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УВОДНИК
Пред вама се налази трећи број часописа Српска политичка
мисао у 2010. години. Овај број са собом доноси нови низ радова који се
баве разматрањем великог броја актуелних проблема. Главна тема
овог броја ,,Демократија, једнакост и морал’’ је испуњена радовима
Ђорђа Стојановића, Богдане Кољевић, Војина Ракића и Жељка
Симића. Ови аутори се баве разматрањем неких од најзначајнијих
друштвених проблема који потресају не само наше друштво,
већ и свет у целини. Проблеми демократије, једнакости и морала
представљају теме које имају дугу историју, али и теме које ће увек
бити актуелне. Ђорђе Стојановић се у том смислу бави анализом
политичког и социјалног дизајна заснованог на квалитетима
асоцијативног ангажмана као концептуалног језгра асоцијативног
демократског поретка. Богдана Кољевић разматра Русоову
идеју једнакости и структуре политичког. Војин Ракић покушава
да установи порекло моралних основа Европе у наступајућем
светском поретку, док се Жељко Симић бави апоријама либералне и
демократске политичке филозофије.
Поред радова који испуњавају главни темат овог броја у њему
можете наћи још четрнаест подједнако значајних и интересантних
радова расподељених у три тематске целине, као и један приказ.
На првом месту то су радови који се баве анализом политичких
институција и јавне политике. Снежана Ђорђевић у оквиру ове
рубрике објашњава појам јавне политике и начин дизајнирања
политике. Затим следи рад Драгана Суботића о корпоративним
односима с јавношћу и (де)регулацији јавног сектора у Србији. Ту су
и радови Балше Кашћелана који разматра улогу и значај лобистичке
делатности у правном систему Србије, и Марка Пејковића који
настоји да што реалније сагледа положај и улогу Уставног суда у
Србији.
Након овог дела следи рубрика која носи назив ,,Актуелно’’. На
самом почетку ове рубрике можете наћи рад Небојше Петровића
и Боре Кузмановића који анализирају вредности и очекивања
као чиниоце изборног опредељења. У свом раду Снежана Грк
указује да су највећи проблеми са којима се суочава наша земља
неефикасна државна бирократија, политичка култура елита и
висок ниво корупције. Дубравка Стајић се бави улогом и местом

Социјалдемократске партије у политичком животу Србије. Јелена
Тодоровић у фокус своје анализе ставља проблем евроскептицизма
у земљама Европске уније. Александар Милосављевић се у свом раду
бави анализом социјалдемократије на почетку 21. века, а рад Соње
Бунчић анализира Г-20.
Аутори Владимир Првуловић и Владимир Вучковић разматрају
инвестициони потенцијал српске дијаспоре за улагање у нашу
привреду. Дарко Гавриловић истражује конструкцију мита о Босни
и Херцеговини као хрватским земљама до половине 20. века, док се
Милојица Шутовић бави појавом и током масовног националистичког
покрета Хрвата и поништењем српске либерализације. Уредништво
је и овим бројем желело да у рубрици намењеној приказима понуди
једну занимљиву анализу коју је овога пута урадио Младен Лишанин.
Поштоване колеге, велики број радова који са собом доноси овај
број доприноси високом квалитету који ужива наш часопис и даје
одговоре на нека од најзначајнијих питања са којима се суочавамо
у 21. веку. Редакција часописа се нада ће и овога пута, богатством
радова које нуди, часопис Српска политичка мисао одговорити
потребама вашег научног и истраживачког рада.
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НЕОКОРПОРАТИВНИ КОНЦЕПТ 
„ВАУЧЕРСКЕ- ДЕМОКРАТИЈЕ“*
Сажетак
Уважавајући изузетан значај асоцијативног живота за демо
кратску теорију, проблеме повезане са демократским дефицитом
концепта државе благостања и тренд опадања интереса и пове
рења у политичке институције напредних капиталистичких дру
штва, овај рад анализира политички и социјални дизајн заснован
на квалитетима асоцијативног ангажмана као концептуалног је
згра асоцијативног демократског пројекта (пре свега схваћеног као
реформска интервенција у традиционални модел репрезентатив
не демократије или као реформски додатак преовлађујућем агре
гативном концепту демократије). У првом делу овог рада, аутор
критички истражује: (1) концепт асоцијативне демократије Пола
Хирста, који представља варијанту институционалног плурализма
(оријентисаног ка развијању адекватнијих институција за што пот
пуније укључивање мањина); и (2) концепт асоцијативне демокра
тије Џошуе Коена и Џоела Роџерса, који се заснива на радикал
ном трансформисању корпоративистичког приступа где интересне
групе заузимају најзначајнију позицију. Други део рада се бави
неокорпоративним концептима асоцијативне демократије Филипа
Шмитера, теоретским покушајем да се разреши проблем социјалне
неједнакости промовисањем секундарног грађанства, полу-јавних
асоцијација и државног система ваучера. Рад се закључује са раз
матрањем чињеница да, иако замишљен као демократска реформа,
*) Рад је настао у оквиру научног пројекта „Друштвене и политичке претпоставке изград
ње демократских институција у Србији“ (149057 Д), који се реализује у оквиру Инсти
тута за политичке студије у Београду, а финансира га Министарство за науку и техноло
шки развој Републике Србије.
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Шмитеров концепт асоцијативне демократије манифестује захтев
за дубинском метаморфозом демократије.
Кључне речи: асоцијативна демократија, асоцијације, политичка теори
ја, нео-корпоративизам, цивилно друштво, реформа демо
кратије.

УВОД
Површна помисао на социјалистичко самоуправљање СФРЈ,
које сада изгледа као „бескрајно“ далека прошлост, је сасвим оче
кивана (али погрешна) реакција на синтагму асоцијативна демо
кратија, која заправо представља аутентично концептуално поље
лоцирано између слободно-тржишног индивидуализма и држав
ног социјализма. Насупрот предоминантности централизоване
суверене моћи државе, у претходном случају амалгамиране и са
ауторитативном влашћу једне партије, асоцијативни демократски
пројект, на начелном нивоу, опстоји на форсирању различитости
грађанских иницијатива и институција слободно оформљених пре
ко аутентичних индивидуалних избора и залагања (проблематични
положај „асоцијативистичке државе“, танке али јаке, ће касније би
ти детаљно елабориран). Више или мање, али од Токвиловог опу
са свакако перманентно, добровољна (волунтаристичке) удружења
(асоцијације) представљају незаобилазно место промишљања де
мократије, од нивоа где се третирају као кључна компонента сва
ке праве (истинске) демократије до нивоа где, захваљујући „плу
ралистичкој револуцији“ 50 година прошлог века, фунгирају као
јемство саме егзистенције демократије.1) Ван сваке сумње, такво
стање ствари је једним делом повезано и са ограничењима државе
и тржишта третираним као оруђа за доношење колективних одлука
и организовањем колективним акција. Талкот Парсонс је, тако, по
ред бирократије и тржишта, дистингвирао асоцијативну структуру
или асоцијативне релације као трећу категорију оперативне орга
низације модерних друштава.2)
Актуелну академску и јавну популарност асоцијација може
мо лоцирати у атрактивности неколико односних концептуалних
ракурса: (1) комунитаризма; (2) цивилног друштва; (3) социјалног
1) Rossteutschers, S. „Introduction- The lure of the associative elixir.“ у Rossteutschers, S. (ур.)
Democracy and the Role of Associations: political, organizational and social contexts. Rou
tledge, London, 2005, стр. 3.
2) Види Parsons, T. The System of Modern Societes, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1971.; као
и Luhmann N. The Differentation of Society, Columbia University Press, New York, 1982. и
Habermas, J. The Theory of Communicative Action, Beac on Press, Boston, 1987.
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капитала, и (4) засебне школе асоцијативне демократије.3) Поред
многобројних и не баш малих разлика, заједнички идејни имени
тељ овим теоретским схватањима, представља, дакле, претпостав
ка да демократија, било нормативно или функционално, зависи
од квалитета асоцијативног (колективног) ангажмана. Волунтари
стичке асоцијације или самоуправне интересне групе у овом ра
ду се одређују као интерно демократски устројене организације
оформљене од стране појединаца зарад реализације заједничких
циљева. У теоретском пројекту (парадигми) асоцијативне демо
кратије (форме партиципативног демократског дизајна), који се
заправо јавља као одговор на урушавање социјалистичке државе
и кејнзијанске државе благостања, волунтаристичке асоцијације
заузимају централну позицију манифестовану екстра репрезента
цијом (директном или индиректном) и екстра регулацијом упра
вљања, асоцијације се третирају као средство за растерећење др
жаве и ревитализацију малих и функционално нелинеарних арена
за доношење одлука. Френклин Гeмвел (Franklin Gamwell) тврди
да асоцијације, с обзиром на то да представљају главно средство
преко кога се етички аспекти људске егзистенције пројектују на
јавну сферу, имају телеолошки приоритет у демократском дискур
су.4) За њих се може начелно рећи да демократији доприносе преко
пет функција: (1) интересне медијације између индивидуа и држа
ве; (2) обезбеђивања политичке легитимности; (3) помоћи прили
ком доношења и спровођења одлука; (4) демократске едукације,
и (5) друштвене интеграције.5) Овај рад ће се бавити различитим
концептуалним варијантама пропонената асоцијативне демократи
је Пола Хирста (Pola Hirsta), Џошуа Коена (Joshua Cohen) и Џоела
Роџерса (Joel Rogers), са посебним нагласком на Филипа Шмитера
(Philippe Schmitter).6)
3) Rossteutschers, S. „Introduction- The lure of the associative elixir.“ op. cit., стр. 4-5.
4) Gamwell, F. Beyond Preference: Liberal Theories of Independent Associations, University of
Chicago Press, Chicago, 1984, стр. 144-150.
5) Rossteutschers, S. „Associative democracy- fashionable slogan or constructive innovation?“
у Sward, M. (ур.) Democratic Innovation: deliberation, representation and association. Rou
tledge, London, 2000, стр. 172.
6) Hirst, P. Associative Democracy. New Forms of Economic and Social Governance, Polity
Press, Cambridge, 1994.; Hirst, P. From Statism to Pluralism, UCL Press, London, 1997.;
Hirst, P. „Associational Democracy.“ у Held, D. (ур.) Prospects For Democracy: North,
South, East, West. Polity Press, Cambridge, 1993, стр. 112-136.; Hirst, P. „Can Secondary
Associations Enhance Democratic Governance?“ у Wright, E. O. (ур.) Associations and De
mocracy, Verso, London, 1995, стр. 101-114.; Hirst, P. Representative Democracy and its
Limits, Polity Press, Cambridge, 1990.; Hirst, P. „Democracy and Governance.“ у Pierre, J.
(ур.) Debating Governance: Authority, Steering, and Democracy. Oxford University Press,
Oxford, 2000, стр. 13-36.; Hirst, P. „Can associationalism come back?“ у Hirst, P. и Bader, V.
(ур.) Associative Democracy: The Real Third Way. Frank Cass Publishers, London, 2001, стр.
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У теоретском смислу, као главне недоречености неолиберли
зма, републиканизма, комунитаризма и теорија цивилног друштва,
које иду у прилог асоцијативне демократије, можемо означити
као: (1) институционалну неконкретност; (2) пренебрегавање чи
њенице да се актуална политика одвија у распону од државног до
над-државног нивоа; (3) упрошћену представу постојећих друшта
ва којима се управља или преко државе, или преко тржишта, или
преко цивилног друштва; (4) игнорисање факта да је управљачка
способност угрожена, са једне стране, ерозијом легалног сувере
нитета и све израженијим ограничењима савремене управљачке
моћи, те, са друге стране, бирократијом обележеном инсуфицијен
цијом информација, вештина и локалних знања потребних за успе
шну стандардизацију, примену и контролу одређених политика;
(5) запостављање значаја економске и друштвене управе.7) Поред
асоцијативне демократије, као одговор на вертикалне недостатке
агрегативног концепта демократије, превасходно усмереног на гла
сање и изборе, јавља се и поприлично утицајна идеја делибера
тивне демократије. По њој, јавни простор, конципиран на основу
критеријума јавности и јавног дискурса, продукује услове за сло
жену форму партиципативне демократије: простора где је дијалог
између политичке власти и јавног мишљења, те политичког доно
шења одлука и научних експертиза, незаобилазна константа.8) Док
се за делиберативну демократију може рећи да представља демо
кратски механизам без структуре, асоцијативна демократија мани
15-31.; Cohen, J. и Rogers J. „Associations and Democracy.“ Social Philosophy and Policy,
10 (2), 1993, стр. 282-312.; Cohen, J. и Rogers J. „Associative Democracy.“ у Bardhan, P.
и Roem
 er, J. (ур.) Market Socialism: The Current Debate. Oxford University Press, Oxford,
1993, стр. 236-249.; Cohen, J. и Rogers J. „Secondary Associations and Democratic Gover
nance.“ у Wright, E. O. (ур.) Associations and Democracy. Verso, London, 1995, стр. 7-101.;
Cohen, J. и Rogers J. „Solidarity, Democracy, Association.“ у Wright, E. O. (ур.) Associations
and Democracy. Verso, London, 1995, стр. 236-267.; Cohen, J. i Rogers J. On Democracy:
Toward a Transformation of American Society. Penguin Books, New York, 1983.; Schmitter,
P. „Interest Intermediation and Regime Governability in Contemporary Western Europe and
North America.“ у Berger, S. (ур.) Organizing Interests in Western Europe. Cambridge Uni
versity Press, Cambridge, 1981, стр. 285-327.; Schmitter P. и Streeck W. „Community, Mar
ket, State – and Associations? The Prospective Contributions of Interest Govrnance to Social
Order.“ Europian Socilogical Review, 1(2), 1985, стр. 119-138.; Schmitter, P. „The Irony of
Modern Democracy and the Viability of Efforts to Reform its Practice.“ у Wright, E. O. (ур.)
Associations and Democracy. Verso, London, 1995, стр. 167-184.; и Streeck W. и Schmitter
P. „Community, Market, State, and Associations?“ у Streeck, W. и Schmitter, P. (ур.) Private
Interest Government, Sage, London, 1985, стр. 1-29.
7) Bader, V. „Introduction.“ у Hirst, P. и Bader, V. (ур.) Associative Democracy: The Real Third
Way. Frank Cass Publishers, London, 2001, стр. 3-5.
8) Види Bohman, J. Public Deliberation: Pluralism, Complexity, and Democracy. MIT Press,
Cambridge, 1996.; Dryzek, J. S. Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Con
testations. Oxford University Press, Oxford, 2000.; и Fung A. и Wright E. O. (ур.) Deepening
Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance, Verso, Lon
don, 2003.
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фестује структуру (систем) без унапред одређеног демократског
механизма (процедуре).9) Другим речима, док је делиберативна
демократија фокусирана на процесуалне моменте, повезаност ци
вилног друштва са делиберативним процесом и начином адекват
ног устројавања делиберативних форума, асоцијативна демокра
тија разматра институционални оквир који омогућава цивилном
друштву да партиципира у процедурама за доношење одлука. Од
посебне важности је, дакле, подвући да, у наведеним теоретским
елаборацијама, долази до потпуног концептуалног реафирмисања
аутентичне релевантности феномена цивилног друштва.

