ких бор би. По ку ша ји до но ше ња но-
вог уста ва до сре ди не 2006. го ди не, ни су при бли жа ва ли ста во ве 
по ли тич ких стра на ка у ре ша ва њу др жа во твор них про бле ма већ су 
до при не ли њи хо вом ра зи ла же њу и су ко би ма. По ли тич ке стран-
ке су мењалe сво ја ста но ви шта о на чи ну про ме не уста ва, али и 
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основ ним устав ним ре ше њи ма сход но по ли тич ким окол но сти ма 
и по тре ба ма. Устав ни кон сен зус по ли тич ких пар ти ја на стао 2006. 
го ди не, фор мал но је са зи дан на по ли тич кој упо тре би Уста ва за „од-
бра ну др жав ног ин те гри те та и су ве ре ни те та” а су штин ски на при-
зем ним стра нач ким ин те ре си ма бор бе за осва ја ње вла сти од но сно 
оп стан ка на њој. Но ви устав је, ли шен ствар них де мо крат ских мо-
гућ но сти, из гу био спо соб ност ин стру мен та за зна чај не про ме не у 
прав ном и по ли тич ком си сте му, па је и у струч ном мње њу оце њен 
као мо ди фи ко ва ни текст Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не.

По ступ ци за до но ше ње уста ва не у спе шно су по кре та ни у 
раз до бљу од „ок то бар ских про ме на“ до сре ди не 2006. го ди не. Пр-
ви ко рак пред у зе ла је Де мо крат ска опо зи ци ја Ср би је кра јем 2002. 
го ди не, у ам би јен ту устав не де кон струк ци је др жав не за јед ни це 
Ср би је и Цр не Го ре. Ре зул та ти су би ли ис под оче ки ва ња, Устав-
на ко ми си ја је уса гла си ла део тек ста на цр та но вог уста ва, у обла-
сти људ ских пра ва и сло бо да, до кра ја 2003. го ди не. Дру ги по ку-
шај сле дио је по чет ком 2004. го ди не. Но ва пар ла мен тар на ве ћи на 
је фор ми ра ла Пот ко ми си ју за устав на пи та ња у окви ру ре сор ног 
пар ла мен тар ног од бо ра, али при пре ма тек ста На цр та уста ва ни је 
окон ча на ни на кон две го ди не од њи хо вог кон сти ту и са ња. 

Де мо крат ска опо зи ци ја Ср би је ни је из ме ни ла на зив, али је 
свој пред из бор ни про грам при ла го ди ла по ли тич ким по тре ба ма на-
кон пре у зи ма ња вла сти по чет ком 2001. го ди не. Осно ву ње ног по-
ли тич ког про гра ма чи нио је ра ди кал ни дис кон ти ну и тет с прет ход-
ним по ли тич ким ре жи мом. У том по гле ду, усва ја ње но вог уста ва 
био је пр ви сим бо лич ки ко рак и сред ство за про ме ну прав ног си-
сте ма.1) Вла да ју ћа пар ла мен тар на ко а ли ци ја од 2001. до кра ја 2003. 
го ди не, од лу ку о до но ше њу но вог уста ва Ср би је усво ји ла је на сед-
ни ци Пред сед ни штва у но вем бру 2002. го ди не. На до но ше ње ове 
од лу ке ути ца ле су окол но сти да се Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја 
на ла зи ла у про це су устав ног пре у ре ђе ња, што је кон ста то ва но у 
По ла зним осно ва ма за пре у ре ђе ње од но са Ср би је и Цр не Го ре од 
14. мар та 2002. го ди не. Ме ђу на род на за јед ни ца је у ме ђу вре ме ну и 
пре по ру чи ла Ср би ји до но ше ње но вог уста ва.2)

Кон цеп циј ско по ла зи ште ДОС-а у стра те ги ји про ме не уста ва 
би ла је иде ја устав ног дис кон ти ну и те та. Иде ја устав ног дис кон ти-
1) Пр вог да на за се да ња, но ва скуп шти на је тре ба ло да „усво ји де кла ра ци ју о хит ним при-

пре ма ма за до но ше ње но вог уста ва, ра ди от кла ња ња по сто је ћег устав ног ха о са.“ (Про-
грамДемократскеопозицијеСрбије).

2) Та ко је Са вет Евро пе пред ло жио Ср би ји и Цр ној Го ри да про ме не и ускла де сво је уста ве 
с бу ду ћом Устав ном по ве љом. Ви де ти: члан 12. Ми шље ња Пар ла мен тар не скуп шти не 
Са ве та Евро пе број 239 од 24. сеп тем бра 2002. го ди не.
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ну и те та је бра ње на и ар гу мен та ци јом да ни је мо гу ће у пот пу но сти 
по што ва ти од ред бе Уста ва од 1990. го ди не о по ступ ку до но ше ња 
но вог уста ва. На и ме, на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је ни је мо гу-
ће ор га ни зо ва ти ре фе рен дум ко ји би био ле ги ти ман, јер ко сов ски 
Ал бан ци не уче ству ју у по ли тич ком жи во ту Ре пу бли ке Ср би је. 
Сто га је ДОС пред ло жио да се пред лог но вог уста ва усво ји дво-
тре ћин ском ве ћи ном у На род ној скуп шти ни. Вла да Ре пу бли ке Ср-
би је је осно ва ла Ко ми си ју за при пре му За ко на о на чи ну и по ступ ку 
про ме не Уста ва Ср би је на осно ву пред ло га Де мо крат ске опо зи ци-
је Ср би је. За да так Ко ми си је је био да утвр ди усло ве за про ме ну 
Уста ва Ср би је. Опо зи ци ја се про ти ви ла ова квом пред ло гу ДОС-а, 
с те зом да би пред ло же ни по сту пак усва ја ња но вог уста ва био „не-
ле ги ти ман и не ле га лан“ (Срп ска ра ди кал на стран ка и Со ци ја ли-
стич ка пар ти ја Ср би је). Де мо крат ска стран ка Ср би је је та ко ђе од-
у ста ла од иде је о устав ном кон ти ну и те ту и пред ло жи ла са зи ва ње 
уста во твор не скуп шти не, од но сно усва ја ње уста ва дво тре ћин ском 
пар ла мен тар ном ве ћи ном.3)

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је је, на пред лог Вла де 
Ср би је, обра зо ва ла Ко ми си ју за при пре му за ко на о на чи ну и по-
ступ ку про ме не Уста ва Ср би је. Од лу ка о обра зо ва њу Ко ми си је је 
усво је на 19. фе бру а ра 2003. го ди не, не ко ли ко да на на кон усва ја-
ња Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би је и Цр не Го ре. Ина че, 
Устав на по ве ља је пред ви де ла оба ве зу да др жа ве чла ни це ускла де 
сво је уста ве с Устав ном по ве љом до кра ја ав гу ста 2003. го ди не, 
од но сно у ро ку од 6 ме се ци од да на сту па ња на сна гу Устав не по-
ве ље.4) Ко ми си ја је кон сти ту и са на у кр њем са ста ву, јер је уме сто 
пред ви ђе них 25 чла но ва има ла 21. Срп ска ра ди кал на стран ка ни је 
при хва ти ла уче шће у ра ду Ко ми си је, док Вр хов ни и Устав ни суд 
ни су пред ло жи ли сво је пред став ни ке,5) та ко да ни је оства ре на иде-
3) Пред сед ник Де мо крат ске стран ке Ср би је та да твр ди да „са да шња скуп шти на, на осно ву 

што ши рег кон сен зу са пар ла мен тар них стра на ка, а нај бо ље би би ло свих њих, усво ји 
но ви устав, од го ва ра ју ћом ква ли фи ко ва ном, дво тре ћин ском ве ћи ном, али не ве зу ју ћи 
се би ру ке ре ви зи о ним по ступ ком у ак ту ел ном Уста ву Ср би је, ко ји за про ме ну Уста ва 
пред ви ђа и не спро во див ре фе рен дум ски по сту пак”. Ви де ти: В. Ко шту ни ца, „Да ли је 
Ср би ји по тре бан но ви устав”, Призма,ја ну ар 2003. го ди не, Цен тар за ли бе рал но-де мо-
крат ске сту ди је, Бе о град, стр. 5–6.

4) Устав на по ве ља је усво је на 4. фе бру а ра 2003. го ди не, па су сход но чла ну 65, др жа ве 
чла ни це би ле у оба ве зи да до по чет ка ав гу ста 2003. го ди не из вр ше из ме не сво јих уста ва 
или до не су но ве уста ве ра ди ускла ђи ва ња прав них по ре да ка. Ср би ја и Цр на Го ра ни су 
ис пу ни ле по ме ну ту оба ве зу, већ су но ве уста ве до не ле на кон пре стан ка су бјек ти ви те та 
др жав не за јед ни це. Ви де ти: члан 65. Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би је и Цр не 
Го ре, „Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре“, број 1/03. 

5) Пре ма твр ђе њу Сло бо да на Ву че ти ћа, та да шњег пред сед ни ка Устав ног су да Ср би је, 
„суд ко ји мо же до ћи да су ди о при ме ни за ко на не тре ба да уче ству је у ње го вој из ра ди“. 
(Днев ни лист Политика,„Спо ран ре фе рен дум“, 11. март 2003. го ди не, стр. А1) 
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ја да у са ста ву ко ми си је бу ду за сту пље ни пред став ни ци три гра не 
др жав не вла сти и пар ла мен тар них стра на ка. Ко ми си ја је кон сти-
ту и са на 11. мар та 2003. го ди не, дан пре уби ства Зо ра на Ђин ђи ћа, 
пред сед ни ка Вла де Ср би је, и уво ђе ња ван ред ног ста ња у зе мљи, 
што ће ути ца ти на ре зул та те и на чин ње ног ра да. Ко ми си ја је окон-
ча ла свој по сао до но ше њем Пред ло га за ко на о на чи ну и по ступ ку 
про ме не Уста ва.

За кон о на чи ну и по ступ ку про ме не Уста ва је до нет по не у-
став ном по ступ ку, а и пред ви ђао је не у став ну про ме ну нај ви шег 
прав ног ак та у зе мљи.6) За кон је усво јен про стом а не ква ли фи-
ко ва ном пар ла мен тар ном ве ћи ном, што је би ло у су прот но сти са 
Уста вом од 1990. го ди не. На тај на чин, пре кр ше но је фун да мен тал-
но кон сти ту ци о нал но на че ло по ко ји ма се уста ви не ме ња ју по по-
ступ ку за обич не за ко не, од но сно ак ти ма ни же прав не сна ге. За кон 
је про пи си вао да Устав на ко ми си ја, ко ју би ра На род на скуп шти на, 
при пре ми На црт уста ва у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на сна гу 
овог за ко на. Јав на рас пра ва о На цр ту уста ва одр жа ла би се у ро ку 
од 45 да на, а за тим би Устав на ко ми си ја до ста ви ла На црт уста ва 
На род ној скуп шти ни у ро ку од 15 да на од да на окон ча ња јав не рас-
пра ве. Пре ма овом за ко ну, за усва ја ње ак та о про ме ни уста ва до-
вољ на је ве ћи на од укуп ног бро ја по сла ни ка, уме сто дво тре ћин ске 
пар ла мен тар не ве ћи не, ка ко је то зах те вао Устав од 1990. го ди не. 
Пред лог уста ва је тре ба ло да бу де по твр ђен на ре фе рен ду му, ко ји 
је успе шно спро ве ден ако на ње га иза ђе ви ше од по ло ви не би ра ча 
упи са них у би рач ки спи сак, а по твр ђен је ако се на ње му из ја сни 
ви ше од по ло ви не од укуп ног бро ја иза шлих би ра ча на ре фе рен-
ду му. Ро ко ви за спро во ђе ње по је ди них рад њи за до но ше ње но вог 
уста ва би ли су ве о ма крат ки, што се оправ да ва ло на ме ром да се 
по шту је оба ве за уса гла ша ва ња прав них про пи са др жа ва чла ни ца с 
Устав ном по ве љом.7)

Вла да ју ћа ко а ли ци ја, ко ја та да ни је рас по ла га ла по треб ном 
по сла нич ком ве ћи ном, при бе гла је кр ше њу на че ла устав но сти, што 
је био „очи гле дан слу чај узур па ци је уста во твор не вла сти од стра не 
6) Упо ре ди ти: К. Ча во шки, Згажени устав,ИКП „Ни ко ла Па шић“, Бе о град, 2003, стр. 

286–287.

7) Устав на по ве ља је усво је на 4. фе бру а ра 2003. го ди не, па су сход но чла ну 65, др жа ве 
чла ни це би ле у оба ве зи да до по чет ка ав гу ста 2003. го ди не из вр ше из ме не сво јих уста ва 
или до не су но ве уста ве ра ди ускла ђи ва ња прав них по ре да ка. Ср би ја и Цр на Го ра ни су 
ис пу ни ле по ме ну ту оба ве зу, већ су но ве уста ве до не ле на кон пре стан ка су бјек ти ви те та 
др жав не за јед ни це. Ви де ти: члан 65. Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би је и Цр не 
Го ре, „Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре“, број 1/03. 
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за ко но дав не“,8) а што је у на шој струч ној јав но сти оце ње но и као 
„ком би на ци ја прав нич ког не зна ња и ко ри шће ња по ли тич ке це лис-
ход но сти. Реч ју, амал гам ква зи ди скон ти ну и те та, не до стат ног ле ги-
ти ми те та и ими ти ра ња ле га ли те та.“9)

У ра ду Устав не ко ми си је су уче ство ва ли и пред став ни ци 
опо зи ци је,10) упр кос сво јим кри ти ка ма на ра чун не у став ног ка рак-
те ра устав не ре ви зи је, јер су сма тра ли да је усва ја ње но вог уста-
ва нај кра ћи пут ка ван ред ним из бо ри ма на свим ни во и ма. Устав на 
ко ми си ја је усво ји ла По слов ник о ра ду и фор ми ра ла пот ко ми си је: 
за основ на пи та ња и ко ор ди на ци ју, за људ ска пра ва и за те ри то ри-
јал ну ор га ни за ци ју по чет ком ма ја 2003. го ди не. Рад пот ко ми си ја је 
па ра ли сан два ме се ца ка сни је, на кон исту па ња опо зи ци о них по-
сла ни ка из ње них са ста ва, што је кон ста то ва но на де се тој сед ни-
ци Устав не ко ми си је ко ја је одр жа на 11. сеп тем бра 2003. го ди не. 
Опо зи ци ја је кри ти ко ва ла на чин ра да у устав ним пот ко ми си ја ма 
и пред ло же на устав на ре ше ња. Та ко је о ин сти ту ци ји пред сед ни ка 
Ре пу бли ке Ср би је не са гла сје ис по ље но из ме ђу Де мо крат ске стран-
ке Ср би је и вла да ју ће ко а ли ци је.11) Вла да ју ћој ко а ли ци ји ни је од го-
ва рао по лу пред сед нич ки си стем вла сти, с не по сред но иза бра ним 
пред сед ни ком. Она ни је има ла сна жну по ли тич ку лич ност ко ја је 
ужи ва ла и ве ће по ве ре ње јав но сти, од но сно по год ног кан ди да та 
на из бо ри ма за пред сед ни ка Ре пу бли ке, па је ин си сти ра ла на пар-
ла мен тар ном пред сед ни ку.12) Спо ро ви су по сто ја ли и у вла да ју ћој 
ко а ли ци ји ко ја ни је уса гла си ла ста во ве о устав ним ре ше њи ма за 
те ри то ри јал но-по ли тич ко ор га ни за ци ју и ста тус Ауто ном не По-
кра ји не Вој во ди не. Ре ги о нал не, вој во ђан ске стран ке су усло вља-
ва ле на ста вак свог уче шћа у ра ду Устав не ко ми си је при хва та њем 
8) Б. Ми ло са вље вић, Д. По по вић, Уставноправо,дру го из ме ње но и до пу ње но из да ње, 

Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та Уни он, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2008, стр. 103.

9) З. То мић, „Сто жер на пи та ња устав не ре фор ме у Ср би ји”, у: О. Ву чић, К. Ча во шки (ур.), 
Уставнепромене,Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2003, стр. 51–2.

10) Ви де ти: Од лу ку о из бо ру чла но ва Устав не ко ми си је, „Слу жбе ни гла сник РС“, број 
44/03.

11)  Де мо крат ска опо зи ци ја Ср би је се на сво јој сед ни ци одр жа ној 17. ју ла 2003. го ди не 
за ла га ла за пар ла мен тар ни си стем и по сре дан на чин из бо ра пред сед ни ка Ре пу бли ке. 
Де мо крат ска стран ка Ср би је је на кон од лу ке ДОС-а на пу сти ла уче шће у ра ду Устав не 
ко ми си је.

12)  Де мо крат ска стран ка, пар ти ја ко ја је има ла сто жер ну уло гу у ДОС-у, у свом На цр ту 
уста ва од ма ја 2003,  пред ла га ла је уво ђе ње пар ла мен тар ног си сте ма вла сти (ви де ту 
гла ву II – З. Лу то вац (прир.), ПредлозизановиуставСрбије,Fri e drich Ebert Stif tung, 
Бе о град, 2004, стр. 177–215). На црт уста ва Де мо крат ске стран ке Ср би је пред ви ђа не по-
сред но иза бра ног пред сед ни ка (члан 110 – З. Лу то вац (прир.), Предлозизановиустав
Србије,op.cit.,стр. 240).
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ин сти ту ци о нал них ре ше ња о ве ћим над ле жно сти ма Ауто ном не 
По кра ји не Вој во ди на.

 Устав на ко ми си ја је из гу би ла кво рум у ју лу 2003. го ди не, али 
је на ста ви ла с ра дом јер је до би ла по зи тив но ми шље ње над ле жних 
скуп штин ских од бо ра да мо же да до но си од лу ке ако је на сед ни ци 
при сут на ве ћи на чла но ва, упр кос чи ње ни ци да је то опреч но ње-
ном По слов ни ку о ра ду. Текст На цр та уста ва уса гла шен је у де лу 
о људ ским пра ви ма, пре у зет из тек ста Устав не по ве ље, док су по-
ну ђе на ал тер на тив на устав на ре ше ња за оста ли део тек ста.13) Де-
лат ност Устав не ко ми си је на уса гла ша ва њу тек ста На цр та уста ва 
је би ло оп те ре ће на и окол но шћу да се од ви ја ла у сен ци ван ред ног 
ста ња. У том раз до бљу су оја ча не не тр пе љи во сти вла сти и опо зи-
ци је, али и су ко би ме ђу пред став ни ци ма из вр шне и суд ске вла сти. 
Опо зи ци ја је на кон пре стан ка ван ред ног ста ња пред у зе ла кам па њу 
уру ша ва ња из вр шне вла сти, што је ути ца ло на ње но уче шће у ра ду 
Устав не ко ми си је.

На ред ни по ку шај до но ше ња Уста ва на стао је на кон одр жа-
них ван ред них пар ла мен тар них из бо ра кра јем 2003. го ди не, по сле 
про ме не вла сти и фор ми ра ња Вла де Ре пу бли ке Ср би је. Вла да ју ћа 
ко а ли ци ја је до но ше ње но вог уста ва Ср би је увр сти ла у при о ри-
те те у ра ду но ве вла де. На ме ра вла да ју ће ко а ли ци је је би ла и да 
се са устав ним ре фе рен ду мом одр же и пред сед нич ки из бо ри сре-
ди ном 2004. го ди не. Опо зи ци ја је, ме ђу тим, пру жи ла по др шку са-
мо при ли ком до но ше ња Од лу ке о при сту па њу од лу ке, али је би ла 
ма ње мо ти ви са на да уче ству је у по ступ ку до но ше ња но вог уста ва 
до сре ди не 2006. го ди не. Пред сед нич ка из бор на кам па ња и не су-
гла си це вла сти и опо зи ци је при вре ме но су „са хра ни ле“ по ли тич ки 
кон сен зус о но вом уста ву.

Устав ни суд Ре пу бли ке Ср би је је про гла сио не у став ним За-
кон о на чи ну и по ступ ку про ме не Уста ва Ре пу бли ке Ср би је,14) а 
че ти ри да на ка сни је је На род на скуп шти на до не ла Од лу ку о при-
сту па њу до но ше ња но вог уста ва.15) На осно ву Од лу ке На род не 
скуп шти не, Од бор за устав на пи та ња је за по чео при пре му пред ло-
га за до но ше ње но вог уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Од лу ком Од бо ра 
је осно ван Под од бор 8. апри ла 2004. го ди не, са за дат ком да при-
13)  Ви де ти: „Рад ни текст Устав не ко ми си је“, у: З. Лу то вац (прир.), Предлозизановиустав

Србије,Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2004, стр. 269–350.

14)  Устав ни суд је оце нио да се „оспо ре ним ак том ни же прав не сна ге, не мо же ме ња ти 
Устав Ре пу бли ке Ср би је, ни ти ус по ста вља ти прав ни основ за про ме ну Уста ва“. Ви де ти: 
IУ број 168/2003, „Слу жбе ни гла сник РС“, број 35/04.

15)  Од лу ка је усво је на 30. мар та 2004. го ди не, на пред лог 213 по сла ни ка На род не скуп шти-
не. Ви де ти: ОдлукуоприступањудоношењуновогуставаРепубликеСрбије,„Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 35/04.
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пре ми текст на цр та но вог уста ва Ср би је. Рад у Под од бо ру је па-
ра ли сан и де ле ги ти ми сан исту па њем пред став ни ка пар ла мен тар не 
опо зи ци је. Опо зи ци ја је би ла не за до вољ на са ста вом Под од бо ра за 
устав на пи та ња и пред ло же ном над ле жно шћу Од бо ра да се по ја-
ви као пред ла гач но вог уста ва, па су из ње го вог са ста ва ис ту пи ли 
пред став ни ци Срп ске ра ди кал не стран ке и Де мо крат ске стран ке.16) 
Вла да ју ћа ко а ли ци ја је на сто ја ла да пре мо сти бло ка ду у ра ду Под-
од бо ра На цр том уста ва ко ји је по ну ди ла вла да.

Вла да Ср би је је На црт уста ва упу ти ла Од бо ру за устав на 
пи та ња у ју ну 2004. го ди не. Тврд ња да је На црт уста ва ре зул тат 
кон сен зу са вла да ју ће ко а ли ци је је оспо ре на и  на ве де но је да је 
он „при пре мљен и пред ста вљен у уском кру гу, без кон сул то ва ња 
са свим ре ле вант ним су бјек ти ма.“17) На црт уста ва је мо ди фи ко ва-
ни На црт уста ва Де мо крат ске стран ке Ср би је у ко ме се од сту па од 
кон цеп та те ри то ри јал но-по ли тич ке ре ги о на ли за ци је. Опо зи ци ја је 
не по вољ но ре а го ва ла на вла дин на црт уста ва.18)  

Вла да од 2004. го ди не би ла је по ли тич ки хо мо ге ни ја, чи ни-
ле су је стран ке де сног цен тра,19) би ла је ста бил ни ја од прет ход-
не вла де, али без по треб ног пар ла мен тар ног ка па ци те та да са мо-
стал но, без по др шке опо зи ци је, при пре ми и обез бе ди по др шку за 
до но ше ње но вог уста ва. По у че на прет ход ним ис ку ством, она ни је 
на сто ја ла да то учи ни пу тем устав ног дис кон ти ну и те та. Ко нач но, 
по ли тич ке стра сти су се сми ри ле на кон одр жа них из бо ра за пред-
сед ни ка Ре пу бли ке и кон сти ту и са ња вла сти на ло кал ном ни воу, па 
је и Од бор за устав на пи та ња овла стио Под од бор за устав на пи-
та ња да на ста ви по сао на из ра ди тек ста На цр та уста ва. Ме ђу тим, 
па у за у ра ду Под од бо ра је тра ја ла ду же од две го ди не, до до го во ра 
пред став ни ка Де мо крат ске стран ке и Де мо крат ске стран ке Ср би је 
да на ста ве по сао на уса гла ша ва њу тек ста на цр та уста ва. Устав но 
пи та ње је по ти сну то у дру ги план, јер ни су по сто ја ли раз ло зи за 
ње го ву по ли тич ку упо тре бу.
16)  Срп ска ра ди кал на стран ка је сма тра ла да стран ке у са ста ву Под од бо ра уче ству ју про-

пор ци о нал но бро ју пар ла мен тар них ман да та, а не па ри тет но та ко да сва ка по сла нич ка 
гру па има по јед ног чла на. У са ста ву Под од бо ра сва ка по сла нич ка гру па има ла је пра во 
и да име ну је по јед ног струч ња ка, од но сно на уч ног рад ни ка из обла сти устав ног пра ва 
али без пра ва да од лу чу је. 

17)  Ви де ти у: М. Ра до је вић, „Устав не апо ри је Ср би је“, Анализе,број 1/05, Но ва срп ска по-
ли тич ка ми сао, Бе о град, стр. 9.

18)  Тон кри ти ка био је при ла го ђен из бор ној кам па њи. Та ко су пред став ни ци Со ци ја ли-
стич ке пар ти је Ср би је ис та кли да се Вла да ви ше мо ра ба ви ти со ци јал ним про бле ми ма 
а не до но ше њем но вог уста ва, а Срп ска ра ди кал на стран ка је кри ти ко ва ла на чин из ра де 
На цр та и ква ли тет ње го вих ре ше ња. 

19)  Вла ду Ре пу бли ке Ср би је чи ни ле су пред став ни ци Де мо крат ске стран ке Ср би је, Но ве 
Ср би је, Г17 плус и Срп ског по кре та об но ве.
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Тре ћи, по след њи по ку шај у до но ше њу Уста ва Ср би је усле-
дио је од сре ди не 2006. го ди не, са уса гла ша ва њем вла ди ног на цр та 
уста ва и Мо де ла екс перт ске гру пе пред сед ни ка Ре пу бли ке у Под-
од бо ру за устав на пи та ња.20) Уса гла ша ва ње тек ста На цр та уста ва 
су ко ор ди ни ра ли пред став ни ци Де мо крат ске стран ке Ср би је и Де-
мо крат ске стран ке, ко ји ма су се у за вр шној фа зи при кљу чи ле по је-
ди не пар ла мен тар не стран ке.21) Нај ве ћи део овог по сла је окон чан 
на кон три ме се ца и Пред лог тек ста но вог уста ва је упу ћен Од бо ру 
за устав на пи та ња. 

Пред лог уста ва је усво ји ла На род на скуп шти на дво тре ћин-
ском ве ћи ном 30. сеп тем бра,22) а Устав је по твр ђен на ре фе рен ду му 
одр жа ном 28. и 29. ок то бра. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је 
је про гла си ла Устав Ре пу бли ке Ср би је 8. но вем бра 2006. го ди не. 
Устав је усво јен у скла ду с ре ви зи о ним по ступ ком пред ви ђен Уста-
вом од 1990. го ди не. 

II.ЛЕГИТИМАЦИЈСКИ
РАЗЛОЗИДОНОШЕЊАУСТАВА

Пр ва гру па ле ги ти ма циј ских осно ва за до но ше ње уста ва ве-
за на је за по ку ша је ре де фи ни са ња ста ту са Ауто ном не По кра ји не 
Ко со во и Ме то хи ја, од но сно за очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те-
та и су ве ре ни те та Ре пу бли ке Ср би је. Дру га гру па ле ги ти ма циј ских 
осно ва је по ли тич ке при ро де, а ти че се на ми ре ња апе ти та нај ве ћих 
по ли тич ких стра на ка да им се омо гу ћи да на кон усва ја ња но вог 
уста ва уче ству ју на из бо ри ма на свим ни во и ма.

За шти та те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре ни те та је ма-
ни фест ни ле ги ти ма циј ски основ за до но ше ње Уста ва од 2006. го-
ди не. Устав ни кон сен зус је де кла ра тив но са чи њен на плат фор ми 
оп стан ка Ко со ва и Ме то хи је у са ста ву Ср би је, и он је био мо би ли-
за циј ски под сти цај у ре фе рен дум ској кам па њи. У ре фе рен дум ској 

20)  Мо дел уста ва ко ју је при пре ми ла гру па струч ња ка по ста вље на од стра не пред сед ни ка 
Ре пу бли ке је пле ди рао као не стра нач ки акт. Он је пред ста вљен у ја ну а ру 2005. го ди не. 
Ана ли зом Мо де ла уста ва и вла ди ног на цр та уста ва за кљу чу је се да су кључ не раз ли ке 
пре ва зи ђе не (на чин из бо ра пред сед ни ка), али и да се у по је ди ним устав ним ре ше њи ма 
бит но ра зи ла зе (кон цепт и ти ту лар су ве ре но сти, од нос пред сед ни ка Ре пу бли ке и Вла-
де). Упо ре ди ти: „Мо дел уста ва гру пе струч ња ка пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је“, у: З. 
Лу то вац (прир.), ПредлозизановиуставСрбије,II,op.cit.,стр. 59–110. 

21)  У по ступ ку уса гла ша ва ња На цр та уста ва ни је уче ство ва ла Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср-
би је, сма тра ју ћи да Ср би ји ни је по тре бан но ви устав, и Срп ска ра ди кал на стран ка.

22)  Пред лог уста ва су јед но гла сно по др жа ли 242 при сут на по сла ни ка. Пред ло гу уста ва су 
се ус про ти ви ли по сла ни ци од бор нич ке гру пе оку пље не око Ли бе рал но де мо крат ске пар-
ти је.
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кам па њи, по ли тич ка ели та је гра ђа ни ма Ср би је сер ви ра ла ди ле му 
– „Устав или гу би так Ко со ва“. У том пе ри о ду, део ме ђу на род не 
за јед ни це је и ин тен зи ви рао на сто ја ња у ци љу да се ре ши ко на чан 
ста тус Ко со ва и Ме то хи је. Су о че на с ме ђу на род ним при ти сци ма и 
сце на ри јом про гла ше ња не за ви сно сти ју жне по кра ји не, по ли тич ка 
ели та је промпт но при пре ми ла но ви устав Ср би је. За да так устав-
ног ре фе рен ду ма, одр жа ног кра јем ок то бра 2006. го ди не, био је и 
да ма ни фе сту је на ци о нал ни кон сен зус о по тре би за оста ја њем Ко-
со ва и Ме то хи је у са ста ву Ре пу бли ке Ср би је. По зи тив но из ја шња-
ва ње на ре фе рен ду му о до но ше њу но вог уста ва ко ри шће но је као 
по ру ка ме ђу на род ној за јед ни ци да гра ђа ни Ср би је и ње ни др жав ни 
ор га ни не ће при зна ти не за ви сност Ко со ва и Ме то хи је.23)  

Deiure,устав ни основ за очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри-
те та по сто јао је и у Уста ву од 1990. го ди не (чл. 4. и 6). У но вом 
уста ву, Ко со во и Ме то хи ја има ста тус „су штин ске ауто но ми је“, де-
кла ра тив но по ме нут у пре ам бу ли Уста ва као и у чла ну 182. став 
2, али не раз ра ђен у устав ним ре ше њи ма.24) Упо тре ба тер ми на „су-
штин ска ауто но ми ја“ је ори ги нал на, јер је не по зна та устав ној те о-
ри ји и прак си, али је и кон тра дик тор на ме ђу на род но прав ном ста-
ту су и фак тич ком по ло жа ју Ко сме та. Defacto,на под руч ју Ко со ва 
и Ме то хи је Ср би ја ни је оба вља ла др жав не над ле жно сти од ав гу ста 
1999. го ди не. Део ме ђу на род не за јед ни це је ис ти цао у то ку ре фе-
рен дум ске кам па ње и ка сни је да Устав не ма ни ка квог ути ца ја на 
ко на чан ста тус Ко со ва. Та ко ђе, оспо ра ва се и ле ги тим ност устав-
ног ре фе рен ду ма на Ко со ву, по што ве ћин ској ал бан ској по пу ла ци-
ји ни је омо гу ће но из ја шња ва ње, јер ни су ни укљу че ни у би рач ки 
спи сак.