ИНСТИТУЦИОНАЛНО-ПЛУРАЛИСТИЧКА 
РЕКОНСТРУКЦИЈА АСОЦИЈАТИВИЗМА И 
АРТИФАКТУАЛНА АСОЦИЈАТИВНА 
СОЛИДАРНОСТ
Концепт асоцијативне демократије Пола Хирста, који пред
ставља варијанту институционалног плурализма (дистингвираног
од других теоретских предложака разрешењем проблема културне
различитости и политичког јединства на потенцијално адекватни
ји или идејно осетљивији начин), је тако постављен да директно
разматра етничке, националне и религијске атрибуте културног
плурализма, те обухвата рецентна социолошка промишљања и ис
траживања из области рада, организације и јавне администраци
је.10) По Хирсту, један од битних разлога зашто либерална демо
кратска теорија није апсорбовала асоцијативни дискурс лоциран
је у томе што државу третира као тежишну политичку заједницу,
док волунтаристичке институције фигурирају као друштвени по
стамент плуралистичке политике. Оне су места за агрегацију и
формулацију различитих интереса унутар цивилног друштва и
баријера потенцијалној охлократској хомогенизацији већине: зато
што промовишу демократски супстрат примарне асоцијације – др
жаве, такве волунтаристичке асоцијације се одређују као изведене
и секундарне. Квалитативни скок асоцијативизма се манифестује
у додељивању примарног статуса асоцијацијама као најрелевант
нијем средству демократске власти и организовања друштвеног
9) Perczynski, P. „Associo-Deliberative Democracy and Qualitative Participation.“ у Hirst, P. и
Bader, V. (ур.) Associative Democracy: The Real Third Way. Frank Cass Publishers, London,
2001, стр. 71-85.
10) Bader, V. „Associative Democracy and the Incorporation of Minorities: Critical Remarks on
Paul Hirst’s Associative Democracy.“ у Hirst, P. и Bader, V. (ур.) Associative Democracy:
The Real Third Way. Frank Cass Publishers, London, 2001, стр. 187.
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живота. Својим промишљањима асоцијативизма Хирст даје
историјску перспективу повезујући их са: (1) британским коопера
тивистичким покретом; (2) француским мутуалним социјализмом;
и (3), посебно, са енглеским плурализмом и гилд-социјалзмом.12)
Институционална асоцијативна реформа постојећег модела
репрезентативне демократије обухвата три принципа политичке
организације: (1) волунтаристичке самоуправљајуће асоцијације
треба да градуално и прогресивно постану примарно средство де
мократске управе економским и друштвеним пословима; (2) моћ
треба да, без обзира на територијалне или функционалне атрибуте,
буде дистрибуирана у различите домене власти и администрирана
на најнижем могућем управљачком нивоу; и (3) демократичност
поретка не треба само да се манифестује преко моћи грађанских
избора или владавине већине већ и преко континуираног протока
информација између оних који владају и оних над којима се влада,
где би први тражили сагласност и кооперативност других.13) Кон
цепција волунтаристичког самоуправљања као примарног средства
демократског управљања друштвеним и економским пословима
инкорпорира два квалитета: (1) измештање државних функција на
асоцијације и креирање механизама њиховог јавног финансирања;
(2) и реализацију средстава потребних за конституисање асоци
јативног поретка на нивоу цивилног друштва.14) Сви ови фактори
указују на комплементарношћу обележени сукцесивни процес који
је условљен вољом за трансформацијом релевантних политичких
снага и капацитетом волунтаристичких асоцијација за прихватање
тачно спецификоване политичке агенде.
По Полу Хирсту, еволутивно посматрано асоцијативизам је
одувек био експлицитно нормативна политичка теорија. Круцијал
на премиса асоцијативног демократског пројекта је да уколико се у
неком друштву омогући социјалним актерима највећа могућа сло
бода међусобног удруживања преко волунтаристичких установа
за обављање главних друштвених задатака, онда ће са пословима
тога ранга у таквом друштву бити далеко боље управљано него да
су препуштени изолованом деловању индивидуа или администра
тивних тела централизоване државе. Асоцијативизам поставља и
11)

11) Hirst, P. Associative Democracy. New Forms of Economic and Social Governance. op. cit.,
стр. 25.
12) Hirst, P. „Аssociational democracy.“ у Clarke, P. B. и Joe Foweraker, Ј. (ур.) Encyclopedia of
Democratic Thought. Routledge, London, 2001, стр. 22-23.
13) Hirst, P. Associative Democracy. New Forms of Economic and Social Governance. op. cit.,
стр. 20-21.
14) Loc. cit.
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сет правила која регулишу понашање тих актера: (1) грађани треба
да се међусобно удружују зарад испуњења заједничких сврха и то
треба да чине на темељу слободног одабира; (2) онолико колико
је могуће, тим волунтаристичким асоцијацијама треба дозволити
како да се развијају слободно и неспутано тако и да своје интерне
послове уређују саобразно вољи својих чланова; и (3) држава или
јавна моћ сме да ограничи слободу неке асоцијације искључиво за
рад заштите индивидуалних слобода или слободе и интереса неке
друге асоцијације.15)
Тежишна идеја асоцијативне теорије је слобода удружива
ња појединаца, а њена разлика у односу на конвенционални либе
рални индивидуализам лежи у аргументу да индивидуми не могу
задовољити одређене потребе и преференције преко независних
приватних ангажмана, те да пуна реализација одређених слобода
као неопходност сугерише индивидуално удруживање. Асоција
тивистичка доктрина чланство у одређеној асоцијацији третира
као нешто што превазилази пуке утилитаристичке накане, као из
бор средстава за реализацију заједничких (колективних) циљева и
сврха посредством кога се проширују индивидуални капацитети.
Слобода није једино негативна слобода избора компатибилног са
властитом вољом и потврђеног законом, она произилази и из се
лектоване асоцијација и из категорије одабраног циља. Асоцијаци
је, дакле, преко интеракције међу појединцима, која подразумева
узајамност и стремљење ка заједничком циљу, повећавају индиви
дуалне способности: (1) у специфичном смислу повезаном са свр
хом различитих волунтаристичких асоцијација; и (2) у развојном
смислу партиципативних способности за опстајање и функциони
сање у групи.
Оба ова позитивна ефекта, по Хирсту, могу бити изражени
преко појмова повезаних са индивидуалном слободом: (1) удружи
вањем појединци реализују одређене сврхе или управљају са ак
тивностима важним за њихове интересе на начин како то сигурно
не би могли сами, зато асоцијативизам као најбољу власт види ону
у оквиру које се, као индивидуална бенефиција, екстензивна кон
трола главних социјалних активности врши преко волунтаристич
ких тела; и (2) удруживање потенцира и интензификује процес ин
дивидуације, садржајни нуклеус етичких аспеката асоцијативизма,
слободни појединци који се удружују, образложен је преко есен
цијалних индивидуалистичких појмова који проширују слободу и
15) Hirst, P. Associative Democracy. New Forms of Economic and Social Governance. op. cit.,
стр. 45.
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индивидуацију појединаца. Супстанцијално посматрано, за асо
цијативизам се може рећи да манифестује тежњу ка реализацији
индивидуације, али преко идеје да се то далеко ефикасније пости
же кроз кооперацију, него кроз искључиво партикуларне приватне
ангажмане. Асоцијативна доктрина, дакле, није у супротности ни
са категоријом негативне слободе ни са индивидуалним правима
на избор и приватност, правима која представљају нужан услов за
волунтаристички постамент кооперације и колективног делања.
Исто тако, асоцијативизам прихвата и фундаментално начело
либерализма по коме закон интервенише само онда када је у пита
њу заштита индивидуалних активности од угрожавања других (ка
тегорија „други“ подразумева како асоцијације, тако и појединце).
Волунтаристичке асоцијације треба да буду што слободније у ин
терном управљању и артикулисању властитих сврха, свака обавеза
коју преузму морала би бити детерминисана преко унутрашњих
процедура за доношење одлука. Преко прихватања нужности из
весних есенцијално позиционираних негативних слобода као своје
исходишне концептуалне тачке, асоцијативистички пројекат ин
корпорира језгро либералног индивидуализма и избегава упадање
у замку репресивног колективизма. Ово свакако не значи да су ели
минисани сви конфликти између негативне слободе добровољног
избора и позитивне слободе кооперативних асоцијација, посебно
када су у питању потенцијалне несугласице око власништва и опо
резивања: поента је да ове две форме слободе не манифестују не
помирљиви антагонизам асоцијативне доктрине.
Начин конституисања и развоја институција у оквиру асо
цијативне теорије подразумева два етичка захтева: (1) асоцијације
морају да буду оправдане преко њихових бенефиција за поједин
це, бенефиције морају да буду аутентично индивидуалне, а не на
метнуте као реални или објективни интереси, асоцијације које их
обезбеђују морају бити за ту сврху изабране искључиво од стране
појединаца; и (2) све асоцијације морају да буду заједнице избо
ра, а не заједнице судбине, опресивност у сфери удруживања је
оправдана једино онда када чува услове потребне за слободни ода
бир асоцијација и конзумирање бенефиција кооперативности.17) Из
права да се буде добровољни члан асоцијације проистиче још јед
но основно право асоцијативног друштва: право да се изађе из асо
цијације, могућност да се асоцијација напусти у релативно крат
ком временском периоду без штете и губитака. Негативно право
16)

16) Ibidem, стр. 50.
17) Ibidem, стр. 51.
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напуштања асоцијације по нечијем избору и легална одбрана тог
права су важнији од позитивног интервенисања јавне моћи зарад
осигуравања демократичности асоцијација. Опасност од заштите
слободе индивидуа и асоцијација преко наметања интерних регула
и процедура лежи у томе што је такав начин реаговања забрањен
од стране јавне моћи. Услед тога, правила која се тичу асоцијатив
ног управљања морају бити довољна за превенцију од репресив
ности усмерене ка члановима и од могућег поништавања њиховог
избора.
Асоцијативизам треба да буде коренита реформска тран
сформација, услед тога што оснажује грађанина и раскида са пе
трификовањем приватне хијерархије која чини да већина цивил
ног друштва, уместо да представља аутентично и ултимативно
подручје слободе, бива домен власти: такав дискурс, дакле, враћа
грађанинову моћ цивилном друштву.18) Ерго, асоцијативна држава
благостања би била саграђена око следећих принципа: (1) волун
таристичке асоцијације би се темељиле на партнерском односу из
међу корисника и снабдевача друштвеним услугама; (2) такве ор
ганизације би предоминантно зависиле од јавних фондова и биле
би подређене јавним инспекцијама и јавно формулисаним стандар
дима; (3) свака волунтаристичка асоцијација би могла да инсти
туционализује онолико сервисних сегмената, колико сматра да је
целисходно и потребно; (4) под претпоставком да су формулисање
стандарда, алокација фондова и инспекција консоцијативне приро
де, асоцијације би морале да испуне одређене услове регистраци
је и верификације који би им обезбедили статус корисника јавних
фондова: (а) хармонизацију са јавно донесеним и прокламованим
стандардима; (б) акцептирање права на излазак из асоцијације и
корисничку селекцију асоцијативних сервиса; и (ц) партиципацију
у јавном и/или асоцијативном управљању са читавим системом.
За Хирста, потпуно развијени асоцијативни систем би, да
кле, био федералан са регионом као основном организационом је
диницом – на том нивоу, заједно са међурегионалним трансфери
ма, формирала би се и дистрибуирали јавни фондови. По питању
јавне управе са различитим социјалним сервисима и са системом
у целини, кооперативност између, на унутрашњем плану, потпуно
демократично-самоуправних асоцијација би се манифестовала сла
њем представника у јавна тела задужена за централне регулатив
не и дистрибутивне функције. Репрезентативна демократска тела
би функционисала на централном и регионалном нивоу и њихова
примарна надлежност би била формулисање најопштијих стандар
18) Ibidem, стр. 176.
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да и правила. Грађани би, консеквентно, имали по неколико гла
сова, као опредмећење начела плуралног демократског вотума, и
изнад свега право да напусте одређену асоцијацију када то пожеле.
Држава би задржала моћ да спутава претерани раст у кумулативно
узетој потрошњи и тако оспорава и коригује стандарде снабдевање
социјалним услугама, али би изгубила унилатералну моћ доступ
ну политичарима и управљачким структурама у бирократским ко
лективистичким системима: асоцијативни професионалци у сфери
друштвеног благостања би били изложени интензивнијем јавном
притиску, па више одговорни и концентрисани на функционисање
како властите јединице, тако и целокупног асоцијативног система.
Џошуа Коен и Џоел Роџерс сматрају да се асоцијативна де
мократија заснива на демократском идеалу друштвеног удружива
ња. Његова суштина се огледа у томе да се припадници друштва
третирају као једнаки по питању утврђивања основних правила
друштвене кооперативности која укључује и начине на основу ко
јих се: (1) доносе ауторитативне колективне одлуке; (2) продукују и
дистрибуирају ресорси; и (3) организује шири друштвени живот.19)
Надаље, супстантивна посвећеност овоме идеалу инкорпорира и
усредсређеност на: (1) правичне услове за грађанску партиципа
цију; (2) снажну јавну дебату; (3) правичну дистрибуцију ресор
са; и (4) заштиту индивидуалних одабира. Када је демократија у
питању, подразумева се тотална посвећеност или обавезност томе
апстрактном идеалу: друштву једнаких којима управљају његови
припадници за њих саме. Грађани схватају једнакост у односу пре
ма фундаменталним способностима које обухватају: (1) евалуацију
разложности стандарда удруживања и управљање њиховим спро
вођењем према резултатима те евалуације; и (2) капацитете за фор
мулисање и реализацију интенција супростављених исходишту са
чињеном од тако конципираних правила. Апстрактни демократски
идеал обухвата још шест специфичних правила: (1) народни суве
ренитет; (2) политичку једнакост; (3) дистрибутивну правичност;
(4) грађанску освешћеност; (5) добро економско функционисање;
и (6) државне компетенције.20)
По Хирсту, шест критеријума које су Коен и Роџерс форму
лисали да би дефинисали демократију указују на две различите
концепције у њеном третману: последња два не коинцидирају са
прва четири, која су повезана са класичним радикално-републи
канским дефинисањем демократије као већинске моћи за доноше
19) Cohen, J. и Rogers J. „Secondary Associations and Democratic Governance.“ op. cit., стр.
33.
20) Ibidem, стр. 35
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ње одлука суверених грађана посвећених заштити индивидуалних
права и права мањина.21) Концентрисаност на асоцијативно-демо
кратску концепцију инволвира специфичну замисао демократије,
ону која је одређује као ефикасну управу фундирану на: (1) аде
кватном протоку информација од друштва ка власти; и (2) коорди
нацији друштвених послова преко сарадње државе и секундарних
асоцијација задужених за репрезентовање главних, институцио
нално конституисаних друштвених интереса. Дакле, ова дефини
ција демократије није изражена преко појмова који су повезани са
владавином већине, већ преко квалитета доношења одлука које ре
зултује из интеракције државе и других социјалних организација.
Концептуално језгро асоцијативне демократије је обликова
ње фракција преко делиберативне политике асоцијација чије умре
жавање директно доприноси егалитарној демократској власти. За
њу није примарно да укине власт, или да одвоји државу од дру
штва, или да оформи простор за споразумевање између једнаких
група, уместо свега тога: она тежи ка томе да делује директно на
асоцијативно окружење јавних активности и то на начин да асоци
јације учини мање фракционализованим и подржи егалитарне де
мократске норме. Оруђе овога реформског пројекта треба да буде
идентично оруђу јавне политике (таксе, прирези и легалне санкци
је) које је операционализовано преко стандардизованих процедура
за доношење одлука формалне власти (легислатура и администра
тивни органи надгледани од стране судова).22) Уопштено говорећи,
циљ овога пројекта је детерминисан нормама демократске власти
и подразумева ангажман у три подручја: (1) тамо где постоје не
једнакости у политичкој репрезентацији, асоцијативна демократи
ја промовише организовану репрезентацију искључених интереса;
(2) тамо где групни партикуларизам нарушава народни суверени
тет или демократску делиберацију, асоцијативна демократија охра
брује организовано понашање које ће узимати у обзир и друге; и
(3) тамо где асоцијације имају већу компетенцију од јавних вла
сти за продуковање делотворних и правичних резултата или тамо
где њени партиципанти могу да унапреде ефикасност управљач
ких програма, асоцијативна демократија препоручује директнију и
формалнију улогу група.
Асоцијације, за Коена и Роџерса, нису дате као спонтане тво
ревине друштвеног живота у ниједној својој елементарној компо
ненти, већ као модалитети који су детерминисани јавном полити
21) Hirst, P. „Can Secondary Associations Enhance Democratic Governance?“ op. cit., стр. 104.
22) Cohen, J. и Rogers, J. „Secondary Associations and Democratic Governance.“ op. cit., стр.
44.
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ком. Услед тога, услови под којим ове организације функционишу,
баланс моћи између њих и степен компетитивности и кооператив
ности је обликован преко делиберативно реформисаног интервен
ционизма демократске државе. Постоји седам важних асоција
тивних квалитета: (1) моћ и одговорност вођства асоцијације; (2)
централизација власти у асоцијативном доношењу одлука; (3) све
обухватност или пропорционалност чланства асоцијације у односу
према заинтересованој популацији; (4) обим одговорности који је
асоцијација преузела или који јој је додељен; (5) квалитет односа
са државом; (6) модалитети интеракције са другим асоцијацијама;
и (7) правичност у дистрибуцији моћи између асоцијација.23)
Коен и Роџерс су, дакле, свесни да солидарност проистекла
из њиховог концептуалног предлошка неће бити иста као природна
или спонтана варијанта, зато што ће јој, у најмању руку, недоста
јати фреквентност културне интерактивности која је повезана са
констелацијом асоцијативне спонтаности.24) Ипак, ту разлику тре
тирају само као непотпуност и сматрају је пожељним и еклатант
ним изразом метаморфоза на светском нивоу. При томе, њихова
реакција, која подразумева потребност више космополитско-арти
фактуалне а мање интензификовано-органске солидарности, садр
жи моралне и функционалне аргументе: они пропитују како таква
нова солидарност кореспондира са захтевима демократског кон
сензуса и како доприноси социјалној едукацији. Да би се апсолви
рали морални аспекти нове солидарности прво треба констатовати
изражену друштвену и политичку хетерогеност као доминантне
одлике глобалне светске ситуације. Таква хетерогеност чини не
сумњиво тешком реализацију консензуса о политичкој концепцији
правде, укључујући и концептуализацију продуковану преко ега
литарне демократије.
За сваку концепцију правде, консензус значи повећање ста
билности поретка и промовисање специфичних вредности: (1)
социјалне компактности и поверења; (2) социјалног мира; (3) по
једностављење процедура за доношење одлука; (4) редуковање
трошкова имплементације и мониторинга; и (5) под претпоставком
да консензус рефлектује јавне дебате и дискусије, редуковање али
јенације грађана од јавног одабира.25) Штавише, он помаже у хар
монизацији чистог идеала асоцијација, чији су чланови политички
аутономни и самоуправљајући, са чињеницом да друштвена и по
23) Ibidem, стр. 48-50.
24) Cohen, J. и Rogers J. „Solidarity, Democracy, Association.“ op. cit., стр. 253.
25) Ibidem, стр. 254.
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литичка решења условљавају форму самоконцептуализације чла
нова асоцијације и лимитирају њихове намере и резултате интерне
селекције. Када консензус по питању норми и вредности образује
и објашњава колективне одлуке, грађани који су им подложни могу
рећи да су те одлуке независне и самоуправљајуће, те ће, консе
квенто, и на нивоу процедуре и на нивоу примене, афирмативно
третирати разматрања која продукују солуције као изворно морал
но резоновање. Такође, политичком аргументацијом, понуђеном у
форми дебате коју су други вољни да прихвате и државом која је
оправдана преко те исте расправе, консензус форсира мутуално по
штовање између грађана.
Досезање таквог консензуса у амбијенту демократског плу
рализма је доста компликовано, а разлог лежи у томе што поли
тички консензус који рефлектује самоуправљање и међусобно ува
жавање мора бити реализован без контролисаних и репресивних
фактора, обухватајући и заштиту основних слобода изражавања и
удруживања. У сагласју са Ролсовим дискурсом, Коен и Роџерс на
глашавају да политичка концепција правде може опстати у ситу
ационом оквиру моралног плурализма: грађани могу изражавати
антагонизирана и конфликтна морална, религиозна или филозоф
ска убеђења, а да притом деле преклапајући консензус продукован
преко политичке концепције која инкорпорира принципе правде
– несумњиво је да грађани могу одобравати исте политичке тео
реме, чак и ако су одвојене од диференцираних моралних, рели
гиозних и филозофских постулата. Оно што има супстанцијалну
важност јесте да је квалитет правичне кооперативности међу јед
наким грађанима подржаван од сваког засебног и дистингвираног
сета постулата. Политички консензус је, дакле, могућ под плурали
стичким условима, али се не сме пренебрегнути ни важност прак
тичне доступности институционалног механизма који га промо
више. Претпостављени консензус повезан са конституционалном
демократијом манифестује чињеницу да индивидуе и партије, које
требају подршку за властите пројекте, морају да своја становишта
усагласе са супстанцијалнијим идејом грађанства и једнакости по
јединаца.26)
За Ендрјуа Левина, опет, историјски посматрано, демокра
тија означава владавину демоса, народних маса супростављених
елитама, али, протоком времена, она је изгубила свој класни садр
жај и метаморфозирала у владавину неиздиференцираног народа
26) Ibidem, стр. 255.
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надопуњену јавном делиберацијом и дискусијом. Следствено,
може се рећи да је политика демократична онолико колико су ко
лективни избори детерминисани индивидуалним одабирима и то
преко узимања у обзир алтернативно-опционих предлога једнаких
појединаца. По њему, либерални дискурс не фаворизује директну
демократију, већ репрезентативну варијанту која се третира као
грађанска селекција представника преко различитих медијативних
институција, уз недвосмислену напомену да је партијски систем
најмање агресиван по питању промовисања и реализације демо
кратских вредности. Без обзира на све, оба демократска модалите
та дефинитивно одбацују перспективу класне позиционираности у
третману и разумевању демократске владавине. Уважавајући такву
коњункцију, а пледирајући за разумевање демократије превасход
но као процеса демократизације, а не као фиксираног стања ства
ри, Левин, пре свега, оцењује Коенов и Роџерсов асоцијативни де
мократски пројекат као покушај формулисања принципа доброг
демократског управљања или, још прецизније, као покушај фор
мулисања нечега што грађани са преовлађујућим демократским и
егалитарним сензибилитетом подразумевају под добрим управља
њем.
Исходишна концептуална поставка асоцијативне демократи
је Коен
 а и Роџерса је опхрвана проблемима: са једне стране, она,
помало опскурно, занемарује релевантна разматрања о демократ
ским функцијама асоцијација и, са друге стране, с обзиром на то да
је, пре свега, теорија о управљању и економској „еволуцији“, она
има превалентно ауторитаран и функционалан карактер (асоција
ције не настају спонтано као код Хирста, јављају се као продукт
делиберације али су дефинисане нормативним критеријумима, то
су свеобухватне организације које су тако устројене да њихове во
ђе симултано одговарају чланству али имају и снажне инструменте
за његово санкционисање – долази до централизације у процесу
групног доношења одлука и промовисања интензивне везе између
државе и асоцијација. Имајући све ово на уму, Коен и Роџерс су у
коригованој верзији свога рада ставили акценат на асоцијативно
понашање у духу солидарности, те на грађанске и делиберативне
ефекте асоцијативног ангажмана. Једнострано и некритичко пред
стављање непотврђених индивидуалних користи од партиципаци
је није одагнало сумњу у то да је ова промена курса нешто више
од пуког евиденционог анекса за подржавање примарне функцио
налне шеме њихове асоцијативне демократије. Постоји тешко хар
монизујућа супротност између индивидуалних функција асоција
27)