Но ви устав је, ипак, ути цао на ко нач ну од лу ку о ста ту су Ко-
со ва и Ме то хи је. Устав ним ре фе рен ду мом је оја ча на пре го ва рач ка 
по зи ци ја Ср би је, јер је ис по ље на ве ћин ска во ља гра ђа на Ср би је да 
23)  То су не дво сми сле но ис ти ца ли ви со ки др жав ни функ ци о не ри у Ср би ји. Во ји слав Ко-

шту ни ца, та да шњи пред сед ник Вла де Ср би је, са оп шта ва гра ђа ни ма: „Ако да нас до не-
се мо од лу ку да у но ви устав Ср би је за пи ше мо нео бо ри ву исти ну да је Ко смет са став ни 
део Ср би је, до не ће мо суд бин ски ва жну и је ди но мо гу ћу од лу ку. На тај на чин ми сви ма 
ша ље мо не дво сми сле ну по ру ку да др жа ву Ср би ју, ка да је реч о Ко со ву и Ме то хи ји, 
оба ве зу је је ди но и ис кљу чи во оно што сто ји у ње ном уста ву.“ (КосовокаодеоСрби-
јеууставу,Б92 Ве сти, http://www.b92.net/in fo/ve sti. Пре у зет ци тат од: Н. Ди ми три је-
вић, Уставна демократија схваћена контекстуално,Фа бри ка књи га, Бе о град, 2007, 
стр. 400). Он у из ја ви на кон ре фе рен ду ма из но си ути сак да је „...Ср би ја до ка за ла сво ју 
ле ги ми та ци ју пред све том за о кру жу ју ћи сво ју др жав ност и по ка зу ју ћи да шти ти це ло-
ви тост и да гра ди прав ну др жа ву...“ Из вор:       http://www .p olitik a. rs/ rubrika/Tema-nedelje/
Referendum/t10725.lth tm l/12.12.2008/

24)   Об им и над ле жн ост тз в.  „ су штинске аут оно мије“  ре гулисале  би  се  по себним закон ом. 
Пре тп ост ав љамо  да је идеја у ста вотвораца бил а  да се у  з аконс ки текст  преточе  п ре дло-
зи која ј е српс ки  прегова рач ки  тим нуд ио  к ос овским  Албанцима у  п реговорима у  току 
20 06 . год ине . 
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не ће при зна ти не за ви сност Ко со ва. То је и да ље ар гу мент Ср би је 
упу ћен де лу ме ђу на род не за јед ни це ко ја се про ти ви при зна њу не-
за ви сно сти Ко сме та. С дру ге стра не, Устав је од го дио про гла ше-
ње не за ви сно сти Ко со ва 17. фе бру а ра 2008. го ди не. Та ко је Мар ти 
Ах ти са ри, фин ски ди пло ма та и по сред ник у пре го во ри ма срп ске 
вла де и пред став ни ка ко сов ских Ал ба на ца свој пред лог о ко нач ном 
ста ту су Ко со ва пред ста вио Кон такт гру пи на кон усва ја ња Уста ва и 
одр жа них из бо ра у Ср би ји.

Ми тров дан ски устав је и нај ви ши прав ни акт са мо стал не 
срп ске др жа ве на кон ви ше од јед ног ве ка. По след њи свој устав, 
Ср би ја је као не за ви сна др жа ва до не ла на кон Мај ског пре вра та 
1903. го ди не. У ме ђу вре ме ну, она је би ла у са ста ву ју го сло вен ске 
уни тар не кра ље ви не, со ци ја ли стич ке ви шеч ла не и двој не фе де ра-
ци је и чла ни ца  др жав не за јед ни це Ср би је и Цр не Го ре. Др жав на 
за јед ни ца Ср би је и Цр не Го ре би ла је про ви зор ни не функ ци о нал ни 
по ли тич ки ен ти тет, на ко ју су чла ни це пре не ле ми ни мал не над ле-
жно сти.25) По ли тич ка ели та у Ср би ји углав ном ни је би ла на кло ње-
на рас па ду др жав не за јед ни це, сма тра ју ћи да то угро жа ва оп ста нак 
Ко со ва и Ме то хи је у са ста ву Ср би је, као и да је штет но по др жав-
не ин те ре се обе чла ни це. Сто га је по ку ша ва ла да ожи во тво ри иде-
ју др жав не за јед ни це на кон по ли тич ких про ме на у Ср би ји кра јем 
2000. го ди не.

Др жав на за јед ни ца Ср би је и Цр не Го ре је сма тра на „пре-
ла зним ре ше њем“, али ни је пре ста ла раз дру жи ва њем, већ во љом 
јед не стра не. Цр на Го ра је про гла си ла не за ви сност 3. ју на 2006. 
го ди не, по сле из ја шња ва ња гра ђа на о са мо стал но сти ре фе рен дум-
ским чи ном од 21. ма ја 2006. го ди не. Ср би ја је рас па дом др жав не 
за јед ни це на сле ди ла ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет др жав не 
за јед ни це. У овим окол но сти ма, но ви устав је ема на ци ја но ве по-
ли тич ке ре ал но сти и прав но-тех нич ко сред ство пре но ше ња над ле-
жно сти др жав не за јед ни це на Ре пу бли ку.26)

Устав је по слу жио и као ин стру мент за одр жа ва ње из бо ра. 
Вла да је из гу би ла пар ла мен тар ну по др шку сре ди ном 2006. го ди не, 
на кон што је Г17 плус на ја вио да ће по чет ком ок то бра на пу сти ти 
вла да ју ћу ко а ли ци ју због за у ста вља ња про це са европ ских ин те-
гра ци ја и про бле ма у са рад њи са Ха шким три бу на лом. Рас пад ну та 
скуп штин ска ве ћи на је усва ја ње но вог уста ва ко ри сти ла као али би 
25)   О п ра вној  пр ироди д ржавн е зај ед нице Србиј а  и Црна Гор а виде ти: Р.  Ма р ковић, 

 Уставно право, дванаесто осавремењено издање,Правн и  фа култет Унив ерз итета  у 
Београд у , ЈП „Службени гласник”, Б ео град,  20 09, стр.  1 46 .

26)  В иде ти: Од лу ка о  об аве зама  др жавних орг ан а  Републ ик е С рбије  у  ост варив ањ у 
надлежнос ти  Р епубл ике  Срби је  ка о сле дб еника д ржавн е заједн ице  Србиј а и Црна Гора, 
„Службени глас ни к  РС“, бро ј 18/06.
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за рас пи си ва ње пре вре ме них из бо ра. На тај на чин, сти цај по ли-
тич ких окол но сти је усло вио да вла да ју ће и опо зи ци о не по ли тич ке 
стран ке из раз ли чи тих по бу да пру же по др шку но вом уста ву Ср би-
је.

За чла ни це вла да ју ће ко а ли ци је рас пи си ва ње из бо ра пре ис-
те ка ман да та и до но ше ње но вог уста ва је „из бор ни адут“.27) Оне 
су се би при пи са ле за слу гу за до но ше ње но вог устав, твр де ћи да је 
то и ис пу ње ње пред из бор них обе ћа ња. Срп ска ра ди кал на стран ка 
се уче шћем у уста во твор ном про це су ле ги ти ми са ла као си стем ска 
пар ти ја, ко ја кре и ра и при хва та пра ви ла игре и оли ча ва за штит ни ка 
на ци о нал них ин те ре са.28) Упра во је ова стран ка усло ви ла пру жа ње 
по др шке но вом уста ву за пи си ва њем фор му ла ци ја о Ко со ву и Ме то-
хи ји у Пре ам бу ли Уста ва,29) као и де ла тек ста за кле тве пред сед ни ка 
Ре пу бли ке ко јом се он оба ве зу је на очу ва ње те ри то ри јал ног ин те-
гри те та Ре пу бли ке Ср би је.30) Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је и Г17 
плус „ни су има ле по ли тич ки ка па ци тет да бој ко ту ју ком про мис ве-
ли ких по ли тич ких ри ва ла”, али су на сто ја ле да оправ да ва ју сво је 
уче шће у за јед нич ком по ду хва ту.31) Г17 плус је ис ти цао да се но вим 
устав ним ре ше њи ма до при но си при бли жа ва њу Европ ској уни ји, 
ства ра бо љи оквир за еко ном ски раз вој зе мље јер се уво ди ли бе-
рал ни тип тр жи шне при вре де, ја сни је ре гу ли шу об ли ци сво ји не и 
усло ви при вре ђи ва ња. Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је је про мо ви-
са ла иде је со ци јал не прав де у но вом уста ву (бес плат но здрав ство, 
бес плат но школ ство...). Де мо крат ска стран ка и ње ни са те ли ти су 
у но вом уста ву пре по зна ва ли сим бо ли чан акт рас ки да с Ми ло ше-
ви ће вим прав ним по рет ком,32) што су би ле и ре ак ци је зва нич ни-
ка Европ ске уни је на усва ја ње но вог уста ва. Та кво ста но ви ште је 
27)   М.  Јовано ви ћ,  „ Нов и устав С р бије  – манип улати вни или н еу тра лни у ст авни дизајн“, 

 Политичкаревија,4/200 6,  Инсти т ут за политичке студи је ,  Београд, с тр.  6 65;

28)  Уп оредити: З . Стој иљковић, „К ако смо најза д  д ош ли до Устава“, у:  С . Михаилов ић 
(ур.) , Окоизбора,14,ЦеСид, Б еоград, 2 007, ст р.  10 .

29)  В лад а ј е,  након  прихв ат ања  интерве нција Ср пс ке ра дик алне стр ан ке, ус во ји ла Закљ-
уч ак о  допуни п реамб ул е Предлог а новог  у става  Ср бије на сво јој  седници одр жа ној 
14. септ ембр а 2006 . годин е.  Те кст З ак ључка г ла си : „Покра јина  Косово и  М ет ох ија ј е 
 саставни де о те риторије  С рб ије и има  сушт ин ск у аут он омију  у  оквиру с уверене  д рж-
аве С рби је . Из т аквог по ложаја  П окрајине с лед е уста вн е обавез е с ви х државн их ор ган а 
да  за ст упају и  шт ите држ ав не  интересе на  Кос ову  и Метохи ји у с ви м у нутраш њи ма  и 
спољним  пол итички м  одн осима“.

30)   Предсе дник  Реп уб лике ћ е  „свој е  сн аг е посвет ит и очу ва њу  с увере но сти  и це ли не терит-
ор иј е Репуб ли ке Срби је ,  укључујући и К осов о и Метохију, као њен саставни део...“  ( чл-
ан 114.  став 4).

31)   М.  Јовано ви ћ,  „ Нов и устав С р бије  – манип улати вни или неутрални уставни дизајн “, оp.
cit.,с тр. 666. 

32)   Пр ема Б ор ису  Тади ћу , председ ник у  Репуб ли ке С рбије и п редседни ку  Демо кр-
атске странке, „на јв ећа в рл ин а  је  што  смо оставили Милошев иш ево  доба иза  нас. .. 
Наш политички  циљ  није са мо  Устав,  ве ћ бољи  живот грађан а и кона чно чла нство у 
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под ло жно пре и спи ти ва њу, јер по на чи ну до но ше ња и ка рак те ру 
устав них од ред би Ми тров дан ски устав ни је на пра вио зна ча јан от-
клон од тзв. „Ми ло ше ви ће вог уста ва“, осим у уки да њу дру штве не 
сво ји не. Па ра док сал но је да је на кон 2000. го ди не, на осно ву „Ми-
ло ше ви ће вог уста ва“, су штин ски про ме њен прав ни и еко ном ски 
си стем у Ср би ји, а да је но ви устав по твр дио за те че но ста ње.33)  

III.ВРЛИНЕИМАНЕМИТРОВДАНСКОГУСТАВА

Устав од 2006. го ди не je oт елотворење кон сен зу са по стиг-
ну тог из ме ђу по ли тич ких ли де ра во де ћих стра на ка. Oн је на стао у 
усло ви ма про грам ских, иде о ло шких и по ли тич ких раз ли ка из ме ђу 
пар ла мен тар них стра на ка. Ње го во до но ше ње оте жа ва ли су: „твр да 
ре ви зи о на про це ду ра“ пред ви ђе на Уста вом од 1990. го ди не; ка рак-
тер „екс трем ног“ ви ше пар тиј ског си сте ма с де се ти на ма стра на ка у 
про сто ру по ли тич ког од лу чи ва ња;  ин су фи ци јен ци је др жав но сти 
(рас пад за јед нич ке др жа ве Ср би је и Цр не Го ре и про тек то рат над 
Ко сме том); као и ме ђу на род ни при ти сци и усло вља ва ња у ве зи с 
про це сом при сту па ња Ср би је Европ ској уни ји. Устав ни кон сен зус 
од шкри нуо је вра та сма њи ва њу по ли тич ких на пе то сти, као што 
је на ци о нал но по ми ре ње из ме ђу тзв. стра на ка „ста рог ре жи ма“ и 
ДОС-а, и по сти за ња бу ду ћих по ли тич ког до го во ра о др жав ним пи-
та њи ма. 

На ред на вр ли на уста ва је да јем чи низ но вих људ ских и ма-
њин ских пра ва и пру жа њи хо ву ква ли тет ни ју за шти ту. Устав га-
ран ту је оби ман ка та лог људ ских сло бо да и пра ва упо до бље них с 
ме ђу на род ним стан дар ди ма,34) по себ но у обла сти за шти те ма њин-
ских пра ва са гла сне Оквир ној кон вен ци ји за за шти ту на ци о нал них 
ма њи на Са ве та Евро пе од 1995. го ди не. У кван ти та тив ном сми-
слу, за раз ли ку од прет ход ног уста ва ко ји је са др жао 44 чла на, но-
ви устав тре ћи ну укуп ног бро ја од ред би (63) по све ћу је сло бо да ма 
и пра ви ма. Очи глед но да је уста во тво рац при бе гао так са тив ном 
на во ђе њу људ ских сло бо да и пра ва, из бе га ва ју ћи ткз. ка у чук тех-
ни ку.35) Устав у сво јим на че ли ма у чла ну 15. за бра њу је дис кри ми-

Европској унији“. Извор: http:www.politika.rs/rubrika/Tema-nedelje/Referendum/t10725.
lthtml/12.12.2008/

33)  М. Јовановић, „Нови устав Србије – манипулативни или неутрални уставни дизајн“, 
Политичкаревија,4/2006, Институт за политичке студије, Београд, стр. 664.

34)  Упоредити: D. Stojanović, „Basic Characteristics and Contents of the 2006 Serbian Consti-
tution“, LawandPolitics,Vol. 2, N° 1, 2004, стр. 71.

35)  У нашој стручној јавности наилазимо и на критичка мишљења о начину 
конституционализације људских права коју смо навели као врлину Устава. Тако се за 
овај део Устава тврди да је „са нормативног становишта, промашај“ и да је у питању 
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на ци ју же на,36) а као основ на на че ла за шти те људ ских сло бо да и 
пра ва уре ђу је њи хо ву не по сред ну при ме ну и ту ма че ња „у ко рист 
уна пре ђи ва ња вред но сти де мо крат ског дру штва“ (члан 18. ст. 1. 
и 3). Овај део Уста ва ни је „ин кор по ра ци ја По ве ље о људ ским и 
ма њин ским пра ви ма и гра ђан ским сло бо да ма из 2003. и од го ва-
ра ју ћих од ре да ба Уста ва Ср би је из 1990.“,37) јер са др жи про пи се о 
пра ви ма и сло бо да ма ко ја се не су сре ћу у овим ак ти ма. Као но ва 
људ ска пра ва и сло бо де, Устав про кла му је: пра во на пра вич но су-
ђе ње (члан 32), пра во на за шти ту по да та ка о лич но сти (члан 42), 
пра во на при го вор са ве сти (члан 45), пра во на при ступ ин фор ма-
ци ја ма од јав ног зна ча ја (члан 51. став 2), из бор но пра во (члан 52), 
по себ на пра ва у обла сти ра да (члан 60), по себ на пра ва де це (члан 
64), ро ди тељ ска пра ва, пра во на прав ну по моћ (члан 67), бес пла-
тан при ступ ви со ко школ ским уста но ва ма на да ре ним и успе шним 
уче ни ци ма сла би јег имов ног ста ња (члан 71), пра во на здра ву жи-
вот ну сре ди ну (члан 74). Устав га ран ту је и пра во на по кра јин ску 
ауто но ми ју и ло кал ну са мо у пра ву (члан 176) и ауто но ми ју уни вер-
зи те та, ви со ко школ ских и на уч них уста но ва (члан 72), као и пра ва 
из тзв. habeascorpusacta. 