27) Levine, A. „Democratic Corporatism and/versus Socialism.“ у Wright, E. O. (ур.) Associati
ons and Democracy, Verso, London, 1995, стр. 157-166.
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ција глорификованих у ревидираној верзији (арене делиберације
и кооп
 ерације, школе демократије, компетенција, поверење, одго
ворност и солидарност) наспрам централизованих, полу-јавних и
лидерских асоцијација формулисаних у првој верзији (корпорати
вистичких интересних група).

СЕКУНДАРНО ГРАЂАНСТВО, ПОЛУ-ЈАВНЕ 
АСОЦИЈАЦИЈЕ И ДРЖАВНИ ВАУЧЕРСКИ СИСТЕМ
Да би се рашчистиле све недоумице треба напоменути да два
најважнија момента који изражавају сличност асоцијативне демо
кратије и корпоративизма су: (1) инклузија асоцијација цивилног
друштва у процес креирања и имплементације јавне политике; и
(2) апострофирање активног државног интервенционизма у обли
ковању асоцијативног окружења. Међутим, док корпоративистич
ка доктрина промовише партиципацију рестриковану на централи
зоване асоцијације, посебно на оне које репрезентују подручје рада
и капитала, те преговарају како међусобно, тако и са државом на
националном нивоу, асоцијативна демократија уважава разноли
кост нефункционално заснованих асоцијација и потенцира децен
трализоване форме социјалног дијалога. Надаље, корпоративизам
и асоцијативна демократија су фокусирани на сасвим различите
атрибуте асоцијација. За корпоративизам је важан капацитет асо
цијација за социјалну контролу својих чланова, способност да се
продукује мањи или већи степен волунтаристичког пристајања на
централизовано споразумевање. Из корпоративистичког ракурса,
оваква инклузивност је важна зато што лимитира дистрибутивне
конфликте и омогућава управљачкој структури да лакше заобиђе
контроверзну политику. У случају да се не слажу са захтевима асо
цијације, слобода чланова да је напусте лимитирана је компулзор
ним или квази-компулзорним пропозицијским аранжманом који
дефинише услове чланства. За асоцијативни демократски модел
групни капацитети за решавање проблема и конфликата су од пре
судне важности. Они су засновани како на дубинском познавању
чланства, акумулираном кроз фреквентну интерактивност са упра
вљачком структуром асоцијација, тако и на вертикалном познава
њу саме природе проблема. Није спорно да се асоцијативна демо
кратска парадигма, за разлику од корпоративистичког предлошка,
базира на децентрализованим и партиципативним асоцијацијама.
Неокорпоративистичка теорија пропитују колико је постоје
ћи инклузивни или ексклузивни систем корпоративистичке интер
медијације ефикасан и да ли ће нека врста демократске надопуне
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(интервенције) отворити интересну групну репрезентацију искљу
ченим групама и учинити корпоративистичко споразумевање зна
чајно бише одговорнијим и репрезентативнијим у односу према
широј друштвеној заједници.28) У том контексту, Филип Шмитер
и Волфганг Стрек (Volfgang Streeck) дефинишу цивилно друштво
као скуп или систем интермедијативних група, које су релативно
независне како од јавних ауторитета тако и од приватних продук
ционо-репродукционих јединица (предузећа и породица). Без ин
тринсичног тендирања ка замени како државних, тако и приватних
структуралних елемента, те без пристајања на преузимање одго
ворност за вођење политике у целини, оне су способне за делибе
рацију и реализацију колективних акција у одбрани или промоцији
властитих интереса и интенција. При свему томе, оне своје испо
љавање и функционисање усаглашавају према унапред утврђеним
регулама грађанске и легалне природе. За Шмитеров и Стреков
приступ у формулисању идеалног модела друштвеног поретка мо
же се рећи да се заснива на: (1) фундаменталним начелима главних
колективних актера; (2) условима за партиципацију; (3) начинима
доношења одлука; (4) медијима размене; (5) врстама генерисаног
добра; и (6) позитивним спољним ефектима.29) Надаље, они раз
матрају интересне асоцијације као трансформисане носиоце инди
видуалних интереса, тврдећи да постојећа организациона теорија
није прихватила политичку концепцију интереса по којој интере
сне групе представљају нешто много више од пасивног агрега
ционог реципирања преференција својих чланова. Организовани
групни интереси нису дати већ представљају резултат разноликих
варијетета интеракције између социјалне и организационе струк
туре. Услед тога, интерактивне релације се, са једне стране, могу
одредити као квалитет организационо-циљне формације, док су,
са друге стране, повезане са формацијом колективног идентитета
у институционалном контексту унутар кога се групни интереси и
идентитети дефинишу и континуирано пропитују.30)
За Филипа Шмитера, креатора асоцијативног ваучерског мо
дела, Коен и Роџерс су оживели нормативну демократску теорију
као традицију критичке мисли и аплицирали је на редизајнирање
демократских институција. Таква реформска стратегија се тешко
образлаже и компликовано имплементира. Поред релативно спо
рог досезања позитивних реформских ефеката и иманентних реа
28) Hirst, P. Associative Democracy. New Forms of Economic and Social Governance. op. cit.,
стр. 36.
29) Streeck W. и Schmitter P. „Community, Market, State, and Associations?“ op. cit., стр. 8-17.
30) Ibidem, стр. 19.
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лизационих конфузија, обично провоцира инстиктивно негативне
ставове конзервативних и реакционих сила усмерених ка петри
фикацији статус-qуо-а, посебно када се етичко оправдање или
инструментална рационалност повлаче из алохтоног извора који
је, као по дефиницији, тежак и проблематичан циљној аутохтоној
култури. Имајући то на уму, за реформску стратегију тога ранга
се може рећи да претпоставља: (1) склоност ка променама; (2) во
љу да се нешто научи од других; и (3) спремност на жртвовање
у трансакционо-трансформационом периоду. По њему, Коен
 ов и
Роџерсов пројекат је, независно од његове праве вредности, под
стакнут и са два додатна разлога: (1) општим (на линији промене
метода генералне системске евалуације)- после победе капитали
стичке демократије, успешност одређеног поретка се више не мери
компарацијом са другим режимима већ задовољством властитих
грађана; и (2) специфичним (на линији конкретне системске евалу
ације)- Америка је почела значајно да заостаје за развијеним капи
талистичко-демократским поретцима.31)
Коенов и Роџерсов модел је, дакле, усредсређен на тран
сформацију система организованих интереса, што га разликује од
класичних реформских захтева који су уобичајено фокусирани на
више јавне и прилагодљивије демократске институције (изборне
законе, статутарно партијско устројство, величину изборних једи
ница, структуру легислативних тела, прерогативе егзекутиве итд.).
Интересне асоцијације су мање видљиве компоненте модерних де
мократија: (1) изузетно су бројне и на моменте сасвим социјално
езотеричне и конспиративне; (2) одликују се комплексним историј
ским генотипом; (3) егзистирају у различитим легалним формама;
и (4) реализују најразличитије колективне функције. Са једне стра
не, за Шмитера, таква конјункција манифестује предности њихо
вог концептуалног покушаја, јер постоји читав спектар позитивних
ефеката који, како из нормативне перспективе тако и због инстру
менталних разлога повезаних са продуктивношћу и компетитив
ношћу, могу резултовати из унапређивања онога што се, почев од
Токвила, означава као асоцијативна уметност, док, са друге стране,
оно са чим се Шмитер не слаже представљају средства преко којих
треба да се реализују циљеви који су зацртали Коен и Роџерс.
Наиме, у складу са њиховим концептуалним предлошком
држава одлучује и верификује који интересни систем највише
одговара одређеном политичком простору и саставља атрактив
не односне сетове за функционисање сваке партиципирајуће асо
31) Schmitter, P. „The Irony of Modern Democracy and the Viability of Efforts to Reform its
Practice.“ op. cit., стр. 168.
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цијације. Не само да таква констелација подразумева постојање
екстремних капацитета за компетентну евалуац
 ију асоцијација и
неутралну селекцију, него и вишестрано повећава комплексност
доношења таквих одлука. Остављајући по страни како ће се дефи
нисати политички простор и шта ће се десити са оним зонама ко
је су интерсекторијалне и трансферзалне, може се претпоставити
да ће „миријаде“ неопходних информација о десетинама хиљада
равноправних асоцијација затрпати легислатуру. Чак и ако крајњи
ауторитет остане лоциран у традиционално довршеном систему
репрезентације, степен минуциозности који је потребан за такву
селекцију тешко да може бити описан као делиберативно колек
тивно одлучивање утемељено на народном суверенитету. Уколико
и дође до прецизног дефинисања политичког простора, изабрани
партиципанти и алоцирана државна помоћ ће показивати снажну
тенденцију ка фиксирању селектованог асоцијативног размештаја.
Такво стање ће условити да нужни мониторинг јавних интереса
буде још више подређен олигархијским интересима у односу на
исходишну позицију. По Шмитеру, сваки егзистирајући корпора
тивизам, државни или друштвени, мора да се суочи са озбиљним
потешкоћама у вези са петрификованим интересним категоријама
и чврстоћом конституисаних организација.32)
Надаље, код Коена и Роџерса не може да се констатује аде
кватан третман савремене „експлозије“ активности организација
које декларишу репрезентовање разноврсних права (животињски
и природни протекционизам, пацифизам, феминизам, вегетерија
низам, етницизам, расизам и сл.). За претпоставити је да ће не
ке од ових асоцијација проћи верификациони процес предузет од
стране државе, али тешко да ће све обезбедити присуство у пре
ферираном простору. Није јасно да ли ће и за њих бити примењен
критеријум заокружености, обима одговорности, формалности и
интегративних капацитета, на начин да ће бити дискриминисане у
корист асоцијација утемељених на класним, професионалним или
секторијалним интересима. Оне уносе у политички процес меру
опште заступљености и принципијелних убеђења који морају бити
третирани и оцењени на сасвим другачији начин. Коен и Роџерс
верују да ће класе, капитал и рад у својим најширим организаци
оним формама задржати предоминантну улогу и то по цену већег
степена секторијалне и професионалне диверзификације, док је, за
Шмитера, проблем у томе што у демократском политичком проце
су нема нормативног простора за наметање и, ерго, перпетуирање
32) Ibidem, стр. 169.
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разлика, осим у случају кад су аутентични израз слободног избора
грађана.33)
Коначно, ниједна реформа овога ранга не може бити реали
зована док грађани нису убеђени: (1) да њена укупна корист ма
нифестује добробит за свакога; и (2) да неће нарушити постојећу
дистрибуцију моћи у смеру који може наштетити будућим одлука
ма. По Шмитеру, Коен и Роџерс су можда и успели да апсолвирају
први захтев, али други је остао сасвим отворен. Томе свему треба
додати и пренебрегавање: (1) интернационалних компоненти ин
тересне репрезентације; (2) реформских консеквенци на партијски
систем и легислативне процесе; (3) начина регулисања партици
пације религијских и патриотски удружења, с обзиром на њихо
ву етичку важност у свим есенцијалним социјалним зонама; и (4)
потребе за дефинисањем лимита артифактуалности и, следствено,
нивоа до ког ће постојеће природне асоцијације бити занемарива
не, а оформљене нове кроз јавну политику.34)
За Шмитера, очигледно је да растерећење државе и легисла
тивног процеса од обраде толиког броја детаљних информација о
реформисаним асоцијацијама мора бити реализовано преко грађа
на. Као најпогоднији метод идентификује систем секундарног гра
ђанства који подразумева да ће грађанима, у регуларним времен
ским интервалима, бити додељени ваучери за подршку асоцијација
и дозвољена дистрибуција у сагласју са властитим интересима и
преференцијама. Јавни фондови би добијали ваучере из генералног
буџета и само оне организације које прихвате одређене рестрикци
је (нпр. унутрашњу демократску селекцију вођства, транспарент
ност финансијског пословања, непрофитно креирање активности
итд.) могле би да добију ваучере и статус грађанске или полу-јавне
институције. Овако једноставно успостављени критеријуми усло
вили би каналисање великог броја ресорса у асоцијације свих вр
ста и редуковање, ако не и потпуно елиминисање, постојећих не
једнакости у капацитетима за колективно деловање.
Укупност овакве дистрибуције би аутоматски и индиректно
редизајнирала систем интересне репрезентације, ваучерски систем
би био отворен без икакве дискриминације свим егзистирајућим и
потенцијалним интересима. Симултано, не би охрабривао неку до
минантну границу раздвајања, изједначавао би услове удруживања
кроз категорије које би варирале по иницијалним ресорсима, засту
пљености, броју чланова, интензитету локације итд. Грађани би са
33) Ibidem, стр. 170.
34) Ibidem, стр. 171.
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ми бирали који интереси представљају тежиште њихових опреде
љења и селектовали би асоцијацију која их најбоље репрезентује.
Ослањајући се на периодичну дистрибуцију ваучера, читав систем
би био довољно флексибилан - способан за награђивање оних асо
цијација које идентификују нове предмете од јавне заинтересова
ности и значаја. Компетиција између ваучерских сектора би била
динамична, што би допринело повећању комуникације pro et contra
међу ривалским асоцијацијама и условило виши степен правично
сти грађанске делиберације и дебата. Дакле, ваучерски систем би
могао да се дефинише као институционално потпуно неутралан.35)
Темељ Шмитровог асоцијативног пројекта заправо мани
фестује три међусобно јако блиске реформе: (1) установљење по
лу-јавног статуса за интересне асоцијације; (2) финансирање тих
асоцијација преко обавезних доприноса; и (3) дистрибуцију тих
фондова преко система грађанских ваучера. Како интересне асо
цијације и друштвени покрети који се организују по принципима
полу-јавности тако и интересне организације и друштвени покре
ти чије се функционисање базира на прилозима њихових чланова
могу да изађу и уђу у политички систем кад год то пожеле. Међу
тим, право на ваучерски дистрибуирану помоћ стичу тек са при
хватањем одређених јавних обавеза по питању њихових интерних
процедура и јавног понашања. Индивидуе могу да припадају неве
рификованим асоцијацијама, оним без јавног сертификата, и чисто
приватним асоцијацијама на начин како то преферирају, али сви
порески обвезници морају да издвоје фиксиране износе за инте
ресну репрезентацију у целини. Сви грађани порески обвезници
у потпуности располажу са својим ваучерима, могу их дистрибу
ирати у пропорцији коју они одреде, наравно, само полу-јавним
асоцијацијама које заступају и опредмећују њихове преференције.
Чак и ако се разликују у неким важним местима, Шмитер
наглашава да у многим европским земљама систем привредних
комора за репрезентацију индустријских, трговачких, занатских
или земљорадничких интереса представља легални преседан за
ову врсту асоцијативности. Почев од Наполеоновог периода, па
све до проширења и оснажења на крају 19. века, ови обавезујући
аранжмани за секторску репрезентацију представљају добар при
мер мере која је промишљено и сврховито подстицана да служи
ради превазилажења интринсичних мањкавости у асоцијативним
способностима специфичних социо-економских група, те задово
љења одређених циљева јавне политике. Неко може приговорити
да установљење ових система на тако формулисаном селективном
35) Ibidem, стр. 172.
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принципу није демократско или да њихово функционисање не из
ражава јавне очекивања, али, без обзира на све то, они и даље оп
стају и нису конфонтирани са другим демократским институци
јама. У данашње време, највидљивија аналогија се може повући
према јавним фондовима за рад политичких партија и гарантовању
да сваки оптужени мора имати правног саветника.
Модерне интересне асоцијације већ обављају различите јав
не функције и као носиоци одређених јавних ангажмана и као из
вршиоци одређене политике јавних власти, мада се ретко када од
њих заиста тражи да функционишу као специфичан јавни модел
са тачно одређеним правима и обавезама. Споменуте привредне
коморе су изузетак, али либерални закони касног XIX века и раног
XX века су омогућили лако формирање и регистровање асоцијаци
ја, док синдикати подразумевају апсорпцију одређених правила и
процедура за стицање статуса најрепрезентативнијег и ексклузив
ног преговарачког партиципанта. У држави са корпоративистич
ким системом такви трендови метаморфозирају у своју екстрем
ну варијанту, све категорије класних или секторских интереса су
априорно установљене преко власти која издаје лиценцу или сер
тификат само једној организацији за њихово обласно репрезенто
вање.
Таква констелација условљава да Шмитеров ваучерски си
стем намерно избегава спецификацију било које фиксиране кате
горије репрезентовања утемељене на класи, статусу, сектору или
професији, те оставља организационе границе које обухватају
полу-јавне институције дефинисане преко: (1) интересних ини
цијатива; (2) самоодређења друштвених група; и (3) компетиције
за ваучере индивидуалних грађана.36) Главна интенција која лежи
иза полу-јавног статуса јесте форсирање: (1) грађанске димензије
асоцијација; (2) њиховог бољег међусобног разумевања; и (3) ува
жавања интереса јавности као целине. Тако позициониране аспи
рације би институционално морале кулминирати у установљењу
Повеље о правима и обавезама која би регулисала функционисње
интересних асоцијација са верификованом релевантношћу за се
кундарно организационо грађанство. Шмитер претпоставља да
би било сасвим наивно поверовати како наметање одређених асо
цијативних форми и правила аутоматски води ка актерима који су
руковођени идеалним спојем чињеница, респектовања других и
антиципирањем жељене будућности: ваучерски систем, пре све
га, покушава да амалгамира одређене услове самоорганизовања и
управљања са конкретном подршком и компетитивним процесом
алокације моћи.
36) Ibidem, стр. 174.
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Шмитер претпоставља да би Повеља о правима и обавезама
садржала: (1) специјалну регистрациону процедуру за све асоци
јације које функционишу у складу са Повељом зарад активности
интересне репрезентације и интермедијације; (2) приступ јавним
властима свих делиберативно релевантних актера за легислативу
и имплементацију у спецификованим интересним доменима; (3)
гарантовање демократских изборних процедура за извршне струк
туре и њихове одговорности целокупном чланству са посебним
апострофирањем права мањина; (4) обавезу да се као чланови при
хвате сви (појединци, породице, компаније итд.) чији се интереси
поклапају са самодефинисаним интересним доменом (без обзира
на пол, расу, националност итд.); (5) забрану насиља, расизма, и
других форми криминалног понашања; (6) обавезу потпуне јавне
транспарентности прихода и расхода асоцијације; (7) забрану било
каквих профитних активности; (8) забрану доприноса финансира
ња политичких партија, друштвених покрета и других интересних
асоцијација; (9) осигуравање капацитета за директну партиципа
цију у имплементацији јавне политике (претпоставка је да ће реле
вантна политика бити максимално администрирана преко асоција
тивних канала); (10) гаранције да јавна власт неће интервенисати у
унутрашњу делиберацију и одабир полу-јавних асоцијација, осим
у случају обезбеђивања статуса и промене грађанског и кривичног
законодавства; (11) дозволу за приступ јавним фондовима засно
ваним на облигаторним давањима грађана која су дистрибуирана
преко ваучера, као и независним приватним фондовима чланова
одређене асоцијације.37)
Одбрана нове пореске политике, у смислу наметања нових
такси, никада није уживала подршку, посебно у светлу неолибе
ралних залагања против повећања фискалних облигација за које
се већ држи да су превелике. Међутим, по Шмитеру, читав вау
черски систем се заснива на новом методу финансирања интере
сног посредовања, финансирања које треба да буде независно од
способности или жеља појединачног грађанина да издвоји новчана
средства, што указује на неволунтаристичко формирање финансиј
ских ресорса од свих оних који ће потенцијално имати користи.
Без обзира да ли ће се назвати асоцијативни допринос или репре
зентативна донација, то ће, ван сваке сумње, и даље остати при
нудна уплата. Таква такса треба да буде обавеза сваког становника
на одређеној територији, али не и корпорација, јер би тако дошло
да двоструке уплате и, следствено, потенцијално већег утицаја на
дистрибуцију прихода. Свако ко би желео, могао би да учествује
и са добровољним прилозима, што га, наравно, не би ослободило
37) Ibidem, стр. 175-176.
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од плаћања генералне таксе. Шмитер наглашава да би толерисање
овакве слободе сачувало мале и компактне групе које би и даље
остале атрактивне за своје чланове. Притом, оно што стабилизује
читав модел је механизам ваучера који могу бити додељени само
интересним асоцијацијама са полу-јавним статусом у размери коју
одабере сам грађанин. Њихову униформну вредност би одређива
ла јавна политика, а једине трошкове њихове употребе би детер
минисали време и напор потребни за техничку реализацију и за
прикупљање информација о алтернативним асоцијативним реци
пијентима.
За Шмитера, постоји више атрактивних карактеристика вау
черског система у домену интересне репрезентације: (1) дозвоља
вање релативно слободног изражавања плуралитета преференција
сваког грађанина у односу на ограничења једне партијске листе
или једног кандидата као најчешће форме територијално базира
ног гласачког система; (2) с обзиром да ће пропорција дистрибу
ције ваучера асоцијацијама од стране индивидуа јасно рефлекто
вати колико снажно сваки појединац осећа различите интересе,
ваучерски систем ће обезбедити једноставно решење за проблем
интензитета који већ дуже време заокупља демократску теорију;
(3) доћи ће до изједначавања ваучерског износа и одвајања одлуке
о доприносу од неједнаког располагања ресорсима које је интрин
сично систему власништва; (4) анулираће се рационални мотива за
коруптивне деформације, јер ваучери осигуравају директну корист
донатору и могу бити потрошени само преко верификоване асо
цијације са сертификатом; (5) биће омогућено промишљање при
роде нечијег интереса и пружена јединствене шансе за евалуац
 ију
нечијих претходних избора; (6) доћи ће до материјализовања сна
жног механизма за увећавање одговорности асоцијација – уколико
се понашање њиховог вођства превише разликује од преференција
појединаца који су своје ваучере потрошили на њих, грађани мо
гу да их трансферишу на неку другу асоцијативну локацију; (7)
реализоваће се ефикасна селекција између ривалских концепција
неког интереса и, следствено, потенцијално ангажовање латентних
група које не могу да пређу иницијални организациони цензус; и
(8) осигураће се објективна средстава за проширење есенцијалних
грађанских принципа и компетитивног језгра демократије и то без
моменталних и интензивних индивидуалних захтева и без угрожа
вања позиције елита.38)
За Шмитера, све то представља сигнификантан напредак
у односу на постојећу праксу изборних демократија и плурали
38) Ibidem, стр. 178.
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стичког посредовања. Оно што није разјашњено јесте како би се
ти прогресивни трендови задржали у више корпоративистичким
системима. Неоспорно је да овакав модел елиминише петрифи
ковано конституисање нације утемељено на класним, секторским
или професионалним категоријама. Са ваучерима све категорије
интереса које су репрезентоване кроз полу-јавни статус имају исте
хипотетичке шансе да привуку подршку, тако да ниједној асоци
јацији није гарантован стални монопол у одређеном домену. Чи
њеница да ће неке асоцијације располагати са више ваучера може
бити добар аргумент за потенцирање свеобухватнијих категорија и
монополистичкијих организација, мада такав однос снага увек мо
же бити нарушен уколико грађани истрају у преусмереној потро
шњи својих ваучера. У вауч
 ерском систему грађани-донатори не
постају аутоматски чланови удружења, њихови ваучерски гласови
не повлаче за собом како приступање одређеној асоцијацији тако
и послушност истој. Повећање ресорса и истакнутост асоцијације
може довести и до повећања њене атрактивности за индивидуалну
партиципацију, ваучерска компетиција међу асоцијацијама усло
вљава издвајање значајних средстава за придобијање подршке и
то не само на нивоу ваучерског капитала, већ и на пољу ангажмана
регуларног чланства које ће одлучивати о ваучерској потрошњи.
Шмитер сугерише да техничка имплементација ваучерског
модела мора да уважи и следеће моменте: (1) ваучери треба да буду
администрирани заједно за порезом на добит и треба да имају фор
му упитника са листом свих полу-јавних асоцијација; (2) грађани
би могли да изаберу лимитирани број асоцијација, фракциону ди
стрибуцију треба сукцесивно сузбијати због једноставности обра
чунавања; (3) листа полу-јавних асоцијација би могла да буде тако
структуирана да организације са великим чланством заузимају по
себну секцију, локалне и специјализоване групе треба да буду ори
јентисане ка придруживању ширим и националним асоцијацијама
у оквиру којих би реализовале своју финансијску подршку, док би
асоцијације које нису задовољиле квантитативне критеријуме биле
искључене из националног ваучерског система; (4) приликом по
четне примене овога модела, сигурно је да би асоцијација које при
хвате полу-јавни статус уживале привилегованији положај у одно
су на остале асоцијације, позитивна последица таквог стања биће
иницијална подршка ваучерској шеми, док се као негативни ефекат
може одредити перпетуирање асоцијација које можда и нису најре
презентативније; (5) предности монополистичке или високо олиго
полистичке репрезентације, апострофиране у корпоративистичкој
литератури, свакако морају бити ратификоване преко ваучерског
механизма да не би дошло до мусолинијевске Carta del Lovoro со
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луције, уколико дође до преклапања и мултипликовања унутар
интересне категорије асоцијације, не постоји никакво кориговање
од стране власти, присуство не-чланова улагача ће деловати ко
рективно на персистенцију такве фрагментације – ако ангажовање
њихових ваучера покаже јасан отклон према фиксираним понаша
њима, онда ће организациона структура моћи да реализује интерну
трансформацију перцепције интереса; (6) грађани могу да постану
и чланови асоцијација које се не налазе на листи, али коришћење
јавних фондова од стране таквих асоцијација подразумева испу
њење услова полу-јавног статуса и задовољење цензуса по питању
чланства; (7) износи ваучера грађана који не изразе своје асоција
тивно опредељење били би распоређени у сагласју са преференци
јалним пропорцијама карактеристичним за целокупно грађанство;
(8) лица без грађанског статуса која плаћају порез такође би доби
јала ваучере које могу да понуде асоцијацијама за репрезентовање
њихових интереса, то би им омогућило да упражњавају грађанска
права која су им ускраћена у партијској, изборној и легислатив
ној области; (9) ваучерски фондови би били дистрибуирани сваке
године, али би систем ваучерске селекције био реализован сваке
две године и то делимично због растерећења појединаца, а дели
мично због отварања простора за пуно испољавање асоцијативних
програма; (10) асоцијацијама треба бити забрањено придобијање
грађана преко понуде повратка једног дела вредности ваучера у го
товом новцу или директним услугама.39)
Шмитер је убеђен да реализација овако конципираног моде
ла, са његове три уско повезане компоненте: полу-јавним статусом
асоцијација, обавезујућим начином финансирања и ваучерским си
стемом за дистрибуцију ресорса, манифестује значајан помак уна
пред по питању корпоративизма и плурализма управе у модерним
демократијама. Његова пуна примена треба да узрокује динамична
и дисциплинујућа решења за превазилажење конфликата, решења
које не захтевају константни мониторинг и интервенције државе
и ослобађају грађанина од неправичности и непредвидљивости
тржишта. Тежишни локус будуће стабилности таквог консензуал
ног поретка претпоставља схватање по коме се таква концепција
утемељује на процесу перманентног профилисања социјалног спо
разумевања и то не преко нетранспарентног класног компромиса
између појединаца, већ кроз измирење многобројних групних раз
лика преко процеса усаглашавања, те имплементације резултата
тог договарања преко јасно дефинисаних и одговорних организа
ција цивилног друштва.
39) Ibidem, стр. 179-180.
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Наравно, немогуће је потпуно сагледати какве ће садржин
ске промене проистећи из такве реконструкције интересне полити
ке, већим делом зато што уколико им је дата шанса да то ураде без
напрезања – лако и елегантно, суштински је несазнатљиво како ће
грађани изразити обим и интензитет њихових правих преферен
ција. По Шмитеру, не мању потешкоћу ће представљати и увид у
то како ће друге демократске институције реаговати на равноправ
нију организациону дистрибуцију манифестовану асоцијативном
репрезентацијом интереса. Заправо, оваква концептуална поставка
ће бити могућа, чак иако се на дужи временски период кумула
тивни учинак покаже као недовољан, неделотворан или неадеква
тан, само уколико у њој многе групе буду препознале адекватну
системску солуцију за постојеће недостатке и будуће интенције.