У обла сти за шти те ма њин ских пра ва, Устав при ме њу је на че-
ло афир ма тив не ак ци је и по зи тив не дис кри ми на ци је, пра во на рав-
но мер ну за сту пље ност на ци о нал них ма њи на при за по шља ва њу у 
др жав ним ор га ни ма, јав ним слу жба ма и ор га ни ма те ри то ри јал них 
је ди ни ца, овла шћу ју ћи ауто ном не по кра ји не да сво јим ак ти ма пру-
же до дат на пра ва при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на. Устав за-
бра њу је дис кри ми на ци ју по раз ли чи тим осно ва ма, афир ми ше род-
ну рав но прав ност (члан 15) и на че ло по зи тив не дис кри ми на ци је.38) 

Кон сти ту ци о на ли за ци ја пра ва и сло бо да у Уста ву је ре зул-
тат про пу ста уста во твор ца да по сто је ће стан дар де утка 1990. го-
ди не (нпр. пра во на ло кал ну са мо у пра ву), али и по ја ве но вих људ-
ских пра ва (нпр. у обла сти за шти те ма њин ских пра ва). Устав јем чи 
суд ску за шти ту људ ских и ма њин ских пра ва и га ран ту је пра во на 
обра ћа ње ме ђу на род ним ор га ни ма (чл. 22. и 36). У ци љу за шти-
те људ ских пра ва ко ја су по вре ђе на по је ди нач ном рад њом или ак-
том др жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по вре ђе на јав на 

„непотребна нарација“. Видети: Р. Марковић, „Устав Србије – критичка анализа“, op.
cit.,стр. 15.

36)  Овај члан гласи: „Држава јемчи равноправност жена и мушкараца и развија политику 
једнаких могућности“.

37)  Р. Марковић, „Устав Србије – критичка анализа“, op.cit.,стр. 15.

38)  М. Влатковић, Уставно уређење, приручник за полагање државног стручног испита, 
књига 4, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2008, стр. 109.
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овла шће ња уве де но је но во прав но сред ство – устав на жал ба (члан 
170).  

У обла сти еко ном ског уре ђе ња, Устав уки да ре ци див со ци ја-
ли стич ке при вре де, тј. пра во на дру штве ну сво ји ну и да је пра во на 
имо ви ну ло кал ној са мо у пра ви и по кра ји на ма (члан 86. ст. 1. и 2). 
Стра на и до ма ћа ли ца су из јед на че на на тр жи шту, па се стран ци ма 
јем чи пра во на сти ца ње сво ји не на не по крет но сти ма и кон це си је 
на при род ним бо гат стви ма и до бри ма (члан 86). У обла сти јав них 
фи нан си ја уве де на су два не за ви сна ре гу ла тор на те ла – На род на 
бан ка Ср би је је са мо стал на ин сти ту ци ја ко ја од го ва ра На род ној 
скуп шти ни, а Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја кон тро ли ше из вр-
ша ва ње бу џе та. У Ср би ји је та ко, по пр ви пут на кон ви ше од 160 
го ди на, уста вом уре ђен ор ган ре ви зи је јав них сред ста ва. Та ко ђе, 
про кла мо ва на је оба ве за Ре пу бли ке Ср би је да се ста ра о рав но мер-
ном ре ги о нал ном раз во ју у ци љу под сти ца ња де цен тра ли за ци је и 
еко ном ског раз во ја сла би је раз ви је них под руч ја. Пра во на за шти ту 
по тро ша ча је још јед на но ви на у Уста ву (члан 94).

У обла сти уре ђе ња ор га ни за ци је вла сти, Устав је про ши рио 
мре жу ин сти ту ци ја при кла ња ју ћи се ме шо ви том, по лу пред сед нич-
ком си сте му вла сти, пре ци зни је уре дио по је ди не ста ре ин сти ту те 
(гла са ње о по ве ре њу вла ди, ван ред но ста ње) и увео но ве (ин тер-
пе ла ци ја). На ме ра уста во твор ца је би ла да оја ча пар ла мен тар не 
по лу ге вла сти, огра ни ча ва њем зна ча ја и уло ге пред сед ни ка Ре пу-
бли ке и ста би ли за ци јом по ло жа ја Вла де. Над ле жно сти На род не 
скуп шти не су про ши ре не у обла сти уста во твор не вла сти, кон тро ле 
ра да слу жби без бед но сти, од бра не, од лу чи ва ња о раз ре ше њу пред-
сед ни ка Ре пу бли ке, кон тро ле ра да Вла де, од лу чи ва ња о ван ред ном 
ста њу. Пред сед нич ка овла шће ња су по ве ћа на у обла сти ма ко је су 
ре зул тат пре но са над ле жно сти са др жав не за јед ни це (у обла сти ко-
ман до ва ња ору жа ним сна га ма), а сма ње на у ста њи ма ну жде (рат но 
и ван ред но ста ње). Но ви на је и да је олак шан по сту пак ње го вог 
раз ре ше ња. Та ко На род на скуп шти на раз ре ша ва пред сед ни ка Ре-
пу бли ке у слу ча ју да је по вре дио устав. 

Но ви устав је „до гра дио” ин сти тут рас пу шта ња На род не 
скуп шти не. Пред сед ник Ре пу бли ке рас пу шта На род ну скуп шти ну 
на обра зло же ни пред лог Вла де и ду жан је да рас пу сти На род ну 
скуп шти ну ако На род на скуп шти на не иза бе ре но ву вла ду у ро ку 
од 90 да на од да на кон сти ту и са ња, од но сно у ро ку од 30 да на од да-
на кон ста та ци је остав ке пред сед ни ка Вла де (члан 109. и члан 132. 
став 5). У слу ча ју ка да је пред сед ник Вла де под нео остав ку, пред-
сед ник Ре пу бли ке до но си од лу ку ко јом рас пи су је пар ла мен тар-
не из бо ре. Пред сед ник Ре пу бли ке, ме ђу тим, не мо же да рас пу сти 
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На род ну скуп шти ну док тра је рат но или ван ред но ста ње. Та ко ђе, 
На род на скуп шти на се не мо же рас пу сти ти ако је по кре ну та рас-
пра ва о по ве ре њу Вла ди (члан 109. став 2). На ве де ном устав ном 
фор му ла ци јом, по узо ру на Устав Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је 
од 1992. го ди не (члан 83. став 2), спу та ва се зло у по тре ба ин сти ту-
та рас пу шта ња пар ла мен та ко ри шће ног у на шем пар ла мен тар ном 
жи во ту 1993. и 2003. го ди не. Та да је На род на скуп шти на рас пу-
ште на упр кос по кре ну том по ступ ку за из гла са ва ње не по ве ре ња 
Вла ди. У чла ну 109. став 3. на чи њен је „ре дак циј ски про пуст“, јер 
је На род ној скуп шти ни ко ја ни је иза бра ла Вла ду у ро ку од 90 да на 
од да на кон сти ту и са ња „пре стао ман дат по си ли за ко на (exconsti-
tucione)“,39) па ни је у пи та њу „рас пу шта ње На род не скуп шти не“. 
Пред сед ник од лу ку о рас пу шта њу На род не скуп шти не не до но си 
са мо стал но, већ то пред ста вља при мер ве за ног ак та, за чи ју пу но-
ва жност је по тре бан обра зло жен пред лог Вла де, и у слу ча ју сти ца-
ња од ре ђе них усло ва, то је ње го ва устав на оба ве за.40)

Ја ча ње по ло жа ја Вла де те че у сме ру оте жа ва ња усло ва за ње-
ну сме ну и по ве ра ва ња но вих над ле жност у ци љу ства ра ња усло-
ва да бу де ефи ка сна и ста бил на по лу га из вр шне вла сти. Вла да је 
пре у зе ла над ле жност у обла сти во ђе ња по ли ти ке (члан 123. тач ка 
1), ко ја је прет ход но би ла ре зер ви са ни до мен На род не скуп шти-
не. Уста вом је кон сти ту ци о на ли зо ва но на че ло не по сла нич ке вла-
де, пред ви ђе на ин ком па ти бил ност функ ци ја чла на вла де и дру гих 
јав них функ ци ја, по о штре ни су усло ви за гла са ње о не по ве ре њу 
Вла ди или чла ну Вла де и осна жен по ло жај пред сед ни ка Вла де. 

Но ви устав ис пу ња ва основ не зах те ве ва ља ног од ре ђи ва ња 
ван ред ног и рат ног ста ња: од ре ђу је раз ло ге њи хо вог на стан ка, на-
чин до но ше ња од лу ке о уво ђе њу ван ред ног и рат ног ста ња, огра-
ни че ње тра ја ња ван ред ног и рат ног ста ња, де таљ ни је ре гу ли ше 
од сту па ња од људ ских и ма њин ских пра ва у ван ред ном и рат ном 
ста њу и пред ви ђа на кнад ну кон тро лу пред у зе тих ме ра.41) Устав на 
про јек ци ја ван ред ног и рат ног ста ња, нај ви ше кри ти ко ва ног ин-
сти ту та у прет ход ном уста ву, ишла је на у штрб прет ход них над ле-
жно сти пред сед ни ка Ре пу бли ке. Пред сед ник Ре пу бли ке не ма са-
мо стал но овла шће ње да до но си од лу ку о уво ђе њу ван ред ног ста ња 
и рат ног ста ња већ то чи ни за јед но с пред сед ни ком На род не скуп-
шти не и пред сед ни ком Вла де (члан 200. став 5. и члан 201. став 
2). Ако На род на скуп шти на ни је у мо гућ но сти да се са ста не, ме ре 

39)  Р. Марковић, op.cit.,стр. 19.

40)  Упореди: члан 89, став 1. Устава од 1990. године и члан 109. ст. 2. и 5. Устава од 2006. 
године.

41)  Видети: чл. 200–202. Устава.
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од сту па ња од Уста вом за јем че них људ ских и ма њин ских пра ва у 
слу ча ју ван ред ног ста ња про пи су је Вла да, уред бом уз су пот пис 
пред сед ни ка Ре пу бли ке (члан 200. став 6), а у слу ча ју рат ног ста-
ња ме ре од сту па ња од Уста вом за јем че них људ ских и ма њин ских 
пра ва за јед но утвр ђу ју пред сед ник Ре пу бли ке пред сед ник На род не 
скуп шти не и пред сед ник Вла де у ка да На род на скуп шти на ни је 
у мо гућ но сти да се са ста не (члан 201. став 4).  Раз вла шћи ва њем 
над ле жно сти пред сед ни ка Ре пу бли ке у обла сти рат ног и ван ред-
ног ста ња от кло ње на је бо ја зан, пре ма ми шље њу уста во тво ра ца, 
да се зло у по тре бом ин сти ту ци је ван ред ног и рат ног утре пут лич-
ној вла сти.  

Уста вом је кон сти ту ци о на ли зо ва на ин сти ту ци ја Ви со ког са-
ве та суд ства, Др жав ног ве ћа ту жи ла ца, ом буд сма на, про ши ре на је 
над ле жност Устав ног су да и про ме њен на чин из бо ра су ди ја и су ди-
ја Устав ног су да. Устав омек ша ва усло ве за по сту пак сво је про ме-
не. На по слет ку, Устав је до био по зи тив не оце не Европ ске ко ми си-
је, Са ве та Евро пе и Ве не ци јан ске ко ми си је. 

На ша струч на јав ност ни је би ла бла го на кло на у оце на ма 
Уста ва од 2006. Устав од 2006. по на вља ма не свог прет ход ни ка, 
ко ји је усво јен с де фи ци том ле ги тим но сти од стра не јед но пар тиј-
ске скуп шти не. Ми тров дан ском уста ву се при го ва ра да је до нет 
на осно ву устав ног кон ти ну и те та, чи ме ле ги ти ми ра по сле ди це по-
ли ти ке прет ход ног ре жи ма у по след њој де це ни ји ХХ ве ка. Сле-
де ћи ло ги ку кон сти ту ци о на ли зма, ва ља ло је но ви устав усво ји ти 
по про це ду ри ко ја би се раз ли ко ва ла од прет ход ног уста ва и ко ја 
би јем чи ла да не ће би ти очу ва не ста ре прав не и ин сти ту ци о нал не 
струк ту ре, а ти ме и дру штве не вред но сти.42)

Устав од 2006. je усво јен уз круп не не пра вил но сти де мо-
крат ске про це ду ре. Гра ђа ни су ис кљу че ни из про це са при пре ме 
уста ва,43) а На род на скуп шти на је прак тич но ве ри фи ко ва ла стра-
нач ки до го вор, јер по сла ни ци ни су има ли мо гућ ност да се из ја-
сне о тек сту На цр та уста ва, као и Од бор за устав на пи та ња ко ји 
се у 2006. го ди ни са стао са мо два пу та.44) Устав ни ре фе рен дум је 
42)  Од наших теоретичара блиски оваквом ставу су: Н. Димитријевић, А. Молнар 

(„Србија на путу од изборне до уставне демократије... и назад“, у: Д. Павловић (ур.), 
КонсолидацијадемократскихустановауСрбији–годинуданапосле, ЈП „Службени 
гласник РС“, Београд, 2008, стр. 132), П. Николић („Србија у уставима“, Политика,
дневни лист, 12. децембар 2008, http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Srbija-u-
ustavima/t8834.sr.html).

43)  Маријана Пајванчић напомиње да су из уставног процеса искључени сви социјални ак-
тери, па и институције АП Војводине. Видети: М Пајванчић, „Поступак усвајања Уста-
ва“, Српскаправнаревија,5/2006, Правни форум, Београд, стр. 19.

44)  Устав је „скројен на брзину и, такорећи, без ваљане правне редакције доспео у скуп-
штину где је одмах усвојен.“ Б. Милосављевић, Д. Поповић, Уставноправо,op.cit.,
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ус пео, али су ње го ви ре зул та ти би ли ис под оче ки ва ња. Обез бе ђе-
на је „мр ша ва“ по др шка но вом уста ву, у по след њим са ти ма дру гог 
да на ре фе рен ду ма. На ре фе рен дум је иза шло 54,91 %, а за Устав је 
гла са ло 53,04 % гра ђа на Ср би је, иако ан ти ре фе рен дум ска кам па ња 
ни је има ла рав но пра ван трет ман и усло ве, иако су во де ће по ли тич-
ке стран ке по зи ва ле гра ђа не да по др же но ви устав а бој кот во ди ле 
ма ње ути цај не по ли тич ке пар ти је и гру па не вла ди них ор га ни за ци-
ја, иако се по пр ви пут ре фе рен дум одр жа вао у два да на... Сен ка 
не ле гим но сти уста во твор ног про це са се над ви ла над по ступ ком и 
ре зул та ти ма ре фе рен ду ма,45) оба вље ним кр ше њем за кон ских про-
пи са и де мо крат ских про це ду ра.46) 

На чин из ра де Уста ва (бр зи на у ра ду, не до ста так јав не и 
струч не рас пра ве) до при нео је и ква ли те ту устав ног тек ста, од но-
сно ма на ма ко је се мо гу об ја сни ти не до стат ком усло ва по треб них 
да се оба ве ре дак тор ске и лек тор ске ин тер вен ци је. Због то га у овом 
уста ву су сре ће мо број не ома шке у прав ној лек си ци и пра во пи су.47) 
При ме ра ра ди, уста во тво рац од ре ђу је На род ну скуп шти ну као 
„нај ви ше пред став нич ко те ло“, иако је то ор ган са истим сте пе ном 
ле ги тим но сти као и не по сред но иза бра ни пред сед ник Ре пу бли ке. 