ЗАКЉУЧАК
Шмитеров пројект се априорно утемељује на афирмацији
демократске улоге интересних група и на потпуном (суштинском)
отклону према позитивном систему интересне репрезентације: он
се примарно бави друштвеном неједнакошћу. У том смислу, кон
статује се да док принципијелно, на нивоу могућности, слобода
удруживања потенцијално фунгира као снажно оружје у рукама
оних који добровољно споје своје појединачно недовољне ресурсе
у кумулативно колективно делање, у пракси такви капацитети би
вају ексклузивна одлика компактних (привилегованих) група које
су најспособније у експлоатисању предности такве начелне могућ
ности. Шмитеров предлог за превазилажење овакве конјункције је
увођење секундарног грађанства, које би се базирало на више или
мање облигаторном асоцијативном ангажману и од стране државе
административно регулисаном систему ваучера. И мада је таква
реформа је концентрисана на елиминисање читавог спектар нејед
накости дубоко укорењених у богатству, власништву или статусу,
које уносе дискриминационе интересне елементе у савремене де
мократске поставке, она у томе не успева у потпуности. Посматра
на кроз призму идеалистичког стремљења, она настоји да раскине
са прошлошћу директне индивидуалне партиципације у јавној де
либерацији и изнађе „модус“ грађанина чија будућност није „хер
метизована“ перманентном заокупљеношћу јавним интересом.
Без обзира на прокламоване реформске димензије, Шмите
ров концептуални предложак је, у својој крајњој идејној поставци,
обележен неким коренитим трансформацијама природе саме демо
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кратије. Због тога што се већина савремених демократија базира на
волунтаристичкој грађанској партиципацији, обавезност гласање
представља нешто што се најмање очекује, па систем наметнуте
асоцијативне интересне репрезентацију врло лако може метамор
фозирати у ствар доминантније и „агресивније“ политичке опције.
Осим тога, иако овај облик асоцијативне демократије може ану
лирати „класичне“ неједнакости произашле на статусу, приходу и
образовању, истовремено он може акцелерирати улогу „модерних“
неједнакости заснованих на полу, узрасту, религији или неком дру
гом критеријуму различитости. Неки од тих новонасталих „груп
но-партикуларних“ интереса су структурално компликовани за
организовање, а неки, што је далеко важније, делиберативно опти
рају за немогућност формалне институционалне репрезентације.
In summa, Шмитерова реформа политике сугерише квалитативну
трансформацију самог супстрата постојеће демократије, она зади
ре много дубље у њену природу од првобитно прокламованог ци
ља усмереног ка смањењу друштвених неједнакости.
Додајмо овоме и начелну опсервацију (претпоставку) да асо
цијативизам не може постати превалентни демократски дискурс
све док третман асоцијативног модела од стране државе не буде
минимално позициониран као користан и преференцијално подо
бан. Активно деловање унутар цивилног друштва може значајно
допринети иницирању таквих стратегијских програма, али за раз
вој и напредовање асоцијативне власти, у смислу легислативног
трансфера једног дела корпуса јавних задатака на асоцијације и
коренитије децентрализацију државе, биће потребна подршка, ре
цимо, сигнификантног дела скупштинских заступника. Као пред
услови за такву конјункцију могу се одредити: потпуна увереност
политичких и владајућих структура да асоцијације располажу са
потенцијалима за реализацију такве стратегијске реформе, те ван
серијска јавна подршка асоцијативистичке агенде. На страну еви
дентан утопијски призвук таквих захтева, класично асоцијативно
тактичко-оперативно пренебрегавање и маргинализовање државе
у корист цивилног друштва се манифестује само као делимично
оправдано. Асоцијативни демократски модел може, дакле, да се
најшире и најоп
 резније одреди као средство за чвршће повезивање
подручја формирања и имплементације државне политике са под
ручјем потреба и интереса изражених у спонтаним и аутономним
асоцијацијама цивилног друштва. „Ортодоксни асоцијативистич
ки заокрет“, је, дакле, тешко остварљив, али „лака“ остварљивост
комбиновање асоцијативног концептуалног предлошка са, рецимо,
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делиберативним концептом демократије отвара простор за квали
тативно вишу партиципацију.

Djordje Stojanovic
NEO-CORPORATIST CONCEPT 
OF “VOUCHER-DEMOCRACY”
Summary
Recognizing the extraordinary importance of associative life for
democratic theory, the problems associated with the democratic defi
cit of welfare state concept and trend of declining interest and trust
in political institutions of the advanced capitalist societies, this paper
analyzes the political and social design based on the qualities of associ
ative engagement as a conceptual core of associative democracy project
(primarily understood as a reform intervention in traditional model of
representative democracy or аs reform addition to dominant aggrega
tive conceptions of democracy). In the first part of this paper, author
critically examines: (1) Paul Hirst’s concept of associative democracy,
which is a variant of institutional pluralism (oriented towards develo
ping of adequate institutions for the more comprehensive inclusion of
minorities); and (2) Joshua Cohen and Joel Rogers’s concept of associ
ative democracy, which is based on the radical transformation of corpo
ratist approach where interest groups take the most important position.
The second part of the paper deals with the Philippe Schmitter’s neocorporatist concept of associative democracy, with a theoretical attempt
to solve the problem of social inequality by promoting the secondary
citizenship, semi-public associations and the state voucher system. The
paper concludes with a consideration of the fact that, although concei
ved as a democratic reform, Schmitter’s concept of associative democ
racy manifest demand for deep metamorphosis of democracy.
Key words: associative democracy, associations, political theory, neo-corpora
tism, civil society, democratic reform.
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ROUSSEAU: EQUALITY AND THE
STRUCTURE OF POLITICAL
Summary
In this article the author discusses Rousseau’s idea of equality,
emphasizing that it refers to the very structure of the political in one of
the greatest thinkers of political philosophy. The very possibility of po
litics is presented, as it is argued, in the evental form of the social con
tract. From this, politics appears as a rare but specific event that enables
human freedom which in itself is intrinsically egalitarian. The way in
which popular sovereignty is constituted here at the same time appears
as a leading trace for contemporary thinking.
Key words: equality, popular sovereignty, the structure of the political, de
mocracy, freedom.

INTRODUCTION
Doubtlessly, a lot has been written on Rousseau’s relation to both
Kant and Marx (the “two poles” that still in one way or another influ
ence contemporary thinking), in practically endless debates between
liberalist and socialist traditions. Pro and contra, these analyses, in the
ir search for the “true” Rousseau, usually focus on selected texts from
either The Social Contract or Discourse on the Origin of Inequality or
Rousseau’s other writings and letters.1) This is partly due to Rousseau’s
own inconsistencies and contradictions, but perhaps more importantly
the debt is to be found in his discrepancies2) which therefore, rather
then presenting a lack, actually demonstrate both the uniquen ess and
non-reducibility of his work, testifying exactly about the impossibility
1) Attempts to comprehend the “whole” Rousseau and, therefore, more convincing examples of
two decisive ways of reading can be found, for example, in Cassirer’s work The Questions of
Jean Jacque Rousseau and Della Volpe’s Rousseau and Marx.
2) We refer here to Althusser’s decalage, which points to theoretical functioning of the funda
mental philosophical object and to the very ‘problems’ Rousseau’s theory elects. Its analysis
leads to the theoretical function of the philosophical system in which Rousseau proposed to
think politics. See, Althusser, L. Montesquieu, Rousseau, Marx p.113-114.
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of its defin ite classific ation within the framework of standard divisions
in political theory and philosophy.
If, however, Rousseau’s walk always remains solitary - and maybe precisely as such a permanent inspiration - this does not mean to say
that certain motives expressed in his thinking do not point to the path
of that walk, especially regarding the crucial question of the structure
of politics, recently summed up by Badiou in a formula according to
which in Rousseau equality is politics.3) In one sense, this essay can
be understood as an attempt to analyze this formula, together with its
opposite, namely that inequality as such is something significantly an
ti-political and that such a claim here is neither Arendtian nor Haber
masian.
From the other side, speech about the being of politics in Rous
seau – our theses runs - cannot be separated from Rousseau’s reflecti
ons on civil society, its origin, characteristics and functioning. These
reflections, which bring into light numerous consequences of Hobbs’s
thinking, are to be followed up with Rousseau’s constructive insights
on the possibility of establishing an association of free individuals and
democracy. By means of necessity, this pulls up the theme - indispu
tably of present importance – of egalitarian liberty as politics of true
democracy, furthermore, of politics itself, understood therefore not in
sense of techniques of ruling and domination, developed through diffe
rent forms of (neo)liberal theories, but as a philosophical inquiry of the
act by which people is a people.
To reflect, therefore, on the act how a people becomes a people,
of what is true foundation of society, is to reflect about the structure of
the political. For this act simultaneously presents the act of forming an
association where freedom is maintained and egalitarian liberty con
stituted, the act of unification that affirms the particular and the act of
‘total alienation’ which comes about as a non-exchangeable and non-re
fundable total gift. This total gift is equality. People becomes a people
by constituting itself as political subjectivity, by giving themselves in
order to gain themselves, and only in such a context the being of politics
and being of society are expressed.
The role of morality and education, the dilemma as to what ex
tent the issue is a juridical one, the relation of politics with empirical
reality, the distinction between power and will, are just some of the the
mes that appear side by our leading question: how is politics possible?
Or, what is the possibility of politics (of equality) in civil society?
3) Badiou, A. Being and Event p. 347.
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THE EVANTUAL FORM OF THE SOCIAL
PACT AND RARITY OF POLITICS
Rousseau’s Social Contract demonstrates a theoretical analysis
of the political in the highest sense. The concern here is about the condi
tions of possibility of event of politics, about its legitimacy and justifica
tion that comes into one with its existence, found in its very procedure.
The decisive moment to be understood is that for Rousseau politics is
possible exactly because it belongs to the field of possibility and not
necessity. This is Rousseau’s crucial polemic against Hobbs: the social
pact is not necessary and that is why politics has nothing to do with for
ce, violence or its superseding.4) To suppose such a scenario means not
only to suppose a minimalist conception of politics, but to posit it both
externally and instrumentally, as a necessary tool for survival. As later
on taken up by Schmitt, the idea here is that the enemy is constitutive
for the political, and that the originary state of nature is actually never
cancelled but only transfigured on a different level – the weaker (even
after the ‘establishing’ of politics) still losses, and the rule of the stron
ger remains in force.
But if the Hobbsian-Schmittian anthropological paradigm is of
decisive influence for their understanding of the political, furthermore,
if politics is nothing other but a repetition (although on a different level)
of the state of nature, isn’t Rousseau caught with a similar problem, in
which exactly his humanitarian conception of man enables the social
contract, and even more, enables its functioning in civil society?
The answer is no. In spite the fact that Rousseau’s description of
the state of nature might appear as overly romanticized and for certain
tastes overly optimistic, the point is that it has practically nothing to do
with the event of the political, exactly because politics is a matter of
possibility and therefore of (rational) chance. It might and might not
take place; it is a human creation of collectivity that takes places thro
ugh a social pact. Moreover, for Rousseau it’s a rare event. This means
not only that the political has neither any direct or necessary connection
with the state of nature, let alone connection with vital needs, but even,
and no less signific antly, that it has not much to do with empirical rea
lity of states and civil obedience either. Politics has nothing to do with
apolitical and anti-political. It is not dependent on acceptance of any
(even Rousseau’s own) particular anthropology. Its only presupposi
4) See Rousseau, Jean Jacque. The Social Contract, pp 43-48. Here Rousseau demonstrates both
that politics cannot be founded on “the right of the strongest” and that it cannot depend on
conventions sanctioning the effects of violence (such as the submission of the slave to the ma
ster). Also see Rousseau, Jean Jacque. The Discourse on the Origin of Inequality, p. 74.
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tion is, as Althusser rightly notes, one that is at the same time its very
constitution, namely a plurality, multiplicity that originates from an im
manent relation to the self. Beginning from this it becomes clear that
politics is not one of singularity but of “people.” The social pact itself
is exactly this becoming of the political as multiplicity that is actualized
in the event.
From the other side, it is important to realize that although Rous
seau strongly opposes Hobbs’s minimalistic conception this in no way
implies that his solution is a maximalistic one. On contrary. Rousseau’s
proceduralist conception of politics exactly proves that it is not a struc
ture supported by being in any way: the structure of the political is that
it has no structural base. Exactly for this reas on, politics is a vulnerable
and fragile human creation that is always on the very edge of its own
disappearance.
But what does it mean to say that politics is rare? It certainly
does not mean that apolitical i.e. natural is dominant. One of Rousse
au’s greatest and typically modern insights – of decisive importance
for political theory - was exactly that a return to nature is not possible.
Even the desired description of the state of nature serves as a theoreti
cal paradigm and in no way as an actual historical claim about human
being.5) Or, if politics is only possible, nature is not even that: its im
possibility, its non-existence is derived from reflection that culture and
civilization are always at play. The discourse on nature, however, has
a significant function of reminding of one fact of nature: freed om. This
enables Rousseau to say that “man is born free and yet everywhere he
is in chains”6) and that, therefore, civilization and civil society far more
often present a direct negation of the political then its realization.
This is to say that Rousseau’s reference to natural freed om is
also a strategic one – namely, as to the only theoretical possibility that
remains possible even with the impossibility of nature as such and/or
any particular anthropology. Natural freedom, the fact that ‘man is born
free’ is independent on any discourse on nature and speech about hu
man essence. Theoretical recognition, therefore, of this only theoretical
possibility, is a precondition for the event of politics. Natural freedom
is a sine qua non for thinking of politics as collective freed om, freedom
in and of multiplicity and its articulation – although, certainly, civil
freedom is founded on conventions (and figures as negation of natural
freedom).
5) In a somewhat similar manner the social contract is not a historically provable fact either. Nor
is Rousseau interested in historical localizations, but in “hypothetical and conditional reaso
nings.” See Rousseau, Jean- Jacque, Discourse on the Origin of Inequality, p.38.
6) Rousseau, Jean Jacque. The Social Contract, p.41.
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This is why Rousseau writes that “the problem is to find a form of
association in which each, while uniting himself with all, may still obey
himself alone, and remain as free as before. This is the fundamental
problem of which the Social Contract provides the solution.”7)
But, again, why is politics such a rare event? If its first condition
is - as Rousseau theoretically demonstrates – human freed om, the se
cond and decisive lies in understanding the link between freedom and
equality: that the “chains”, as unfreedom, always refer to inequality in
society and, consequently – that freedom cannot subsist without equa
lity. The issue of formation and preservation of inequality for Rousseau
goes further then the fact that empirical reality of civil society for the
most time presents such a case. Rather, it has to do with inner logic of
civil society, its origin and functioning (what we will return to), and,
on the other side, with Rousseau’s insight that exactly because political
freedom is possible only as equality it is matter of a rare event.
The social contract is such an event, in which theoretical and
structural indetermination and independence are directly actualized in
politics as free human creation, and in which the creation of multiplicity
beginning from relation to the selfhood is formalized by Rousseau in
the split of the particular will to participation (in sovereignty) and sub
mission (to the laws). It is in respect to these “two”, as Badiou rightly
notes8), that “one” that is the people, the subject of politics, is created.
This split of the particular will generates the appearance of ge
neral will, which for its norm has equality. As such, general will is the
relation of the people to themselves, the event of simultaneous recog
nition of all and their mobilization i.e. the event from all to all, from
people to people. This way it stands as popular sovereignty. Or, in ot
her words, “if the people promises simply to obey, it dissolves itself by
this very act, it loses its quality of being a people; as soon as there is
a master, there is no more sovereign, and the body politic is destroyed
forthwith.”9)
Rousseau’s modern insight that the general will is intrinsically
egalitarian – and that this is directly connected to existence of politics
– carries the juridical manifestation as its mode of appearance. This
means that it is a matter of laws, but the ques tion is not one of their
approval or disapproval but weather they conform to the general will
of not. To say that general will determines the political is to say that it
evaluates the proximity of laws and statements to the social contract
7) Rousseau, Jean-Jacque. The Social Contract, pp 49-50.
8) Badiou, A. Being and Event p. 346-347.
9) Rousseau, Jean-Jacque. The Social Contract, p. 57.
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– people’s decision of weather it is theirs or not. Political decision for
Rousseau refers, therefore, to the very issue of what is politics, and its
measure is people’s belonging to themselves.
To say that politics is rare is to say that existence of the people
is rare. This is the way in which the evental form of the social contact
is realized: the event is the act in which the people becomes a people,
a self-relation as relation to all. Such is the way in which the gene
ric character of politics is expressed in Rousseau. That is why neither
parliamentary representativity nor any form of ‘partial society’ have
any place here. Unanimous consentment10) means exactly that all oppo
nents, if they might appear, remain external, outside of the event of po
litics, apolitical or anti-political, and in such sense ‘foreigners amongst
the citizens’.

INEQUALITY AND CIVIL SOCIETY
Rousseau’s further argument for his idea that the event of politics
is rare, and that fragile human creation of a collectivity is a chance,11)
refers to understanding of history of civil society as marked by inequa
lity. “The first person who, having enclosed a plot of land, took it into
his head to say this is mine and found people simple enough to believe
him, was the true founder of civil society.”12)
Not only does Rousseau here – admittedly, in a typical Marxi
an manner, as underlined so many times – recognize that the origin of
inequality was the idea of private property, but that it was civil society,
development of human faculties and ‘progress’ in the history of man
kind, that “true source and theatre of all history’, that created the world
of private property and, consequently, the master-slave relation.13) Only
10) Badiou emphasizes that, however, if the social pact is unanimous the issue remains of how a
generic character of politics can subsist when unanimity fails.
11) In this sense it can be noted that both ‘versions’, which insist either on Rousseau’s optimism
or - more frequently – pessimism, seem equally unjustified.
12) Rousseau continues: “What crimes, wars, murders, what miseries and horrors would the hu
man race have been spared, had someone cried our: “Do not listen to this imposter. You are
lost if you forget that the fruits of the earth belong to all and the earth to no one!” See Ro
usseau, Jean-Jacque, Discourse on the Origin of Inequality, p. 60. (Later on in Confessions
Rousseau explicitly wrote about the Discourse on the Origin of Inequality as the ‘work of the
greatest importance’. Although here we simultaneously analyze The Social Contract and The
Discourse on the Origin of Inequality as equally relevant.)
13) Rousseau also writes: “As soon as it was found to be useful for one to have provisions for two,
equality disappeared, property appeared.” emphasizing that “the law of property and inequ
ality transformed a skillful usurpation into an irrevocable right, and for the profit of the few
ambitious men henceforth subjugated the whole of mankind to labor, servitude and misery.”
Ibid, pp. 37.
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in such a world the emergence of competition and rivalry, greed iness,
wickedness, the category of interest - and therefore conflict of interests
- was not accidental. Such a world, the world of Hobbsian state of war,
produced total anti-politics, in which human relations, even in ‘peace’,
were based on threats to life and natural freed om.
The point is, as it is emphasized in The Social Contract, that the
state of war was and could have been constituted solely through the re
lation between things and not between men, i.e. that property relations
were the initiator of anti-politics. The emergence of private property, as
described in the Discourse on the Origin of Inequality, was recognized
by Rousseau as the last stage of the state of nature and the fateful stage
in human evolution. It was the stage in which civil society authorized
political inequality, consisting in “different privileges enjoyed by some
at the expense of others, such as being richer, more honored, more po
werful.”14)
This process also, as its significant aspect, contain ed the habi
tuation of being a slave, of human being becoming weak, fearful and
servile, or appearing as a master up to the point in which it seem
 ed prac
tically natural. Or, more precisely, while the first stage of inequality
was the establishment of the law and of the right of property, the second
stage, according to Rousseau, was the institution of the magistracy, and
the third and final stage was the transformation of legitimate power into
arbitrary power. The class division into rich and poor was authorized in
the first epoch, and as such presented the beginning of political inequa
lity. The forming of “weak” and “strong” was constituted in the second
period, and the master-slave relation, together with habituation to it,
appear ed with spreading and dominance of arbitrary power. What re
mains the same in all of these stages - and all conceivable future stages
of inequality as well – is that the “multitude is oppressed” and “that this
the oppression continually increases.”15)
In the final stage of inequality, actual and possible, where everything is returned to the law of the strongest, individuals ‘become equ
al again, because they are nothing.’ One of the decisive moments and
Rousseau’s emphasis here is that all that has previously been ascribed
to the savage man actually belongs to the civil man, and that previous
discourses transferred to the state of nature the ideas that can be found
only in society. This way, they also attempted to present political ine
quality as natural (inequality). In addition, and even more importantly,
the inner logic of civil society, its production of political inequality, re
14) Ibid, p. 38.
15) Ibid, p. 78.
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quired the use of natural inequality, and in such a way that it established
itself on the difference between being and appearance.
Appearance become decisive because deceit was recognized as
necessary for functioning of anti-politics: “It was necessary for man,
for his advantage, to show himself to be something other then what he
in fact was. Being something and appearing to be something became
two completely different things, and from this distinction there arose
grand ostentation, deceptive cunning, and all the vices that follow in
their wake.”16) Anti-politics as politics of inequality, therefore, was re
alized through the split between being and appearance17), such that the
civil man lived ‘outside himself’, in a self-produced externality which
is actually his dependence on appearance (to others). Such a depen
dence created individuals who live only externally to themselves, in
and through the opinions of others, and therefore in a permanent state
of disharmony, in the split between the “inner” and the “outer”. In this
sense Rousseau reminds that under bad governments equality also is
only apparent and illusory,
Consequently, it is civil society, functioning in the mode of “as
if”, in which everything - including honor, friendship and virtue - beco
mes “factitious” and “play-acting”, where, in Rousseau’s terms, reason
without wisdom and pleas ure without happiness are realized.18) That is
the “reasonability” of civil society.
What is at stake, therefore, is not only Rousseau’s problematiza
tion of the concept of “nature” and the “state of nature” but of “civili
zation” as well. Moreover, it refers to the whole paradigm in political
16) Ibid, p. 67.
17) In Arendt’s terms, this is the contrast between the Socratic formula “Be what you are!” and
Machiavelllian one that is “Become what you are!” and “You are as you appear to be!” In
Marx’s analysis of the relation between essence and appearance – as a part of his critique of
Hegel’s statement that “essence must appear” – it is demonstrated that there can occur a “hi
ding” of essence. In that situation, the relation between essence and appearance creates the
illusion of their independence (as in bourgeoisie society), which is the historical concealing of
the actual connection between essence and appearance. For Rousseau, however, the emphasis
is on the split that occurs in civil society, and on the role of appearance for its maintenance.
This way Rousseau recognizes one of the crucial phenomena of the modern world and its rela
tion with production of (anti)political inequality and instrumentalization of natural inequality.
Furthermore, this stands as one of the first acts of self-critique of modernity, as diagnosis of
its own critical condition. On the other side, this insight should in no way be understood as
pleading for any “essentialization” but, rather, for the event of politics as creation of true sta
tements – and political i.e. free subjects.
18) Doubtlessly, this description resembles Marx’s famous description of the bourgeoisie, in its
action of creating the world to its own image: “Where it has come to power the bourgeoisie
has obliterated all relations that were feudal, patriarchal, idyllic. It has left no other bond
between one man and another then naked self-interest. It has resolved personal worth into
exchange-value and in place of hard won freedoms it has established a single freedom – con
scienceless free trade.” See Marx, K. The Communist Manifesto, pp. 3-4.
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thinking of status civilis contra status naturalis, in recognition of force
as the initiator of slavery, and that the struggle and competition of pri
vate interests, appearing as the main vehicle of civil society, dislocates
the meaning of both terms.
All these motives enable us to say that the state of war (homo ho
mini lupus est attitude), as civil society, emerged as the state of human
alienation in which, with the development of human faculties ‘self-re
spect’ was transformed into particular interest – amour de soi into amo
ur propre. Rousseau reminds that such a situation of general competi
tion, rivalry and men becoming enemies, could have been established
only among those who understood themselves as private individuals.
Where slavery exists, what remains is only private interest. In that situ
ation there is ‘neither private good nor body politic’.

VIRTUOUS PEOPLE
As Althusser notes, Rousseau’s ‘total alienation’ in the social
pact unfolds as the answer to this state of complete human alienation.19)
Politics as the answer to anti-politics articulates itself through freedom
- as the insight that people as people cannot sell themselves.20) That is
the meaning of egalitarian liberty, of liberty as justice: it is the right of
all to the social recognition of their personal qualities and abilities. This
is to say that the social contract as the act of ‘total alienation’ of the
individual, simultaneously presents the creation of community, in such
a way that one gives himself to his own freedom. Furthermore, in diffe
rence to the Hobbsian paradigm: “the nature of the social pact is private
and peculiar to itself, in that the people only contracts with itself.”21)
This is the way in which direct democracy is articulated in Rousseau.
Aside from the decisive moment of creation of the political, Ro
usseau’s answer to the situation of inequality lies in concrete economic
reforms and proposals that no citizen should ever be wealthy enough to
buy another and no one poor enough to sell himself. Economic equality
here comes with political equality, since it is exactly the recognition of
the private will in the general will that forms the virtuous citizen who
reaches such an understanding. In Discourse on Political Economy Ro
usseau emphasizes that economic justice is one of the most important
tasks and that the greatest evil has been done where there are poor peo
19) See Althusser, L. p.126-128.
20) See Rousseau Jean-Jacque, The Social Contract, p. 45.
21) See Rousseau, Jean-Jacque, Emile, p. 425.
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ple to defend and rich to restrain. Rousseau reminds of the crucial role
of the process of education, which enables such and understanding: “It
is not enough to tell the citizens, be good; they have to be taught to be
so. Every man is virtuous when his particular will conforms in all things
to the general will.”22) Public education, therefore, presupposes the life
in the midst of equality and general will i.e. not to want what the society
does not want. One of the consequences here is that, therefore, the so
greatly emphasized process of enlightenment and education of men to
become citizens cannot be reduced to their becoming moral persons in
Kantian sense (as Cassirer would have it). If one is to speak of ethics
here, it would either have to be in a derivative or modified sense, such
that (understanding) equality – and first of all multiplicity that origina
tes from an immanent relation to the self – is the central theme.
All of these are different aspects of Rousseau’s, in Hegel’s terms,
‘wild idea of the people’, of popular sovereignty that tells us that the
state is the people and that they are the real sovereign. In such context
equality, of such a kind that people ‘though being unequal in strength
and talent, all become equal by convention and right’ is created. Such
equality is conditioned by the recognition of the potentialities or free
doms of all, of people who become a people in the act of forming the
general will. Rousseau reminds that “it is to law alone that men owe
justice and freedom” and that “it is this voice that dictates the percepts
of public reason to every citizen, and teaches him to act in conformity
with the maxims of his own judgment, and not be in contradiction with
himself.”23)
For Rousseau this means the following: if politics is possible be
cause it belongs to the field of possibility, and if it comes into existence
through the event in which people constitute themselves as people (and
as such originates in equality), then its becoming, from one’s relation
to oneself in non-contradiction of multiplicity, is formalized in law as
public reas on, through which virtuous people confirms themselves as
free and just – i.e. as citizens.

22) Ibid, p. 15.
23) Rousseau, Jean-Jacque. Discourse on Political Economy, p. 10.
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Богдана Кољевић
Београд
РУСО: ЈЕДНАКОСТ И СТРУКТУРА ПОЛИТИЧКОГ
Сажетак
У овом чланку аутор разматра Русоову идеју једнакости,
подвлачећи да се она односи на саму структуру политичког код
једног од највећих мислилаца политичке филозофије. Могућност
политичког појављује се, као што се у чланку аргументише, у
облику догађања друштвеног уговора. Политика се на тај начин
јавља као редак али специфичан догађај који омогућава и ствара
људску слободу као инстринсично егалитарну. Начин на који се
народни суверенитет овде конститутише у исти мах је зато и нит
водиља за савремено мишљење.
Кључне речи: једнакост, народни суверенитет, структура политичког,
демократија, слобода.
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MORAL FOUNDATIONS OF EUROPE
IN UPCOMING WORLD ORDER
Summary
It is possible to assert that moral foundations of Europe are ge
neral moral values. In the paper author attempted to find out the origins
of these foundations, as well as their role in contemporary and future
world. The author came to conclusion that a precondition for their pre
servation if a re-definition of the concept “being a European” in direc
tion of one model of increasingly inclusive identity.
Key words: Europe, moral foundations, Kant, peace, liberalism, justice, nor
mative will, inclusion

THE ESSENTIALS OF EUROPE
When addressing the issue of the “moral foundations of Europe”,
it is appropriate to make an attempt first to identify that what can be
named as the “essentials of Europe”. In other words, what is central to
Europe’s distinctness? Without having the ambition to offer an exhau
stive taxonomy of these essentials, I think that the following list covers
some truly important features of the identity of Europe. The first is in
the domain of geography and ethnography, the second addresses Euro
pe’s religious and cultural traditions, the third its historical relevance,
the fourth covers the field of politics, while the fifth deals with an im
portant aspect of the relations among European states throughout their
history. In summarized form, a list of Europe’s essentials would then
look as follows:
1) A relatively small continent inhabited by a range of different
ethnic groups and cultures, originating in the migration of
populations and the continent’s separation by rivers, moun
tains, lakes, valleys and seas.
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2) A Judeo-Christian religious and ancient Greek and Roman
cultural tradition.
3) A strong relevance for world history, both in terms of power
(conquest) and in terms of culture and science.
4) A tradition of liberalism and democracy.
5) The recurrence of wars among states, conflicts between et
hnic and religious groups, and even genocides.
It is obvious that the fifth essential stands out as one that sheds a
grim light on the identity of Europe. The first half of the twentieth cen
tury represents in that regard a particularly sad episode in Europe’s hi
story. On the other hand, we see in the second half of that century, simul
taneously with international relations that are marked by the Cold War,
the emergence of an unprecedented peace project: the European Union,
with the European Coal and Steel Community (ECSC), the European
Economic Community (EEC) and the European Community (EC) as its
precursors. The heart of this peace project is nicely formulated in the of
ficial motto of the European Union: “In varietate concordia” (“United
in Diversity”). The ECSC/EEC/EC/EU, however, does not only have a
historical and pragmatic background as an initial attempt to minimize
the chance of states resorting to wars (in perspective of Europe’s violent
past), but also a rationale in something that leads us to the primary the
me of this paper, i.e. to the moral foundations of Europe.