Од нос ме ђу на род ног пра ва и Уста ва је још јед на сти ли стич-
ка акро ба ци ја уста во твор ца. Ме ђу на род ни уго во ри мо ра ју би ти у 
са гла сно сти с Уста вом (члан 16. став 2), а за тим по на вља исти став 
на дру гом ме сту: „По твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри не сме ју би ти 
у су прот но сти са Уста вом“ (члан 194. став 4). Из гле да да је ин тен-
ци ја уста во пи са ца би ла да, ту ма че ћи спор ни члан 194, у хи је рар-
хи ји прав них про пи са у Ре пу бли ци Ср би ји ме ђу на род ни уго во ри и 

стр. 104. Посланици су у 17 часова 30. септембра 2006. године добили усаглашени текст 
Нацрта предлога устава, а у 20 часова су приступили „наводној расправи”. Већина по-
сланика није имала могућност да се упозна са текстом устава. Види: Чавошки Коста, 
„Неуки и неодговорни творци новог устава Србије“, у: Р. Марковић, Д. Брчин (ур.), 
УставСрбије–критичкаанализа,Београдски форум за свет равноправних, Београд, 
стр. 68–69. „За расправу и гласање о тексту који је ушао у скупштинску процедуру 
било је на располагању укупно 4 сата. Ноћ пред усвајање Устава измењен је Послов-
ник Народне скуштине, при чему је установљена посебна седница, као облик рада Пар-
ламента. Посланицима је предлог Устава достављен два часа пре гласања о њему“, С. 
Орловић, ПолитичкеживотСрбије–измеђупартократијеидемократије,ЈП „Служ-
бени гласник“, Београд, 2008, стр. 74.

45)  У току првог и другог дана до 17 часова на референдум је изашло 26 %, а затим до 
затварања референдумских места више је него дуплиран број грађана који су изјаснили 
о новом уставу.

46)  Упоредити: М Пајванчић, „Поступак усвајања Устава“, op.cit., стр. 19–23; Хелсинш-
ки одбора за људска права у Србији, Фонд за хуманитарно право, Комитет правника за 
људска права, Иницијатива младих за људска права, Анализанеправилноститокомре-
ферендумаопотврђивањуПредлогауставаСрбије.

47)  О томе: Чавошки Коста, „Неуки и неодговорни творци новог устава Србије“, op.cit.,
стр. 57–61.
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оп ште при хва ће на пра ви ла ме ђу на род ног бу ду ис под уста ва (sic!), а 
из над за ко на и под за кон ских про пи са. Устав не са др жи „ин те грал-
ну (ин те гра ци о ну) кла у зу лу“, ко ји омо гу ћа ва ди рект ну при ме ну 
прав них узу са Европ ске уни је.. 

У обла сти људ ских пра ва и сло бо де, Устав из о ста вља по је-
ди на пра ва као што је пра во на при род ног су ди ју. Циљ овог пра ва 
је да га ран ту је пра во на пра вич но су ђе ње. Та ко ђе не ма пот пу ни је 
ли сте син ди кал них сло бо да и пра ва. Мањ ка во сти ма су не за до вољ-
ни и пред став ни ци син ди ка та, јер со ци јал ни ди ја лог не укљу чу је и 
пред став ни ке др жа ве.

Кон цеп циј ски при го вор де ла струч не јав но сти је да Устав 
ре ви та ли зу је по лу пред сед нич ки си стем вла сти. По лу пред сед нич-
ки си стем је те о риј ски по тен ци јал но не де мо крат ски, а aposteriori 
у на шим усло ви ма при зи ва ауто ри тар не тен ден ци је.48) До бра стра-
на овог уста ва је на сто ја ње да от кло ни од ре ђе не не до стат ке и пра-
зни не прет ход ног уста ва у ре гу ли са њу усло ва и по ступ ка из бо ра 
пред сед ни ка Ре пу бли ке. Ме ђу тим, ње го ва сла бост је да у то ме ни је 
био до сле дан, па се при го во ри мо гу упу ти ти чи ње ни ци да ни су 
по дроб ни је уре ђе ни усло ви и по сту пак из бо ра пред сед ни ка Ре пу-
бли ке, већ је то пре пу ште но за кон ским про пи си ма.

Ак си ом пар ла мен тар не де мо кра ти је је сло бо дан по сла нич ки 
ман дат. На род ни по сла ни ци су вла сни да рас по ла жу сво јим ман-
да том, па не по ла жу ра чун би ра чи ма, ни ти при ма ју на ло ге за свој 
рад ни ти мо гу би ти опо зва ни од стра не би ра ча. У на у му да спре чи 
тр го ви ну по сла нич ких ман да ти ма, уста во тво рац је при бе гао нео д-
го ва ра ју ћем ре ше њу о блан ко остав ци на род них по сла ни ка у Уста-
ву од 2006. го ди не. Сло бо дан по сла нич ки ман дат тран сфор ми сан 
је у им пе ра ти ван ман дат, од но сно стра нач ки ман дат јер на род ни 
по сла ник „мо же“, што ва ља ту ма чи ти ка ко зби ља по ка зу је мора 
„под усло ви ма од ре ђе ним за ко ном, да нео по зи во ста ви свој ман дат 
на рас по ла га ње по ли тич кој стран ци на чи ји пред лог је иза бран за 
на род ног по сла ни ка“ (члан 102. став 2).49) По што За кон о из бо ру 
на род них по сла ни ка још ни је уре дио по сту пак под но ше ња блан-
ко остав ки, ин спи ри са ни за ко но да вац је на ло кал ном ни воу, иако 
не ма устав не дик ци је, пред ви део де таљ на ре ше ња о блан ко остав-
ка ма од бор ни ка.50) Да кле, по сла ник не ма сло бод ну во љу да од лу чи 

48)  О овом питању детаљније смо расправљали у нашем чланку о „Институција председ-
ника Републике у новом уставу Србије“, op.cit.

49)  Опширније: Р. Марковић, Уставноправо,Приручникзаполагањеправосудногиспита,
оp.cit.,стр. 95.

50)  Такође: М. Јовановић, „Консолидација, принципи ’слободних’ и ’фер’ избора и уставни 
дизајн“, у: Д. Павловић (прир), КонсолидацијадемократскихустановауСрбији–годи-
нуданапосле,ЈП „Службени гласник”, Београд, 2008, стр. 74–75. Видети: М. Радојевић, 
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да ли ће сво ју остав ку уна пред по ну ди ти стран ци, али по ли тич ка 
прак са је по ка за ла да и ова кво ре ше ње ни је за шти ће но од зло у по-
тре ба. По себ но кад се остав ке „за ту ре”, као што је то био слу чај с 
по сла ни ци ма Срп ске ра ди кал не стран ке ко ји су при сту пи ли Срп-
ској на пред ној стран ци 2008. го ди не. Ин сти тут блан ко остав ке де-
фор ми ше устав но на че ло о су ве ре но сти, че сто по ме ну то је ме сто 
кри ти ке но вог уста ва и ар гу мент хи по те зе о ње го вом пар то крат-
ском ка рак те ру.  

Не за ви сност суд ске вла сти ни је би ла ефи ка сно га ран то ва на 
и у прет ход ном уста ву. У Уста ву од 2006. по ја вљу ју се иста вр ста 
оп ште кри ти ке, али и при мед бе на но ва ре ше ња о суд ској вла сти. 
Фор мал на при мед ба на од ред бе о суд ској вла сти је да еснаф ска 
удру же ња но си ла ца пра во суд них функ ци ја ни су мо гла да ути чу на 
од ред бе у На цр ту уста ва. Су штин ска при мед ба је да устав не од ред-
бе не за јем чу ју ми ни мум не за ви сно сти.51) Пре све га, до зво љен је 
по ли тич ки ути цај на суд ство, из бо ром су ди ја и ути ца јем по ли тич-
ких стра на ка на са став Ви со ког са ве та суд ства. На ову чи ње ни цу 
ука за ла је и Ве не ци јан ска ко ми си ја, јер све из бор не чла но ве Ви со-
ког са ве та суд ства би ра не по сред но или по сред но На род на скуп-
шти не. Не до у ми це је иза зва ло и ту ма че ња чла на 7. Устав ног за ко на 
за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је о ре и збо ру су ди ја. Устав 
нор ми ра да се ли це „из у зет но“ пр ви пут би ра за су ди ју с ман да том 
од три го ди не. С дру ге стра не, члан 7. Устав ног за ко на ту ма чи се 
та ко да ће се из вр ши ти оп шти ре и збор су диј ског ка дра. Из бор су-
ди ја на „проб ни пе ри од“ и „оп шти ре и збор“ су диј ског ка дра ни су у 
не скла ду с ме ђу на род ним стан дар ди ма и упо ред ној прак си у тран-
зи ци о ним си сте ми ма. Ме ђу тим, про бле ма тач на је ње го во спро во-
ђе ње ка ко се не би на ру ши ло на че ло стал но сти суд ске функ ци је.52) 

Сход но устав ним и за кон ским од ред ба ма пред ви ђе на је про-
ста ве ћи на при сут них по сла ни ка за из бор За штит ни ка гра ђа на. 
Ме ђу на род ни стан дар ди зах те ва ју ква ли фи ко ва ну ве ћи ну (нај че-
шће дво тре ћин ску ве ћи ну од укуп ног бро ја по сла ни ка) за из бор 
ом буд сма на у пар ла мен ту, што је при хва ће но у упо ред но прав ној 
прак си.

„Нови правни оквир локалне самоуправе у Србији“, Политичкаревија,бр. 2/2008, Ин-
ститут за политичке студије, стр. 436–437.

51)  О томе: В. Ракић-Водинелић, Судство и уставни принципи о правосуђу – проблем
тумачењаУставногзаконазаспровођењеУстава,http://www.sudije.org.yu/list_blog; Р. 
Марковић, „Устав Републике Србије из 2006 – критички поглед“, op.cit.,стр. 25–26; 
МишљењеВенецијанскекомисијебр.405/2006оновомУставуРС,http://www.sudije.org.
yu/Members/milos/dokumetni/01/mislenje.VK.ustav_RS;

52)  Посебан проблем може бити помањкање јасних критеријума за општи реизбор. О томе 
опширније: М. Радојевић, „Судска власт у новом уставу Србије“, Политичкаревија,бр. 
1/07, Институт за политичке студије, Београд, стр. 48–49.
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IV.ЗАКЉУЧАК

У сво јој дав ној сту ди ји о Ви дов дан ском уста ву од 1921. го-
ди не, бард срп ске прав не ми сли Сло бо дан Јо ва но вић за кљу чу је да 
про тив реч на схва та ња, у за ви сно сти од кон тек ста ана ли зе, мо гу 
во ди ти не спо соб но сти прав ног ре зо но ва ња.53) Објек тив ној ана ли зи 
устав ног си сте ма опа сност пре те сим пли фи ко ва на и апо ло гет ска 
ту ма че ња уте ме ље на на ме та прав ним кон струк ци ја ма или по зи-
ти ви стич ким ко ор ди на та ма. Устав ни по ре дак је сло жен про из вод 
по ли тич ких, исто риј ских и дру штве них про це са. У том по гле ду, 
Устав Ср би је од 2006. го ди не је тво ре ви на по ли тич ког ам би јен та 
и ме ша ви на устав них ре ци ди ва и но ви на. У про ло гу овог члан ка, 
ски ци ра ће мо три ва жне те зе за раз у ме ва ње устав ног пи та ња у Ср-
би ји по чет ком XXI ве ка. 

У бли ској про шло сти, устав но пи та ње са о бра же но са од го-
во ром о но вом, ле ги тим ном, де мо крат ском уста ву би ло је по лу га 
кри ти ке вла сти, а у ње му тре ба тра жи ти и „ко рен су ко ба опо зи-
ци је и вла сти“.54) Кон сти ту ци о нал не шан се за до но ше ње ле ги тим-
ног уста ва су про пу шта не и због опреч них схва та ња о ка рак те ру 
кључ них устав них ин сти ту ци ја. Устав но пи та ње, на кон до но ше-
ња основ ног за ко на 2006, из гу би ло је зна чај по ли тич ке те ме, не 
пред ста вља про блем спо ре ња, ни је узрок и по сле ди ца по ли тич ких 
су ко ба. То не зна чи да не би би ло по но во ак ту е ли зо ва но на кон зна-
чај ни је про ме не кон фи гу ра ци је на по ли тич кој сце ни Ср би је. 

Устав од 2006. го ди не ни је ис пу нио зах те ве да пле ди ра као 
гра ђан ски (дру штве ни) уго вор мо дер не Ср би је. Под се ти мо се да је 
је дан од зах те ва кон сти ту ци о нал не де мо кра ти је „опе ра тив но уче-
шће... чла но ва по ли тич ке за јед ни це у до но ше њу за кон ских про пи-
са“,55) а ти ме и уста ва. Устав од 2006. го ди не је спо ра зум стра на ка, 
а не и ци вил ног дру штва. У ства ра њу Уста ва, стран ке су ис кљу-
чи ле јав но мње ње, а ма ни пу ли са ле ре фе рен дум ском по др шком. 
Пар то крат ски ка рак тер је ова пло ћен као на чин из ра де и усва ја ње 
Уста ва и у ка рак те ру по је ди них устав них од ред би (од ред бе о су ве-
ре но сти, ста ту су Ко со ва и Ме то хи је, „блан ко остав ци” на род них 
по сла ни ка).56) 

53)  С. Јовановић, Уставно право Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Новинско-
издавачка установа Службени лист СРЈ, Београд, 1995, стр. 41.

54)  В. Гоати, „Демократска транзиција у Србији“, Гледишта,бр. 1–6/1994, Београд, стр. 8.

55)  К. Фридрих, Конституционалнадемократија,Цид, Подгорица, 2005, стр. 492.

56)  Сликовито речено, „Устав Србије је, у ствари, политичка слагалица по којој је свака 
странка добила ауторска права над одређеним делом Устава...“ В. Тодорић, „Политичка 
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С дру ге стра не, оправ да но је пи та ње да ли но ви устав до-
при но си ста би ли за ци ји по ли тич ких при ли ка. Ду шан Па вло вић и 
Сло бо дан Ан то нић, у сво јој сту ди ји о по ли тич ком си сте му у Ср-
би ји на кон 2000. го ди не, по ри чу но вом уста ву зна чај чи ни о ца ко ји 
ути че на кон со ли да ци ју де мо кра ти је, об ја шња ва ју ћи да се на осно-
ву ана ли зе по ли тич ких до га ђа ја ви ди „ка ко Устав из 2006. го ди не 
ни је ни шта про ме нио у при ро ди рас це па и струк ту ри стра нач ког 
си сте ма, ко ји је остао исто она ко по ла ри зо ван као и пре до но ше-
ња Уста ва“.57) Би ло да се ми ни ми зу је зна чај устав ног кон сен зу са 
и устав них аран жма на, би ло да се пре у ве ли ча ва ње гов до ма шај, 
сва ки устав је „ре а лан фак тич ки од нос си ла ко ји по сто ји у јед ном 
дру штву“ (Ф. Ла сал) и у сва ком по ли тич ком си сте му по сто ји не-
склад из ме ђу нор ме и ак ту ел ног по на ша ња. У том по гле ду, Устав 
од 2006. је „жив устав“, за раз ли ку до свог прет ход ни ка, ко ји при-
па да „фа сад ним уста ви ма“, јер се ми мо ње га об на ша ла власт и гра-
дио прав ни по ре дак на кон 2000. С дру ге стра не, Устав од 2006. не 
ства ра усло ве за об ли ко ва ње по ли тич ке за јед ни це сход но на че ли ма 
кон сти ту ци о нал не де мо кра ти је. Не до у ми це вред но сног по тен ци ја-
ла и по ли тич ких до ма ша ја Уста ва ре зул тат су, ка ко смо при ме ти ли, 
раз ли чи тих кри тич ких по зи ци ја.
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ACONTRIBUTIONFORADEBATEON
CONSTITUTIONALQUESTIONINSERBIA

Summary
In this text author analyzed a procedure of making legitimation 

basis and making basic institutional solutions in the Constitution of the 
Republic of Serbia (2006). The Constitution has been adopted owing it 
to a conjunction of political circumstances, caused by an agreement of 
political parties, thus influencing the way of its making as well as the 
quality of its constitutional solutions. Through comparison of this Con-
stitution with its predecessor-Constitution of 1990, the author came to 
conclusion that it is not a new basic legal constitution, but it is a more 
modified and re-designed old Constitution. As such, it does not cre-
ate possibility for building of a political community with fundamental 
democratic principles and values.
Key Words: Constitution, constitutionality, constitutional change, constitu-

tional solutions, political consensus, human rights and freedoms, 
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СањаСтошић
Академијазадипломатијуибезбедност,Београд

БРАЗИЛKAOНОВИРЕГИОНАЛНИЛИДЕР

Резиме
У све тлу но во на ста ле свет ске си ту а ци је иза зва не не ми нов-

ним сла бље њем еко ном ске, по ли тич ке и вој не хегемонијеСједиње
нихАмеричкихДржава,немогућејенеприметитисвевећизначај
геополитичкогиздвајањаБразилаињеговуспонуодносунаоста
ледржаверегиона.