EUROPE AND IMMANUEL KANT
An appealing point of reference in that regard is Immanuel Kant,
the author of the work Toward Perpetual Peace (hereafter TPP)1). Kant
asserts there that the civil constitution of states ought to be “republi
can”2), that such states will progressively establish peac e among them
selves by means of a “pacific union”, and that cosmopolitan law is to
operate in conjunction with this union3). Kant’s conception of the stage
on humanity’s path toward eternal peace, the stage he addresses in TPP,
is thus based on a world order that satisfies three requirements: liberal
states (1) in a federative union (2) that endorses cosmopolitan law limi
ted to conditions of universal hospitality (3). But what is the final stage
1) Zum ewigen Frieden
2) By “republican” Kant means a political society that combines individualism and social order.
In such a society, the individual is a self-legislator making laws that apply equally to all citi
zens (himself included). It is possible to assert that Kant’s conception of republican societies
does not differ much from the contemporary notion of liberal societies.
3) Cosmopolitan law is to be limited to “conditions of universal hospitality”.
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on this historical route of humankind? By what else will the final phase
of our moral and political development be marked, apart from perpetual
peace?
The answer to this question can be found in Kant’s Religion Wit
hin the Boundaries of Mere Reason (hereafter RBMR)4). In that master
piec e Kant elaborates in depth on the “ethical commonwealth”, which
is, together with perpetual peace, the destination toward which history
leads the human race5). Furthermore, Kant’s political plan for perpetual
peace depends on the ethical commonwealth, while the establishment
of this commonwealth is contingent on our moral progress. The same
issue from a different angle: political and moral progress converge on
the same objective - the objective of the ethical commonwealth.
In RBMR Kant asserts his position that the rational message of
Christianity is a moral one and that this message is a call for the unity of
humankind. The ultimate aim of human progress is, according to Kant,
that “man ought to leave his ethical state of nature in order to become
a member of an ethical commonwealth” (Kant 1793: 126). This com
monwealth would be “a union of men under merely moral laws which
have a special and unique principle of union (virtue)” (Ibid.,121).
In an existing political commonwealth all the political citizens
are in an ethical state of nature, whereas the concept of the ethical com
monwealth implies a moral society that ideally extends to the whole
of humankind. An ethical commonwealth Kant describes therefore as
“a world republic under the laws of virtue” (Kant 1793: 132; empha
sis added). Such a commonwealth is a task that only God is capable of
achieving adequately. Kant: “Indeed, the members of such an ethical
commonwealth would be the people of God” (Ibid., 132). No matter
how unachiev able the goal of an ethical commonwealth appears to us,
it is thus Providence that will provide us the necessary help, but “only
if we apply ourselves wholeheartedly to the task of moral improvement
and the creation of an ethical commonwealth (Ibid., 133)”.
The final aim of politics is thus the development of an ethical
community. Such a community is marked by individuals who are gui
ded by their duties, i.e. by Kant’s notion of the categorical imperative.
Moreover, the highest political good and the highest moral good can
4) Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. The notion that Kant distinguishes
two phases (at least) in the path of humanity toward perpetual peace and a global state, an in
termediate phase being addressed in Toward Perpetual Peace and The Metaphysics of Morals,
and the final stage elaborated on in Religion Within the Boundaries of Mere Reason, is not a
generally accepted notion. It is one that I elaborated on in Rakic (2009).
5) There are different viewpoints regarding the reality of Kant’s project of perpetual peace. For a
statement that challenges the notion that Kant considered perpetual peac e as a realistic project,
see Babic (2008).
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only be achiev ed simultaneou sly. And that can occur exclusively in a
world community. Hence, political leaders ought to look beyond poli
tics and their states and directly to ethics and the world state for a proper
conduct of their policies.
What can we conclude from this? First, the ethical common
wealth is a community of morally perfected humans. Second, humans
ought to fulfil their moral duties and Providence will then give them
a helping hand in achieving the ethical commonwealth. Third, such
a commonwealth transcends all social boundaries and hence extends
to the whole of humanity. Finally, in an ethical commonwealth human
moral progress reaches also a political objective, one that is embodied
in a cosmopolitan order (“a world republic” in Kant’s words).
Since Providence helps humanity in achiev ing both the ethical
commonwealth and perpetual peace, the latter also has a moral foun
dation. In fact, perpetual peace is a segment of a future perfectly just
world, marked by the ethical commonwealth. In such a world, a variety
of social cleavages that have the potential to cause conflicts are superse
ded. Being a cosmopolitan order, the ethical commonwealth supersedes
one such cleav age – the ethnic schism. The rationale of Kant’s federa
tion from TPP is based on the need of humans to preserve a connection
to their ethnic or political communities and not to be robbed of their
cultural identity and specificity. But why the need for such ties in a
community of humanity, in a commonwealth of the highest good? Can
we imagine the highest good and a community of humanity as a condi
tion in which humans are divided along ethnic and political lines?
In short, Kant regards the ethical commonwealth and perpetual
peace as the purpose of our historical development, while the world
federation is a stage on humanity’s path to this purpose. This begs the
question at which stage of development humankind is now. It is possi
ble to advance the thesis that the EU might be regarded as a union of
states that has the potential to become a federative union. The EU is not
a federation (yet?), especially not a global one, but it certainly is a suc
cessful peac e project. In that regard, it shows a resemblance with Kant’s
design from TPP. It is a large-scale and enduring peac e scheme, albeit
one that can be considered only as an intermediate stage of humanity’s
development toward the ethical commonwealth and perpetual peace.
Furthermore, the member states of the European Union are libe
ral states, while “universal (i.e. European) hospitality” is no less than
a realistic outlook. It can be asserted, therefore, that the EU is not far
from fulfilling the essential elements of Kant’s three requirements from
TPP. In that sense, Euro-enthusiasts have a case to argue that the EU
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might be regarded as a stage on the route of humanity toward a cosmo
politan order and global peace.
If we return now to the five “essentials of Europe”, we see that
four of them are fairly addressed by Kant’s notions: a cosmopolitan or
der that supersedes a world of nation states with ethnicity as their sali
ent feature, a Judeo-Christian conception of the ethical commonwealth
consisting of morally advanced humans who are to be called the “peo
ple of God”, and a global federative union that consists of liberal states
that aspire peace. Although the moral foundations of a united Europe
as a tool for peac e (and reconciliation6)) are apparent, it is less obvious
what role liberalism and cosmopolitanism play in these foundations.

LIBERTY, JUSTICE AND COSMOPOLITANISM
An extensive elaboration on the moral foundations of liberty wo
uld obviou sly exceed the purposes of this paper. Hence, I would like to
spend only a few lines on raising one argument that demonstrates the
strong link permeating the relationship between freedom and justice.
Thereafter, I will establish a connection between freedom, justice and
cosmopolitanism.
A prerequisite for acting intentionally in a just manner is to be
free. Without being free, one cannot act in a just manner because he
wills so, but only because he is forced to. A truly just act, on the other
hand, is one that is performed on the basis of our free will. The issue of
justice is thus to a signific ant degree an issue of freedom. In fact, free
dom contains the opportunity of justice, because just acts are founded in
our free will. A morally perfect world would be one in which we would
act in accordance with justice on the basis of our free will. In such a
world we would use our freed om with justice as its purpose.
The question now is whether a cosmopolitan order to which the
EU might be a prelude is one that serves justice better than the existing
order. In the following paragraphs I will briefly review a number of
statements in favor of cosmopolitanism, selected on the basis of both
their relevance and the diversity of arguments they espouse. Afterwards
I will advance my own contention that establishes a link between co
smopolitanism and the opportunity of justice (which is rooted in our
freedom, as we have seen in the previous paragraph).
6) The concept of European peace goes hand in hand with the notion of reconciliation (or “Ver
gangenheitsbewältigung”). Both of them have closely related moral foundations: reconcilia
tion facilitates a lasting peace, while peace is the pre-condition for reconciliation.
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An already classical statement in favor of a cosmopolitan order
is Beitz (1979). Beitz argues there against the parallelism between in
dividuals and states, asserting that states are not sources of ends in the
same sense as are persons. This leads him to a position that favors in
ternational distributive justice with principles that establish the terms
on which persons in distinct societies can fairly expect each other’s
cooperation in common institutions and practices (Ibid.,180). Members
of some states might then have obligations of justice with respect to in
dividuals elsewhere (Ibid.,182). In other words, arguments in favor of
social and economic equality should also apply to the global context.
Beitz himself calls this conception a cosmopolitan one, linking his po
sition to Kant’s (Ibid., 181).
David Held goes further in addressing the issue of the institu
tional context of cosmopolitanism. He contends that the global chan
ges under way now lead to the establishment of new forms of holding
trans-national power systems to account, helping thereby open up the
possibility of a cosmopolitan order. These changes he observes in, for
instance, the growth of institutions such as the UN and the EU, the “So
cial Chapter” of the Maastricht agreem
 ent, as well as in the emergence
of a “trans-national civil society” (Held 2002: 38, 39). In Held (2003)
the author elaborates on what is required for a “cosmopolitan polity”
to complement administrative, legislative and executive capacity at the
local and national levels with similar capacities at regional and glo
bal levels. That is the creation of regional parliaments and governance
structures (e.g., in Latin America and Africa), as well as the strengthe
ning of similar bodies where they already exist (EU), a reform of the
General Assembly of the UN, the opening of functional governmen
tal organizations (WTO, IMF, World Bank etc.) to public examination
and agenda setting, general referenda concerning the implementation
of core cosmopolitan concerns and the development of a cosmopolitan
law-enforcement and coercive capability (Ibid., 176-179). He asserts
further that nowadays “cosmopolitanism is a less utopian project than
that set out by the theory of the modern state at the time of Hobbes’s
Leviathan”. (Ibid., 183).
Marchetti (2008) follows Held’s notions, but develops, in addi
tion to that, a unique “cosmo-federalist position” that is grounded not
only in a political theory of cosmopolitanism, but also in an ethical
theory of choice-based consequentialism (Ibid., 36). Marchetti’s com
mitment to the idea of a world state is perhaps best exemplified by the
opening sentences of the book: “Either democracy is global or it is not
democracy… Any political system that applies allegedly democratic
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principles within a limited scope is either hypocrisy or an illusion” (p.
1).
Alexander Wendt proposes a teleological theory which suggests
that a world state is inevitable within 100-200 years. He advances co
smopolitanism with scientific arguments, previously having elevated
teleology into the domain of science. In his view, world state forma
tion at the micro-level is driven, along Hegelian lines, by the struggle
of individuals and groups for recognition of their subjectivity. At the
macro-level, the “logic of anarchy” generates a tendency for military
technology and war to become increasingly destructive, thus aiding the
protective tendency of world state formation. The entire process moves
through five stages, each responding to the instabilities of the preceding
stage: a system of states, a society of states, a world society, collective
security, a world state (Wendt, 2003).
Beitz’s and Marchetti’s assertions that have been presented here
are largely moral arguments in favor of cosmopolitanism, while Held’s
and Wendt’s contentions focus more on the likely (Held) or necessary
(Wendt) future global developments that purportedly approach a co
smopolitan order. In the following section I will attempt to support co
smopolitanism through an amalgamation of these two lines of reaso
ning, i.e. through a combination of moral and teleological arguments.
Again: is a cosmopolitan order to which the EU might be a prelude one
that serves justice better than the existing order?

THE NORMATIVE WILL
To answer this question I will make use of the concept of the
“normative will” from History and Future of Justice (Rakic, 2004).
There I defined justice as “a state of affairs we believ e ought to exist as
a common standard” (Ibid., 13). The reason why it ought to exist is not
always rationally comprehensible. Why we ought to help those who are
starving to death, or why we ought not to grab the only seat in a bus just
in front of a disabled person (in spite of the fact that we can get away
with it unpunished in any form), is not something we can explain in
terms of our rational interest. It is some type of intuition that tells us that
we are abandoning an unwritten law according to which things ought
to happen. Its essential element is the concept of the “one thinking in
terms of all”, which primarily includes the abandonment of mere selfinterest. It is what we call the moral law (Ibid., 13, 14).
But who is to decide about the content of this moral law? This
question leads us to the concept of the normative will. Unlike the ge
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neral will, which is descriptive, the normative will is prescriptive. The
general will is the political will, whereas the normative will transcends
the political realm. The general will is that what a community wills, the
normative will is what a community believes it ought to will. It is the
will of the majority, meaning how the majority believ es it ought to act.
This type of belief of the majority is justice. Hence, justice can be defi
ned as the “normative will of humanity”7). It is this will that determines
the moral law. Is there a more persuasive manner in which justice and
the moral law can be defined? I cannot see one. What is just can only be
agreed on by the majority of people in the world – not in terms of how
they usually act, but in terms of how they believe they ought to act8).
The question that comes up now is whether this normative will
of humanity can be expressed better in a cosmopolitan order or in an
alternative to it. In the current age of globalization we see that some of
globalization’s aspects are opposed to the normative will of humanity,
i.e. to justice. On the other hand, we might be approaching a future of
global justice, because globalization opens up better possibilities for the
expression of the normative will of humanity. In spite of its injustices,
globalization’s “cunning of the mind” appears to be leading humanity
to an order in which world citizens have institutional mechanisms to ex
press not only their general will (i.e., their political will), but also their
normative will (i.e., the moral law).
Globalization is a unique moment in history, because never be
fore was the expression of the general will of humanity possible as it is
now. In a truly democratic world order, global justice will be the expres
sion of the normative will of humanity through its general (political)
will. The expression of the general will of humanity will then be the
realization of its normative will.
It is global institutions that will aid the development of global
justice, because they will establish formal mechanisms through which
the general (political) will of humanity is to be expressed. But in such
a situation moral issues will also be increasingly framed along the lines
of the normative will of humanity. In other words, moral issues will
be approached more and more from the perspective of the moral will
of humankind. Hence, global institutions will then express the general
will of humanity, in line with its normative will. The references to Held
7) See Rakic (2004: 31-34).
8) A nice illustration of the normative will of humanity one can find in Kant’s Conflict of the Fa
culties, although Kant does not use the term “normative will” (Kant, 1907). Kant very rightly
observes there that the “enthusiasm” for the French Revolution might have been simply a con
sequence of it being moral. Unlike enthusiasm for Hitler etc., which encompassed one nation
or a limited number of nations, enthusiasm for the French revolution was one of humanity.
The moral support for something by humanity is precisely its normative will!
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in this paper are an excellent example of how the normative will can
be materialized: through global institutions with legislative, executive
and administrative capacities, complemented with a trans-national ci
vil society as a moral check on them. In sum, a global order humanity
appears to be necessarily approaching (the teleological element in my
argument) is one that contains the potential of serving as a framework
for the expression of the normative will of humankind (the moral ele
ment in my argument).