Иакодржавнициовеземљенегирајубилокакавобликсвесног
вођењаполитикеБразилакаорегионалноглидеракојисетакмичи
саСАД, самосвртнањегову спољнуполитикуи економскибум
којимсеБразилоднекадашњегдужникапретвориоуфинансијера
несамоземаљаурегиону,већисамогМеђународногмонетарног
фонда,говоривишеодбилокаквихречи.

Чи ње ни ца је да нај но ви ја свет ска де ша ва ња има ју за по сле-
ди цу не са мо тран зи ци ју аме рич ког уни ла те ра ли змаи но во на ста ли 
са ве знич ки од нос из ме ђу Бра зи ла и бив ше су пер си ле, већ и раз вој 
раз ли чи тих пер спек ти ва у про це су ла ти но а ме рич ких ин те гра ци ја. 

Са же тим пре гле дом ана ли тич ке ми сли во де ћих по ли ти ко ло-
га и ди пло ма та ре ги о на, у овом ра ду је учи њен по ку шај да се у 
ши рем кон тек сту са гле да но ва уло га Бра зи ла, али и све при сут ни је 
ја ча ње ле ви чар ских со ци јал них по кре та. 
Кључ не ре чи: ре ги о нал ни ли дер, ла ти но а ме рич ка ин те гра ци ја, не ста нак 

гло бал не аме рич ке хе ге мо ни је, ге о по ли тич ка тран зи ци ја,  
де мо кра ти за ци ја, со ци јал на ре фор ма.

BRASIL,NUEVOLÍDERREGIONAL

El fa mo so eslo gan según el que «Bra sil es el país del fu tu ro… 
y si em pre lo será», en ci er to sen ti do, da ta del 1941, cu an do el fa mo so 
escri tor austri a co Ste fan Zwe ig profetizó en un li bro suyo que Bra sil 
de fi ni ti va men te sería el país del fu tu ro.
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En una re ci en te en tre vi sta pu bli ca da en el di a rio ma dri le ño “El 
País”1), el mi ni stro de Asun tos Estratégi cos del pre si den te bra si le ño Lu-
iz Inácio Lu la da Sil va y ex pro fe sor del ac tual pre si den te de Esta dos 
Uni dos, Ba rack Husssein Oba ma, Ro ber to Man ga be i ra Un ger recalcó 
la si mi li tud en tre EEUU y Bra sil. Según Man ga be i ra, los Esta dos Uni-
dos de Améri ca y la Repúbli ca Fe de ra ti va de Bra sil, que ha sta al gu-
nos años se de no mi na ba Esta dos Uni dos de Bra sil, son dos países con 
muc has se me jan zas. En tre muc has otras co sas, Man ga be i ra destacó su 
ta ma ño ca si idénti co y la mi sma ba se mul tiétni ca hec ha de población 
euro pea y escla vi tud afri ca na. 

Man ga be i ra Un ger, que se con si de ra de iz qu i er da, es un in te-
lec tual de 62 años y un mi ni stro atípico. Ha escri to va ri os li bros so bre 
política y construcción so cial y fue un crítico muy du ro del pre si den te 
Lu iz Inácio Lu la da Sil va, qu i en, sin em bar go, lo convocó en oc tu bre 
de 2007 pa ra ofre cer le que for ma ra par te de su ga bi ne te co mo mi ni stro 
de Asun tos Estratégi cos. 

Ana li zan do la cri sis que atra vi e sa la so ci e dad ca pi ta li sta contem-
poránea a esca la mun dial, así co mo el fu tu ro de Bra sil, su li bro “¿Qué
deberíaproponerlaizquierda? gi ra en tor no a la definición de las ini-
ci a ti vas con cre tas en políticas públi cas sec to ri a les, educación, tra ba jo, 
política in du strial que pu e dan an ti ci par ese cam bio y te ner un efec to 
in me di a to en el cam bio del rum bo del país. Al in da gar en lo que la lla-
ma da iz qu i er da ofre ce a sus pu e blos, Man ga be i ra ha ce una distinción 
de tres iz qu i er das en el mun do. Una pri me ra, de no mi na da co mo iz qu-
i er da ven di da, que en re a li dad acep ta la globalización y el mer ca do en 
su esta do ac tual y cuyos pro gra mas son igu a les a los de sus adver sa ri os; 
la otra que, na da más en de fen sa de su ba se histórica tra di ci o nal, in ten ta 
su a vi zar los efec tos de la globalización y,  la ter ce ra, por la que él mi-
smo abo ga y que, a mo do de Ro us se au, qu i e re re con stru ir el mer ca do 
de moc ra ti zan do su economía y re o ri en tan do la globalización con el fin 
de que se ele ve la vi da co ti di a na de las per so nas co mu nes al pla no más 
al to y pa se de hu ma ni zar la so ci e dad a di vi ni zar la hu ma ni dad. 

Al ti em po que cree en la po si bi li dad y ne ce si dad de de moc ra-
ti zar el mer ca do, Man ga be i ra de sta ca la ne ce si dad de re or ga ni zar la 
relación en tre el si ste ma fi nan ci e ro y la producción, ya que el si ste ma 
exi sten te de las economías de mer ca do sólo teóreticamente sir ve pa ra 
fi nan ci ar la producción, pe ro en re a li dad este si ste ma es in di fe ren te a 
la producción y co mo tal re pre sen ta una ame na za de struc ti va en una 
cri sis co mo ésta. Ha blan do de los avan ces esta do u ni den ses en la “con-
strucción  de un mer ca do de con su mo en ma sa”, Man ga be i ra re cal ca 
1)  “Brasil es el país más parecido del mundo a EE UU”, en ElPaís , edición de Internet,  09 de 

febrero de 2009, http://www.elpais.com/articulo/internacional/Brasil/
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que la ausen cia de redistribución de la ren ta y de la ri qu e za y una fal sa 
democratización del crédi to fu e ron las ca u sas prin ci pa les que lle va ron 
a la destrucción de este mer ca do. Aun que no ti e ne muc has ex pec ta ti vas 
en la integración su ra me ri ca na, por que co mo di ce, al proyec to de la 
Unión de Na ci o nes Su ra me ri ca nas (UNA SUR) le fal ta tan to el corazón 
co mo el ce re bro, cree que la afirmación de un nu e vo mo de lo ba sa do en 
la democratización de la economía del mer ca do na ci o nal y de moc ra cia 
política, podría cre ar espa cio pa ra un mo de lo de organización so cial 
y económica di fe ren te del mo de lo de Esta dos Uni dos. En este sen ti-
do, Man ga be i ra so sti e ne que Bra sil, co mo el país más pre do mi nan te de 
Améri ca de Sur y con una nu e va cla se me dia emer gen te de aba jo y de 
mil lo nes de tra ba ja do res, mo re nos y me sti zos que luc han pa ra pro gre-
sar, podría dar ese corazón o el ce re bro ne ce sa ri os al proyec to de unión 
su da me ri ca na a condición de que fu e ra ali a do por la imaginación in sti-
tu ci o nal y re cur sos del Esta do. Según su opinión, la gran ta rea na ci o nal 
ra di ca pre ci sa men te en sa ber cómo in stru men ta li zar esa energía. 

Com pa ran do una vez más EEUU con Bra sil,  su braya la de si gu-
al dad co mo una característica pro pia de ca da país. Mi en tras que EEUU 
de sta ca co mo el más de si gual de los países ri cos, Bra sil se ca rac te ri za 
co mo el más de si gual de los gran des países en de sar rol lo. Mi en tras que 
EEUU están bu scan do un mo men to de in fle xión histórica, es de cir, una 
sustitución al proyec to de Ro o se velt, Bra sil, por su par te, está en búsqu-
e da pa ra le la de un nu e vo mo de lo de de sar rol lo so cial. Al ha blar de 10 
mil lo nes de vo lun ta ri os que tra ba ja ron gra tu i ta men te en la cam pa ña de 
Oba ma, re co no ce el mi smo ide a li smo que ne ce si ta de imaginación y 
estrá de ter mi na do por el am bi en te esta tal. En fin, al igual que en EEUU 
Man ga be i ra re co no ce en Bra sil un mo vi mi en to crítico y espe ra que éste 
pu e da ayudar a ca da uno de los países a li be rar se de sus pe ca dos, con-
cre ta men te, a los Esta dos Uni dos de su idolatría in sti tu ci o nal y a Bra sil 
de su rendición in sti tu ci o nal.

En su análisis re cién hec ho so bre el ascen so de Bra sil co mo líder 
re gi o nal, Andres Oppenheimer2) destaca que Brasil estaba predestinado 
a convertirse en el interlocutor más importante entre Estados Unidos y 
Latinoamérica. 

Aunque los funcionarios brasileños niegan rotundamente la in-
tención de su país de convertirse en el líder regional latinoamericano, 
un rápido vistazo a la diplomacia brasileña de los últimos años confirma 
las ambiciones de liderazgo regional del país más grande de Sudaméri-
ca. Para ilustrarlo, en su artículo Oppenheimer hace un breve resumen 
de los hechos ocurridos durante la pasada década que ponen en eviden-
2) Andres Oppenheimer, “El ascenso de Brasil como líder regional”, ElNuevoHerald,Miami, 

13 de marzo de 2009.
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cia que Brasil ha sido la fuerza impulsora de varios grupos diplomáticos 
sudamericanos que han dejado a México mirando desde afuera. En este 
sentido, Oppenheimer recuerda que en diciembre del 2004, Brasil fue 
el fundador de las Cumbres de Sudamérica, que se iniciaron en Cuzco, 
Perú, cuando doce presidentes sudamericanos firmaron una declara-
ción en la que se comprometían a crear una Comunidad Sudamericana. 
Aunque México y Panamá fueron invitados, su rol fue limitado al de 
los observadores. Al firmarse el acta constitutiva de la Unión de Na-
ciones de América del Sur (UNASUR) que debía construir un bloque 
sudamericano parecido a la Unión Europea, en mayo del 2008, Brasil 
llevó estas cumbres a un estrato superior. 

Finalmente, a finales del año pasado, Brasil fue anfitrión de la 
primera Cumbre de Latinoamérica y el Caribe, que fue la primera cum-
bre hemisférica que no contó con la presencia de Estados Unidos ni de 
Canadá. Además, el 10 de marzo de 2009, se inauguró oficialmente el 
Consejo de Defensa Sudamericano, como un nuevo grupo propuesto 
por Lula, destinado a cooperar en asuntos militares y a impedir potenci-
ales conflictos, y es probable que, en  la próxima Cumbre de las Améri-
cas que se celebrará el 17 de abril en Trinidad y Tobago, presidentes 
Obama y Lula traten temas como la producción de fuentes alternativas 
de energía, planes de reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y 
modos de incrementar el comercio y las inversiones entre ambos países 
que están creciendo rápidamente. A todo ello, Oppenheimer añade que 
el surgimiento de Brasil, como el principal interlocutor regional con 
Estados Unidos, también se debe a que México esté concentrado en sus 
problemas internos de violencia del narcotráfico, y de que el presidente 
Felipe Calderón tenga una política exterior bastante gastada. 

Intentando de apaciguar a los líderes de oposición en el Congreso 
mexicano, Calderón estaba coqueteando con Cuba y Venezuela, lo cual, 
según Oppenheimer, conllevó que México perdiera gran parte de su 
presencia diplomática internacional, desapareciendo no sólo como el 
líder regional izquierdista-nacionalista que fue en la década de 1970, 
sino también y como el aliado de Estados Unidos. No obstante, Oppen-
heimer destaca que, aunque Méxicoseguirásiendounaprioridadpara
Washingtonentemasdepolíticadomésticacomola inmigración, las
drogas,elcomercioyelpetróleo,Brasildefinitivamenteseráelpuente
principalentreWashingtonylamayoríadelospaíseslatinoamerica
nos.

Al analizar el “crack” internacional de los mercados bursátiles a 
partir del pasado “Septiembre Negro” (2008) y la crisis hegemónica de 
Estados Unidos como potencia regional desde principios del siglo XX, 
hay que tener en cuenta que su erosión ha evolucionado rápidamente en 
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los años 90, cuando la Unión Europea se convirtió en el principal inver-
sionista en la región. Sin embargo, fue bajo la administración de George 
W. Bush cuando la crisis de la hegemonía estadounidense se intensificó. 
A pesar de que Washington en 1994, en la Cumbre de las Américas, 
logró que los 34 países de la región firmaran su adhesión al proyecto del 
ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), una década después, 
en la Cumbre de Mar del Plata de 2005, los países del MERCOSUR y 
Venezuela acabaron con la pretensión de Bush de crear un área de libre 
comercio desde Alaska hasta la Patagonia. Esa década fue decisiva en 
la erosión del poder estadounidense en Sudamérica. La competencia 
entre los países que fueron virando hacia la izquierda (ocho de los diez 
países sudamericanos están gobernados por presidentes que se procla-
man de izquierda o progresistas) fue en gran medida consecuencia de 
un potente ascenso del reclutamiento social. Como consecuencia, las 
grandes empresas de la región, las llamadas “multilatinas” como Petro-
brás, Embrear y otras, empezaron a competir con éxito con las multi-
nacionales europeas y estadounidenses y por primera vez en la historia,  
consiguieron desplazarse a los estados y empresas de otros continentes. 

En fin, en el terreno de la integración, la construcción de la UN-
ASUR (Unión de Naciones Suramericanas), de la IIRSA (Integración 
de la Infraestructura de la Región Sudamericana) y, finalmente, el CDS 
(Consejo de Defensa Sudamericano)  han significado un desafío tre-
mendoa la hegemonía de potencias extra-regionales.  La Integración de 
la Infraestructura de la Región Sudamericana ha colocado a las fuerzas 
dominantes de la región, muy en particular a la burguesía de Sao Pau-
lo, en buenas condiciones para distribuirsus productos a los mercados 
asiáticos, los más dinámicos desde la década de 1990. Con todo ello, 
en el terreno económico se produjo también un declive impresionante, 
lo cual demuestra el hecho de que en el periodo entre 2000 y 2007 el 
comercio entre América Latina y China se incrementó diez veces. Asi-
mismo, un dato muy elocuente, es que en 2006 Venezuela ha gastado 
cinco veces más en ayuda a los países latinoamericanos que Estados 
Unidos. Todos estos datos revelan claramente la magnitud del declive 
de la ex super -potencia.3)

Respecto a este nuevo escenario interenacional, varios artículos 
de la revista “América Latina en movimiento”4) y los análisis hechos 
sobre la crisis global, aunque no necesariamente coincidan en su car-
acterización, llagan a consenso en que la construcción de las alterna-
tivas pasa por la consolidación de los procesos de integración. Diver-
3) Cynthia McClintock, “Políticas de los estados Unidos para América Latina en 2009 y a fu-

turo”, en ProgramadelasAméricas, 3 de marzo de 2009. 

4)  “El horizonte integracionista”,  AméricaLatinaenMovimiento, Nº 422, 26 de marzo de 2009.
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sos analíticos estiman que en este proceso de construcción de la Patria 
Grande Brasil definitivamente está jugando un papel decisivo. Según su 
opinión, lo que mueve a ese país es su vieja aspiración de ocupar una 
silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que automáti-
camente convertiría a toda América Latina en una voz participante del 
Consejo de Seguridad. Además, la erosión de una potencia hegemónica 
inevitablemente provoca que emerja una nueva potencia que ocupe su 
lugar y, en este sentido, varios analíticos coinciden en que hay muchas 
razones que condicionan que en toda Sudamérica el único candidato 
posible sea Brasil. 

En este sentido, se destaca que Brasil es el único país que tiene 
una burguesía propia y diferente a las de los países centrales y que 
cuenta con un poderoso Estado y con una banca estatal (BNDES-Ban-
co Nacional de Desarrollo Económico Y Social) que tiene abundantes 
recursos para invertir en la región, lo cual demuestra el anuncio del 
BNDES que abrirá una línea para financiamiento de proyectos de de-
sarrollo de los países de la región. Además, a diferencia del resto de los 
países de la región, únicamente Brasil cuenta con un proyecto de país 
líder de la región.

En vista de las actuales circunstancias, el politicólogo nica-
ragüense Gustavo-Adolfo Vargas5) deduce con toda certeza que Brasil 
se convertirá en el interlocutor más importante entre el nuevo Gobierno 
de los Estados Unidos y los países Latinoamericanos. Al exponer su 
opinión, Vargas  toma en cuenta que Brasil, luego de China Continental 
que tiene 16 y de Rusia, que posee 14, es el país que puede considerarse 
como pivote geopolítico del Continente americano, ya que tiene fron-
teras con todos los países de América del Sur, con excepción de Chile 
y Ecuador. Además, recalca que Brasil es el quinto país del mundo en 
extensión territorial que, a la vez, cuenta con la región amazónica y el 
mayor sistema hidrográfico. Su biodiversidad es tan rica y heterogénea 
que en una milla cuadrada de selva hay más especies animales y veg-
etales que en todo el territorio de los EU. Por todas esas razones, este 
diplomático cree que el papel de Brasil es de suma importancia para la 
estrategia estadounidense, ya que la geografía política sigue siendo un 
aspecto muy importante en los asuntos internacionales.

En fin, en 2005, el total de la inversión directa brasileña en el 
exterior llegó a 71 mil millones de dólares, frente a sólo 28 mil mil-
lones de México que es el segundo país inversor de la región.6) El PBI 
5) Gustavo-Adolfo Vargas, “Líder regional latinoamericano: Brasil” en  Elnuevodiario,Mana-

gua, Nicaragua - Jueves 02 de Abni de 2009 - Edición 10287

6)  Silvio Caccia Bava, “Gigante por naturaleza” en LeMondeDiplomatique edicion Bolivia, 
marzo de 2009
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de Brasil es el 55% del PBI de América del Sur. La desigualdad con 
sus vecinos es enorme. Así, por ejemplo, en Argentina, segunda poten-
cia económica regional, en periodo entre 2003-2007 los empresarios 
brasileños invirtieron 8.400 millones de dólares representando una cu-
arta parte de todas las compras de extranjeros en este país.

No obstante, uno de los posibles problemas para el proceso de 
integración regional puede ser que la “hegemonía brasileña” resulte 
idéntica a las anteriores. Como evidencia de ello se puede citar el hecho 
de que las ofertas de financiamiento del BNDES a países vecinos para 
obras públicas van acompañadas de la condición de que las empresas 
brasileñas sean a la vez ejecutoras de los proyectos y que el material 
empleado en las obras provenga exclusivamente de Brasil. Igualmente, 
hay que tener en cuenta los ejercicios militares desarrollados por Brasil 
en la frontera con Paraguay, así como la intervención militar en Haití o 
varios conflictos que enfrentan empresas brasileñas, como, por ejemplo 
Petrobrás en Bolivia,  siempre defendidos por el gobierno brasileño.

Por otro lado, está claro que más que en ninguna parte del mundo 
como en América Latina, los movimientos pueden tener un rol decisivo 
cuando se produzca el colapso de la dominación capitalista. Su soli-
daridad podría ser el punto de inflexión decisivo en la actual transición, 
dando cabida a una experiencia política acumulada para proponerse 
proyectos antineoliberales y anticapitalistas a escala local, nacional e 
internacional. Además de un conjunto especifico de gobiernos popu-
lares y progresistas, existen fuerzas fogueadas ya en la lucha de traba-
jadores, indígenas, campesinos, estudiantes, mujeres y desempleados 
que podrían originar el despliegue de regionales fuerzas productivas con 
relativa autonomía frente a la hegemonía del Norte, estableciendo así 
un nuevo tipo de relación Norte-Sur en un marco basado en los pilares 
de dialogo político, de cooperación y de un comercio libre. Finalmente, 
los tres principales actores de la “América Latina de abajo”, o sea, los 
pueblos indígenas, los sin tierra y los sectores populares urbanos con 
su potente protagonismo en los movimientos sociales quizá tengan la 
fuerza y la claridad suficientes para impedir que una nueva potencia he-
gemónica vuelva a frustrar las expectativas de una definitiva liberación. 
Este momento de colapso de la hegemonía estadounidense pude ser la 
hora de que los movimientos populares se fortalezcan, adopten estrate-
gias novedosas y alianzas flexibles.

Analizando el proceso de transición hegemónica y su impacto en 
Sudamérica,  uno de los analíticos uruguayos destaca que, a diferencia 
de las transiciones hegemónicas anteriores, el rasgo distintivo de la ac-
tual puede ser que, por primera vez, ninguna potencia extracontinental 
ocupe un lugar dominante, lo cual abre un abanico de posibilidades 
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que van desde una balcanización con países y regiones dependientes de 
Washington, acaso en zonas andinas y una eventual alianza con China, 
hasta una integración regional en base al libre comercio liderada por 
la burguesía brasileña, que hasta ahora es el proyecto mas avanzado o 
incluso una integración regional en la que los pueblos tengan un papel 
protagónico.7)

En su informe sobre la alianza de Lula con Estados Unidos, Ro-
gelio Núñez destaca que, desde su llegada al poder en 2003, el presi-
dente brasileño ha sido el  mejor aliado de Estados Unidos en la región. 
Núñez señala que desde que Lula y Bush se vieron por primera vez, a fi-
nales de 2002, se estableció entre ellos una buena relación basada en el 
hecho de que Bush vio en Lula un fuerte aliado estratégico y al antídoto 
frente al avance de la izquierda radical  encabezada por Hugo Chávez.  
En su análisis sobre la actual alianza entre EEUU y Brasil, este autor 
expresa la creencia en que como en otras ocasiones ante Bush, ahora 
frente a Obama, Lula será de nuevo un mediador entre el presidente 
estadounidense y Hugo Chávez. 

Además, Núñez cree que, igual que otras veces, Brasil será el 
que abogará por el fin del embargo a Cuba al régimen de Fidel y Raúl 
Castro. Asimismo, este analítico ve a Lula como un verdadero heredero 
de sus antecesores,  ya que en su gobernación optó por no romper con lo 
que ha sido una tradición de la política brasileña desde los tiempos del 
Barón de Río Branco (1902-1912), el padre de Itamaraty y la política 
exterior brasileña, que luego continuó Getulio Vargas (1930-45) cuando 
participó al lado de EE.UU. en la II Guerra Mundial. 

En suma, interpretando la  política de cercanía que mantiene Bra-
sil con Estados Unidos, Núñez la considera  como otro de los aciertos 
en materia de gobierno de Lula, ya que su objetivo es mantener la alian-
za con los Estados Unidos sin que por ello Brasil pierda su autonomía 
y su capacidad crítica con respecto a la gran potencia. Por otro lado, 
Núñez  destaca que Estados Unidos es consciente de la importancia que 
tiene el papel de Brasil en la región, así como del hecho de que lo que 
allí ocurra repercutirá, de una manera u otra, en el resto de países, por 
lo que sólo un Brasil fuerte y moderado puede detener al auge de los 
populismos.
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ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
Др Ду брав ка Ста јић
Др Ми лан Ко ља нин: 
ЈЕ ВРЕ ЈИ И АН ТИ СЕ МИ
ТИ ЗАМ У КРА ЉЕ ВИ НИ 
ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ 19181941, 
Бе о град, Ин сти тут за са вре
ме ну исто ри ју, 2008, 549 стр.

Не дав но је Ин сти тут за са
вре ме ну исто ри ју из Бе о гра
да об ја вио обим ну сту ди ју 
свог са рад ни ка Ми ла на Ко ља
ни на “Је вре ји и ан ти се ми ти
зам у Кра ље ви ни Ју го сла ви
ји 19181941”. Ова сту ди ја је 
про ши ре на вер зи ја док тор ске 
ди сер та ци је, од бра ње не на Фи

ло зоф ском фа кул те ту Уни вер
зи те та у Бе о гра ду. Зна чај ове 
књи ге знат но пре ма ша ци ље ве 
и ме то де док тор ске ди сер та ци
је, бу ду ћи да се аутор на ком пе
тен тан и сту ди о зан на чин ба ви 
про бле ми ма Је вре ја у Ср би ји и 
Ју го сла ви ји ду же од два де сет 
го ди на. Као млад са рад ник Ин
сти ту та, уче ство вао је у ре а ли
за ци ји про јек та “Ју го сло ве ни у 
кон цен тра ци о ним ло го ри ма у 
Дру гом свет ском ра ту” из ко
га је на ста ла и ње го ва сту ди ја 
о Ло го ру на сај ми шту ко ји је у 
пр вој фа зи по сто ја ња био са
бир ни ло гор за Је вре је из Бе о
гра да. По је ди нач ни ра до ви ни
за ауто ра, на ста ли по сле 1945. 
го ди не, об у хва ти ли су ка ко 
стра да ња Је вре ја у то ку Дру гог 
свет ског ра да, та ко и исто риј ске 
и ет нич ке аспек те њи хо вог жи
во та на Бал ка ну од до ла ска до 
20. ве ка. Ова сту ди ја је син те
тич ко исто ри о граф ско де ло, ко
је је за сно ва но на ар хив ској гра
ђи и се кун дар ној ли те ра ту ри, а 
об у хва та два де сет три го ди не 
по ли тич ке и со ци јал не исто ри
је Кра ље ви не Ју го сла ви је, на 
чи јој те ри то ри ји је жи ве ло око 
80.000 ли ца ко ја су се из ја шња
ва ла као Је вре ји. Сту ди ја је по
де ље на на че ти ри де ла: “Ју го
сло вен ски Је вре ји и дру штве но 
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окру же ње” (стр. 43112), “Ан ти 
се ми ти зам” (стр. 113356), “У 
сен ци на сту па ју ће ка та стро фе” 
(стр. 357462), “Ју го сло вен ски 
Је вре ји и по че так ‘ко нач ног ре
ше ња” (стр. 463516). На кра
ју сту ди је су ре ги стар име на и 
ве о ма обим на би бли о гра фи ја 
ко ри шће не гра ђе и ли те ра ту ре, 
на го то во 20 штам па них стра
на (ар хив ски фон до ви у Ар хи ву 
Ср би је и Цр не Го ре, ми ни стар
ства уну тра шњих и спољ них 
по сло ва, Ми ни стар ства прав
де – по вер љи ва ар хи ва, Збир ка 
Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, фонд 
Цен трал ног прес би роа, де ле
га ци је Кра ље ви не СХС на Ми
ров ној кон фе рен ци ји у Па ри зу, 
Двор Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
Ма сон ске ло же у Ју го сла ви ји). 
У те о риј ским ра до ви ма, по себ
но ен ци кло пе ди ја ма, ан ти се
ми ти зам се де фи ни ше као “до
след но не при ја тељ ство пре ма 
Је вре ји ма на вер ској или ра сној 
осно ви и као иде о ло ги ја по ко јој 
су Је вре ји опа сни за дру ге на ро
де и кул ту ре” (стр. 19). Пред
мо дер ни об ли ци ис по ља ва ња 
не при ја тељ ства пре ма Је вре ји
ма озна ча ва ју се као ре ли гиј ски 
ан ти ју да и зам, од но сно вер ско, 
те о ло шко оспо ра ва ње је вреј ске 
ре ли ги је од стра не хри шћа на. 
На том оспо ра ва њу се за сни ва ју 
не ки об ли ци дис кри ми на ци је и 
про го на Је вре ја у хри шћан ским 
дру штви ма. Не мач ки исто ри
чар Де тлеф Кла у сен сма тра да 
по сто ји пред мо дер ни (прет ка
пи та ли стич ки) ан ти се ми ти зам 
и мо дер ни – по ли тич ки. Мо

дер ни исто ри ча ри за сту па ју 
ди фе рен ци ран при ступ овом 
фе но ме ну, на гла ша ва ју ћи да то 
ни је “при ро дан ме та и сто риј ски 
и ме та фи зич ки не про мен љив 
фе но мен” (стр. 21). У прак си, 
ан ти се ми ти зам има кон крет не 
исто риј ске узро ке: у му сли ман
ским зе мља ма оја чао је по сле 
ства ра ња је вреј ске др жа ве и 
ста вљен у функ ци ју изра ел ско
арап ског су ко ба. По сле сло ма 
со ци ја ли зма у Евро пи, про цес 
де мо кра ти за ци је до вео је и до 
ре тро град них про це са, ме ђу 
ко ји ма за па же но ме сто има ју 
ре ви зи ја исто ри је и ан ти се ми
ти зам. Аутор Ми лан Ко ља нин 
оправ да но за кљу чу је: “Ге не рал
но, мо дер ни ан ти се ми ти зам се 
ја че ис по ља вао у вре ме ве ли ких 
дру штве них кри за, ко је су по
го до ва ле про јек ци ји про бле ма 
на тра ди ци о нал ног и мо дер ног 
“жр тве ног јар ца”, Је вре ји на”. 
(стр. 30). Кон крет ни не мач ки 
ан ти се ми ти зам, ко ји је иде о
ло шка прет по став ка и оквир у 
ко ме ће би ти де фи ни са на иде
ја “ко нач ног ре ше ња је вреј ског 
пи та ња”, аутор де фи ни ше на 
сле де ћи на чин: “ан ти се ми ти зам 
је по тен ци ран и ра ди ка ли зо ван 
се ку лар ном ре ли ги јом на ци је у 
ко јој је до ми ни рао ра си стич ки 
прин цип” (стр. 31). Опе ра ци
о на ли за ци ја иде је о осло бо ђе
њу све та од вла да ви не Је вре ја 
оства ре на је кроз про грам уни
ште ња Је вре ја у си сте му ло го ра 
за уни ште ње. У сту ди ји се ис
ти че: “По че так Дру гог свет ског 
ра та, не мач ко осва ја ње Пољ ске 
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и, из над све га, по че так ‘кр ста
шког ра та’ про тив Со вјет ског 
Са ве за – ко му ни стич ке ема на
ци је ‘Свет ског Је вре ји на’ 22. 
ју на 1941. озна чи ли су по че так 
од лу чу ју ће фа зе у оства ре њу 
Хи тле ро вог про ро чан ства да ће 
из би ја ње ра та има ти за ре зул
тат ‘уни ште ње је вреј ске ра се у 
Евро пи’.  Уни ште ње је по че ло 
упо ре до са вој ним опе ра ци ја
ма на Ис то ку, пре све га де ло
ва њем по себ них опе ра тив них 
гру па по ли ци је и по ли циј ских 
ба та љо на у по за ди ни фрон та. 
(...) Је ди ни за да так ових ‘ло го
ра уни ште ња’ (Ver nic htungsla
ger) био је ма сов но уни шта ва
ње Је вре ја у га сним ко мо ра ма 
и у кре ма то ри ју ми ма. У њи ма 
је из гу би ло жи вот ви ше од три 
и по ми ли о на Је вре ја из ра зних 
европ ских зе ма ља. Ови ло го ри 
су би ли оли че ње иде о ло ги зо ва
ног на ци стич ког уни вер зу ма и 
оства ре на про јек ци ја иде ал ног 
све та очи шће ног (уз што ма ње 
тро шко ве) од ра сно и по ли тич
ки штет них и не по доб них” (стр. 
37). 

До се ља ва ње Је вре ја на Бал
кан је усле ди ло по сле њи хо вог 
про те ри ва ња из Шпа ни је кра
јем 15. ве ка. Њи хо во укљу чи
ва ње у жи вот и при вре ду бал
кан ских дру шта ва до га ђа ло се у 
пе ри о ду ка да је цео тај про стор 
био под тур ском вла шћу. Је вре
ји су се бр зо аси ми ло ва ли, а са 
Ср би ма су тра ди ци о нал но би ли 
у до брим од но си ма. Исто риј ски 
из у зе ци су би ли осло бо ђе ње Бе
о гра да од стра не уста ни ка 1806. 

го ди не, ка да је не ко ли ци на Је
вре ја уби је на, а не ки су на сил но 
пре ве де ни у пра во сла вље. Та
ко ђе је из у зе так и до но ше ње и 
при ме на ан ти је вреј ских за ко на 
од 1861. го ди не, на по чет ку вла
де кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа. 
То ком це лог 19. ве ка Је вре ји су 
жи ве ли у сво јим оп шти на ма, 
пла ћа ли су по рез срп ској др
жа ви. Шта ви ше, кнез Ми лош 
Обре но вић је имао не ко ли ко 
при ја те ља ме ђу нај бо га ти јим 
је вреј ским тр гов ци ма у Бе о гра
ду. Сра змер но уче шћу у це ло
куп ном ста нов ни штву Ср би је, 
Је вре ји су у знат ном бро ју уче
ство ва ли у Бал кан ским ра то ви
ма 19121913. го ди не и у Пр вом 
свет ском ра ту. По сле осни ва ња 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло
ве на ца, Је вре ји су има ли ис так
ну ту уло гу у ја ча њу тр го вач ког, 
фи нан сиј ског и ин ду стриј ског 
ка пи та ла, а оп штем по бољ ша
њу здра вља ста нов ни штва до
при не ли су и број ни је вреј ски 
ле ка ри ко ји су ра ди ли ши ром 
та да шње Ју го сла ви је.

Аутор је ис тра жио број не 
ар хив ске фон до ве, а нај зна
чај ни је по дат ке при ка зао је у 
та бе ла ма, што се по себ но од
но си на спор не по дат ке о тач
ном бро ју Је вре ја у Ју го сла ви ји 
уочи по чет ка ра та 1941. го ди не. 
Аутор је ни зом ар гу ме на та из 
при вред ног, кул тур ног жи во та, 
обла сти обра зо ва ња и умет но
сти до ка зао оп шту при хва ће
ност и по зи тив ну аси ми ла ци ју 
Је вре ја ко ји су при хва та ли срп
ски је зик као “др жав ни је зик”. 
Исто вре ме но, ства ра ње мо дер
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не тр жи шне ка пи та ли стич ке 
при вре де са кон ку рент ским од
но си ма ко ји су за о штри ли су ко
бе ма лог ка пи та ла са ве ли ким 
фи нан сиј ским и ин ду стриј ским 
ка пи та лом, до ве ло је до отво ре
ног су ко ба ин те ре са, ис ка за них 
у та да шњој штам пи и јав ном 
мње њу. Аутор на гла ша ва да у 
ме ђу рат ном пе ри о ду “Њи хо ва 
при вред на моћ би ла је ви ше
стру ко ве ћа од уче шћа у бро ју 
ста нов ни ка. Об ја шње ње за то 
тра же но је у исто риј ским окол
но сти ма раз во ја и спе ци фич но
сти ма са мих је вреј ских за јед
ни ца, ко је су би ле при ну ђе не 
да се при ла го ђа ва ју не по вољ
ним и че сто не при ја тељ ским 
усло ви ма жи во та и по сло ва ња 
(...). Не сум њи во је би ла ве ли
ка уло га је вреј ских за јед ни ца у 
мо дер ни за ци ји, од но сно евро
пе и за ци ји бал кан ских дру шта
ва” (стр. 65). Тра ди ци о нал но 
ба вље ње по сред нич ким по сло
ви ма до ве ло је и до уме ша но сти 
не ких Је вре ја, по слов них љу ди, 
у не ко ли ко фи нан сиј ских афе ра 
у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. Ми
лан Ко ља нин ис ти че да је “Оп
ште ме сто ан ти се мит ске про
па ган де и у Ју го сла ви ји би ло 
да Је вре ји сто је иза го то во свих 
ве ли ких афе ра, што је био би
тан део сте ре о ти па о Је вре ји ма 
као па ра зи ти ма и ва ра ли ца ма 
ко ји на не по штен на чин сти чу 
бо гат ства и жи ве на ра чун на ро
да – до ма ћи на” (исто, стр. 67). 
Уче шће је вреј ских ин те лек ту
а ла ца и вер ских ста ре ши на у 
јав ном жи во ту, по себ но при ли
ком др жав них пра зни ка, би ло је 

рав но прав но са при пад ни ци ма 
оста лих кон фе си ја. 

Већ у дру гој по ло ви ни, 19. 
ве ка, као ути цај ан ти се ми ти зма 
у Евро пи, не ко ли ко до ма ћих 
ауто ра пре у зе ло је ове ста во ве. 
Ме ђу тим, као отво ре на ра си-
стич ка про грам ска по ли ти ка, 
у сми слу ко нач ног ре ше ња је
вреј ског пи та ња, ан ти се ми ти
зам је јав но био де кла ри сан тек 
три де се тих го ди на 20. ве ка у 
ра ду по кре та “Збор” Д. Љо ти ћа. 
Др жав на по ли ти ка, за сно ва на 
на на ци о нал ном про гра му ства
ра ња Ју го сла ви је, а не на прин
ци пу ле га ли те та, омо гу ћи ла 
је ви со ку аси ми ла ци ју Је вре ја 
и њи хо ву ло јал ност Кра ље ви
не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. 
Шта ви ше, та да шња срп ска по
ли тич ка ели та при хва ти ла је 
иде ју ци о ни зма, а је вреј ске оп
шти не, гла си ла и кул тур не ор га
ни за ци је не сме та но су де ло ва ле 
у це лом ме ђу рат ном пе ри о ду.

Ан ти се ми ти зам у из вор ном 
об ли ку ни је на стао у Ју го сла-
ви ји, па ни у Ср би ји, већ је био 
пре у зе та иде о ло ги ја, у скло пу 
ши ре ња на ци стич ке иде о ло ги-
је у Евро пи и све ту. Кра ље ви
на Ју го сла ви ја је би ла за јед ни
ца хе те ро ге них на ци о нал них и 
вер ских ен ти те та, са из ра же
ним еко ном скоре ги о нал ним 
раз ли ка ма ко је су би ле основ ни 
и пра ви узрок по ли тич ких су
ко ба и не мо гућ но сти да ли бе
рал ни пар ла мен та ри зам оства
ри сте пен раз во ја и по ли тич ке 
кул ту ре по узо ру на ста бил не 
де мо кра ти је, пре све га на фран
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цу ску де мо кра ти ју, ко ја је по ли
тич ки, кул тур но и иде о ло шки 
би ла узор и ин спи ра ци ја де мо
крат ским гра ђан ским пар ти ја
ма. У та ко хе те ро ге ној за јед ни
ци, Је вре ји су из ра зи то ло јал но 
по др жа ва ли ју го сло вен ску др
жа ву, што је био по вод на ци о
на ли стич ким и кле ри кал ним 
ор га ни за ци ја ма да их на па да ју 
у сво јим гла си ли ма. Је дан од 
број них па ра док са у исто ри
ји Кра ље ви не Ју го сла ви је би ла 
је упра во ло јал ност ма њин ске 
етнич ке гру пе, ко ја ни је чи ни
ла ни 1% ста нов ни штва, док су 
Је вре ји у су сед ним бал кан ским 
др жа ва ма да ле ко ма ње би ли ве
за ни за сво ју др жа ву. С дру ге 
стра не, по ли тич ки ре пре зен ти 
кон сти ту тив них на ро да ис ка зи
ва ли су ви сок сте пен ме ђу соб
не не то ле ран ци је, чак и јав но 
ис ка за не мр жње, и то у ра ду 
нај ви шег за ко но дав ног ор га на, 
Скуп шти не Кра ље ви не Ју го
сла ви је. Је вреј ска за јед ни ца се 
дис тан ци ра ла од ових по ли
тич ких кон фли ка та, а по ли тич
ко ан га жо ва ње сво јих чла но ва 
сма тра ла је њи хо вим лич ним 
чи ном. Кра љев указ, ко јим је на 
ло кал ним из бо ри ма за од бор
ни ке оп шти не Бе о гра да 1932. 
го ди не иза бра но шест углед них 
Је вре ја, го во ри у при лог њи хо
вој при хва ће но сти као ло јал них 
др жа вља на. Ве ћи на ју го сло
вен ских Је вре ја ни је до жи ве ла 
крај Дру гог свет ског ра та ма ја 
1945. го ди не. У прак си, њи хо
ва суд би на би ла је већ од ре ђе на 
на ци стич ким про гра мом “ко
нач ног ре ше ња је вреј ског пи та

ња”. Њи хов ста тус се ре ша вао 
у окви ру сле де ћих мо гућ но сти: 
1) ве ћи на је од ве де на у са бир
не ло го ре и за тим ли кви ди ра на; 
2) они ко ји су би ли у бра ку са 
не је вре ји ма, пре жи ве ли су рат 
у скла ду са при ме ном Нир нбер
шких за ко на из 1935. го ди не, 3) 
ма ли број је пре жи вео скри ва
ју ћи се код при ја те ља Ср ба; 4) 
они ко ји су би ли у ве зи са ко му
ни стич ким по кре том, по бе гли 
су из Бе о гра да и дру гих гра до ва 
у пар ти за не, што је да ло мо гућ
ност да до жи ве крај ра та. 

Аутор је по себ но па жљи во 
об ја шња вао про бле ме асе ми ти
зма и ан ти се ми ти зма, на гла ша
ва ју ћи да не по сто ји ап стракт на 
док три на, већ исто риј ски чи
ни о ци ко ји су до ве ли до ис по
ља ва ња ова квих ста во ва. По ли
тич ке кри зе, а по себ но свет ска 
еко ном ска кри за увек су би ле 
по го дан оквир за ис по ља ва ње 
сум њи у по сто ја ње за ве ре Је
вре ја про тив до ма ће при вре де и 
др жа ве. Као уве зе на иде о ло шка 
док три на и про грам, ан ти се ми
ти зам се у пра вој ме ри ис ка зао 
у иде о ло ги ји, по ли ти ци и си
сте му кон цен тра ци о них ло го ра 
Не за ви сне др жа ве Хр ват ске.

На кра ју сту ди је, аутор се 
по дроб но по за ба вио ја ча њем 
ве за Кра ље ви не Ју го сла ви је 
са Не мач ком, до но ше њем ан
ти је вреј ских уред би у ок то бру 
1940. го ди не, као и оп ште рат не 
и ме ђу на род не окол но сти у ко
ји ма су ти прав ни ак ти до не ти. 
Под се ти мо да је глав ни по ли
тич ки и вој ни са ве зник Кра ље
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ви не Ју го сла ви је, Фран цу ска, 
би ла та да већ оку пи ра на, чи ме 
се рас пао и вој ни са вез Ве ли ке 
Ан тан те, ко ји је пред ста вљао 
га ран ци ју Кра ље ви не Ју го сла
ви је. По ли тич ки и вој ни врх 
Ју го сла ви је на шли су се под 
огром ним при ти ском и ја сном 
пер спек ти вом до ла зе ћег ра та. 
“Ус по ста вља ње ди пло мат ских 
од но са са Со вјет ским Са ве зом 
ју на 1940. ни је има ло ве ће деј
ство на учвр шће ње спољ но
по ли тич ког по ло жа ја зе мље”, 
ис ти че аутор (стр. 492). Ју го
сла ви ја је по ста ла оку пи ра на 
те ри то ри ја и део Тре ћег рај ха, у 
ко јој, ка ко ис ти че аутор: “Пре
тва ра ње Је вре ја у ‘дру штве
но мр тва би ћа’ (D. Gold ha gen) 
прет хо ди ло је фи зич ком уни
ште њу свих Је вре ја до ко јих су 
до пи ра ли власт или ути цај Не
мач ке то ком но вог свет ског рат
ног су ко ба. Та ква по ли ти ка ће 
се по сле из би ја ња Дру гог свет
ског ра та про ши ри ти на нај ве
ћи део европ ског коп на. Ка да 
је рат ни су коб са из ве сним за
ка шње њем за хва тио и Ју го сла
ви ју по ли ти ка ‘но вог по рет ка’ 
за вла да ла је нај ве ћим де лом 
ње не те ри то ри је, што је озна чи
ло и по че так оства ре ња ‘ко нач
ног ре ше ња је вреј ског пи та ња”. 
(стр. 512)

Ми лан Ко ља нин се по себ но 
освр нуо на но ви је ра до ве, ко
ји ма се ту ма че или по ку ша ва
ју оспо ри ти не ке чи ње ни це из 
овог пе ри о да уочи ра та и оку па
ци је Ју го сла ви је. Та кво је и пи
та ње са ве ли ким тран спор том 
из бе гли ца у Кла до ву, ко је су 

по ти ца ле из Ма ђар ске, Аустри
је и Че шке, а ко је су збри ну те 
и сме ште не у Шап цу, уз по моћ 
је вреј ских ор га ни за ци ја. Ове 
из бе гли це до апри ла 1941. го ди
не ни су би ле у ло го ру, а ка ко је 
твр дио со ци о лог Ла сло Се кељ, 
већ су рас по ре ђе не по ку ћа ма.

Књи га др Ми ла на Ко ља ни
на “Је вре ји и ан ти се ми ти зам у 
Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 1918
1941”. го ди не је нај пот пу ни ја 
сту ди ја о овом предме ту на ста
ла у до ма ћој исто ри о гра фи ји. 
Аутор је си сте мат ски пре гле
дао обим ну ар хив ску гра ђу, се
кун дар ну ли те ра ту ру (члан ке 
и књи ге) до ма ћих и стра них 
ауто ра. Он је оства рио на уч
ну син те зу ко ја је за о кру жи ла 
исто ри о граф ско вред но ва ње 
ста ту са Је вре ја и њи хо ве уло ге 
у исто ри ји Кра ље ви не Ју го сла
ви је. Ова сту ди ја је по пу ни ла 
пра зни ну у ис тра жи ва њу ме ђу
рат ног пе ри о да. Од ме ре ност и 
објек тив ност ис ка за, ко је се у 
на уч ном дис кур су под ра зу ме
ва ју, из два ја ју се од не ких са
вре ме них ин тер пе рат ци ја, чи ји 
ауто ри на кнад ним ре ви зи јом 
исто ри је по ку ша ва ју да до ка жу 
исто риј ску не тр пе љи вост Ср ба, 
као и штет но де ло ва ње Је вре
ја као “ре ме ти лач ког фак то ра 
у здра вом на ци о нал ном те лу”. 
Сту ди ја др Ми ла на Ко ља ни
на ар гу мен то ва но по би ја та кве 
тврд ње, ко је су у слу жби днев
но по литчких по тре ба.
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