THE MORAL FOUNDATIONS OF EUROPE
AND THE EMERGING WORLD ORDER
The European Union might be a prelude to a cosmopolitan order
in which the normative will of humanity can be expressed more ade
quately, i.e. in which justice would figure more prominently. A united
Europe would then be a peace project, a potential advance to a cosmo
politan order, as well as a possible lead up to justice (via the normative
will of an extended, European community). We have seen that liberty
is a value that ought to remain dear to Europe, not only because of its
political standing, but also because of the fact that it is a pre-condition
of justice. It is thus peace, cosmopolitanism and liberalism that have a
moral foundation. They have been directly or indirectly stipulated in
this paper as the “essentials of Europe”, and we have seen that all three
of them have been thoroughly addressed by Kant. We might indeed re
gard them as the moral foundations of Europe.
We have seen, however, that all three concepts have also a uni
versal moral foundation. In that sense they can serve as moral building
blocks of the emerging world order. Hence, Europe has a case in asser
ting that its moral foundations ought to be the moral foundations of the
emerging world order as well.
Lest not to fall prey to excessive optimism regarding a united
Europe, it is in order to mention a number of serious dangers that are
faced by Europe and by its moral foundations. They include the follo
wing:
(1) Europeanism does not necessarily have to result in cosmo
politanism. In fact, it can breed another type of communitarian ism:
Euro-centrism. It is possible that a European identity, in combination
with various regional identities, gradually replaces traditional national
identities. In that case, we would not move in the direction of cosmo
politanism (with all its moral foundations), but to a state of affairs in
which nationalism is simply substituted by European ism (in that case as
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opposed to cosmopolitanism) and regionalism (as opposed to cosmopo
litanism and /or Europeanism).
(2) European Union policies can strengthen nationalism. It is
possible that Europeanization will encounter a strong backlash from
EU member states. The debates and referenda surrounding a European
constitution are evidence of such developments.
(3) EU bureaucracy and politics might overpower Europe’s mo
ral foundations. It is possible that the European Union does not develop
in the direction of a liberal and potentially cosmopolitan order in which
the normative will of a large community can be materialized better than
in its member states. We might see a highly bureaucratized and politici
zed entity that does not serve justice in any enhanced manner.
(4) Demographic trends may change the dominant cultural con
text of Europe. The influx of immigrants from Islamic countries, in
combination with a possible admission of Turkey into the EU, might
impact on the Christian-liberal-cosmopolitan value framework that
characterizes Europe.
(5) The majority of economic growth may shift to Eastern Asia.
Furthermore, the population of Europe is becoming progressively ol
der, while Third World populations are younger, increasingly urbanized
and expanding at a much faster rate. These two facts in combination
might result in a gradual move of Europe in the direction of the global
periphery, making developments on the European continent less rele
vant benchmarks for non-European cultures. This might also affect the
spread of the moral foundations of Europe to these cultures.
(6) Developments in the field of bio-technology are uncertain and
can have a potentially signific ant impact. Cosmetic neuro-pharmaco
logy, cosmetic neuro-surgery, pre-implantation screening, therapeutic
and reproductive cloning, the creation of embryos with the sole purpose
of deriving stem cells form them, as well as a variety of other possibi
lities of bio-technology might result in a reformulation of a significant
number of our moral concepts. The moral foundations of Europe might
then also be affected and reformulated.
Some of these “dangers” can be avoided, some cannot. It would
exceed the purposes of this paper to go into that, but I would like to
make one final remark in that context. It can be cogently contended,
namely, that a redefinition of Europe can help us in preserving its moral
foundations9). In that regard, it is impossible not to consider ways how
9) For an interesting elaboration on the relationship between European identity and EU enlarge
ment, see Thiel (2006). Thiel notes that the widening of the EU has reached a “critical mass”
and that hence “deepening” ought to reflect the changed identity of the EU. Thiel believes,
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to connect the traditionally Christian tradition of liberalism, democracy,
peace and cosmopolitanism to the values of Islam. To put it differently:
how can Europe incorporate Islam in its moral groundwork and how
can this inclusion be accepted both by European Muslims and Christi
ans? Only if such an incorporation takes place in a proper manner, can
the moral basis of Europe be preserved.
Europe’s moral foundations are capable of this incorporation, be
cause they appear to be based on general human values. It is thus pos
sible to preserve them. That requires, however, a redefinition of Europe
– one that extends the meaning of “being European” to all those cultu
res and individuals that identify with Europe’s moral foundations. We
have seen what these foundations are. Europe has to find ways how to
make them attractive to cultures that are not considered as traditionally
European. Only then will Europe’s moral groundwork be preserved.
In other words, it might be necessary to redefine the concept of “being
European”, i.e. Europe’s cultural identity, in order to preserve the moral
foundations of Europe.

Војин Ракић
Београд
МОРАЛНЕ ОСНОВЕ ЕВРОПЕ У
НАСТУПАЈУЋЕМ СВЕТСКОМ ПОРЕТКУ
Сажетак
Могло би се тврдити како су моралне основе Европе опште
моралне вредности. Покушаћу да установим порекло ових основа,
као и њихову улогу у садашњем и будућем свету. Закључићу да је
услов за њихово очување редефиниција концепта”бити Европља
нин” у правцу једног све инклузивнијег облика идентитета.
Кључне речи: Европа, моралне основе, Кант, мир, либерализам, правда,
нормативна воља, инклузија
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Жељко Симић
Београд

АПОРИЈЕ ЛИБЕРАЛНЕ И ДЕМОКРАТСКЕ
ПОЛИТИЧКЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Сажетак
Још су антички родоначелници филозофије политике и њи
хови савремени следбеници, иако настојећи да силином идејних
аргумената демократски облик владавине друштвом представе као
праксеолошки најцелисходнији и безмало најидеалнији, ипак осе
тили потребу да, сваки на свој начин, усмере нешто више критичке
светлости на апорије демократије у њеној изворној, еволутивној
антиномичности. Увиђали су да владавина народа неминовно по
стаје представљање народа, које крије иманентну опасност сва
ке демократије да се изметне у владавину већине над мањином,
а ова последња у присилну владавину мнења. Слично је и са те
оријским заговорницима либералне политичке филозофије, који
су указивали да овај нововековни концепт државе, у синергији са
еманципаторским карактером саме демократије, оставља у насле
ђе огромну заслугу за обезбеђивање слободе појединца од безо
балног волунтаризма власти и политике, али који су, напоредо са
апологетском линијом својих спекулација, имплицитно опомиња
ли на два потенцијална жаришта потоњих злоупотреба либерали
зма. Те конструктивистичке слабости либерализма находе се, нај
пре, у негативном схватању људске слободе, а потом у редукцији
афирмисаног облика људске природе на испуњење материјалних,
односно својинских, или, још прецизније речено, у крајњој линији
– вулгарно економских интереса, који неминовно воде у антропо
лошки солипсизам. Овај рад, дакле, није посвећен само историји
идеја демократије и либерализма, већ неуралгичким онтолошким
тачкама ових двају политичких феномена, односно латентним мо
гућностима деформације неких потенцијално негативних аспеката
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либерално-демократске доктрине, који су, у савременој глобали
стичкој епохи, доживеле своју еманацију.
Кључне речи: демократија, либерализам, владавина народа, представља
ње народа, девијација власти већине, материјални вулга
ризам, редукција, слобода, негативна слобода и манипу
лација.

Либерализам и демократија нису, наравно, синонимни пој
мови1), али их за нашу тему уједињује позивање модерних запад
них држава на њихово наслеђе као утемељујуће у концепцији др
жавног уређења и као мериторно процењујуће за исходећу праксу
целог политичког просуђивања и владања. Поред тога, ни либера
лизам ни демократија, сваки за себе, нису ни историјски хомогени
појмови: њихово значење мењало се, каткад и готово радикално,
у различитим епохама и попримало различит изглед у третману
њихових најутицајнијих заговорника. Штавише, поготово у најса
временијој литератури ауторâ из матичних демократских земаља,
теоријско промишљање основни сукоб идејних платформи у цело
сти помера на поимање различитих врста демократије као облика
власти.2)
Но за наш рад су и у погледу значења либерализам и демо
кратија уједињени у ономе шта данас практично значе и са ка
квим се последицама јављају на глобалној политичкој и цивилиза
цијској сцени. Аналогно томе што тоталитарне режиме нацизма и
стаљинизма пресудно процењујемо не по номинално генеричким
идејама Шмита, Ђентилеа или Лењина, или, по рецимо, еволуци
ји успутних и одбачених фаза неке „конзервативне“ или „маркси
стичко-комунистичке“ мисли, већ по „заустављеном кадру“ врхун
ца њихове етаблираности и моћи утицаја – тако смо дужни да за
1) Норберто Бобио пише: „Чињеница да у данашње време постоје режими који се означа
вају као либерално-демократски, односно демократско-либерални, наводи на помисао
да су либерализам и демократија међузависни. У стварности је, међутим, однос између
њих веома сложен и то ни на који начин није однос континуитета и идентитета. У нај
чешћој употреби ова два термина ’либерализам’ означава особену концепцију државе
по којој је ова нешто што има ограничену моћ и функције и утолико се разликује од
апсолутистичке државе и од оне која се данас назива социјалном; демократијом се озна
чава један од могућих облика владавине, онај у коме власт не припада појединцу или
неколицини, већ свакоме или пре већини... Либерална држава није нужно демократска:
наиме, постоје у историји либералних држава у друштвима у којима је учешће у упра
вљању строго ограничено на класе богатих. Демократски начин владавине не происти
че нужно из либералне државе: класична либерална држава се сада налази у кризи, што
је резултат прогресивне демократизације која је уследила као последица постепеног
ширења права гласа до тачке у којој оно постаје опште.“ Норберто Бобио, Либерализам
и демократија, Београд, 1995, стр. 19.
2) Нпр. о разлици између демократије и полиархије, али и уопштено о продубљеној ана
лизи приступа демократији, види Роберт Дал, Демократија и њени критичари, Подго
рица, 1999.
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циљани реалитет пропитивања узмемо не основни идејни супстрат
либералне доктрине и демократске структуре власти, већ њихову
данашњу реализованост. Социјализму је с правом суђено по после
дицама и ефектима; либерални и демократски концепти себе данас
показују стањем друштава и политиком држава који су њихови ак
туелни баштиници.
Међутим, пре него што се позабавимо прегледом критика
упућених блоку западних држава које данас фактички самостално
усмеравају ток цивилизације, и пре но што валоризацију њихових
учинака сравнимо са истим критеријумима преференција помоћу
којих ћемо детектовати присутност тоталитарне свести као доми
нантног модела перцепције и расуђивања чланова друштва негда
шњих тоталитарних режима, осврнућемо се на садржај доктринâ
либерализма и модалитете демократских опција као на „природно
станиште“ оних замки и слабости које су могле довести до изме
тања ваљаних замисли у посве супротну праксеолошку реализова
ност. Другим речима, као што је сасвим извесно да се у изборима
схватања о друштву, држави, нацији, опасностима идеологије или
изгледима циљане слободе пореци модерних западних држава ба
зично „осврћу“ за сугестијама мислилаца либералне и демократске
провенијенције, исто тако је сасвим вероватно да су њихова могућ
на финална изобличења такође консеквенце слабости или слабих
тачака које се находе у самим концепцијама ових, а не неких дру
гих доктрина.
Ово, међутим, не говори ништа дисквалификујуће о вредно
стима самих доктрина. Напротив, као што ће се показати, већ лети
мичан преглед делâ плејаде најважнијих „идеолога“ либерализма
и демократије открива да је већина ових мислилаца, као ретко која
групација сродних умова, од самог почетка разрађивања идеја и
сугестија за заснивање праксе на основу истих идеја, била свесна
проблематичних места, антиномичних садржаја и у стварности ра
њивих постулата, те да је отворено указивање на њих на известан
начин усвојило као методолошки принцип. Или, другачије речено,
чини се да се већина носилаца идеја демократије или либералне
оријентације одликовала завидном политичком зрелошћу (можда
стога што су у много чему били легитимни наследници или проми
шљени опоненти већ темељно опробаних античких идеја3)) и урав
3) Тачније: „Као теорија државе (и као кључ за интерпретацију историје), либерализам је
модеран, док је демократија као форма владавине античка.“ Али и: „Модерни либерали
зам и античка демократија често су сматрани као међусобно супротстављени. Демокра
те антике нису познавале ни учење о природним правима ни идеју да је држава дужна
да ограничи своју активност на минимум који је неопходан да би заједница опстала; ли
берали модерних времена, са своје стране, били су од почетка крајње сумњичави према
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нотеженошћу између идејне проницљивости и политичког прагма
тизма. Ово свакако квалификује либералну и демократску мисао
као најсолиднији темељ размишљања, односно као такву оквирну
синтезу између људских очекивања, моћи и ограничења којој се
може указати највише првотног поверења у просуђивање стварног
и могућег. Са тог становишта и не мора да чуди данашњи неоспор
но потпуни тријумф либерализма и демократије на попришту су
коба идеја и политичких доктрина.
Па ипак, у смислу коначних исхода до којих доводи предво
ђење либерализма историјским процесом, ово поверење заправо
ништа не значи. Јер, по правилу су све заокружене и драгоцене за
мисли производ људи који умом и солидарном заинтересованошћу
за питања људског рода далеко превазилазе просек, али се, можда
управо због тога, у свем досадашњем историјском искуству редов
но потврђивало да су многе вредне замисли са чудесном лакоћом
претваране у фасаде и покрића иза којих су са готово равноправ
ном вештином пут до реализације проналазиле силе изопачавања,
деструкције и неодољивог бешчашћа.
У том смислу ниједан пројекат није никаква гаранција успе
ха, штавише, уколико се препустимо оправданим зебњама које асо
цира многи поглед на данашње стање човештва, могли бисмо – су
морно али безпредрасудно – рећи да је правило следеће: из неког
разлога, што су разложнији и истанчаније према „стварности“ ба
лансирани идејни концепти, то у себи носе потенцијал разорнијег
учинка као (чини се неминовну) последицу њиховог изобличења.
(Тако се једна врста историјски продубљеног билансног скепти
цизма у погледу коначних домашаја културације људске природе
– таква која, на пример, прожима читаво дело Џорџа Сантајане –
чини најмодернијим уточиштем свима који не могу затворити очи
пред екстериоризацијом унутрашњег пустошења и банализације
којом човек разара сопствени амбијент, нетрпељив и глув према
природности и затваран у чауру сопствене вештаствености. Сан
тајана је можда у праву тврдећи да је историја савремено и кобна
повест затомљивања извесне уравнотежујуће „анималне вере“4),
али све се више чини да је извесно у праву када људски живот види
укључен у два симултана, али трагично суштински некомуника
тивна тока: један који својим циклусима непредвидљивих промена
свим облицима народне владавине (током целог XIX века и касније они су подржавали
и бранили ограничено право гласа). Модерна демократија, међутим, не само да није
неспојива са либерализмом, већ може у многим својим аспектима, мада ипак само до
одређеног степена, бити сматрана његовим природним проширењем“. Н. Бобио, Исто,
стр. 47. и 55.
4) Види: G. Santayana, Skepticizam i animalna vjera, Zagreb, 1974.
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и пропадања човек дели са свеколиком природом и од чијег се ма
кар потенцијалног разумевања све даље одрођује, и други, ситни
али извесном самоопседнутошћу преувеличавани ток мнења или
чак партикуларних мудрости ума који бива илузорно прикупљан
у претенциозне идеолошке токове – илузорно, јер онај први ток
заправо својом отрежњујућом универзалношћу смењује епохе, и
житеље сваке од њих изнова враћа скептицизму у домете претход
не, као и у осећање непримерености претензија истих претходних
идеологија да објасне сврху људског постојања.
Зато Сантајана сматра да је довољно времена прошло за
осведочење да људски ум није у стању да сагледа, објасни и коди
фикује људску природу, те да пролазни успех сваке такве претен
зије почива на дослуху ратоборних страначких моћника и бројних
лаковерних следбеника. Боље би било спознати ограничења ума
у покушају да из себе заснује услове универзалне слободе и дру
штвене правде, и препустити му тек улогу надзора над експанзив
ним саможивим поривима. Ослонац доживљавања идеала слободе
и социјалне правичности треба тражити у природној праузорности
похрањеној у „анималној вери“ чији језик делимо са природом.5))
Предности, ограничења и жаришне тачке потоњим злоупо
требама и изопачењима, у оквиру либерализма морају бити посма
трани с много уважавања за период у којем су идеје либерализма
формиране у владајућу доктрину. Настајући у Енглеској XVII века,
у време опште атмосфере насиља, несигурности и страха за голи
живот – што је све исходило из безбројних извора аутономних мо
ћи аристократије и феудалне државе, а у крајњој линији из поли
тичког хаоса – либерализам је први пут у лику Томаса Хобса (који
је у томе следио Макијавелија) разобличио и као полазну премису
расуђивања признао непостојање идентитета између морала и по
литике, чиме је, с једне стране, засновао мишљење да политику
покрећу принципи и пориви сасвим супротни античким идејама о
смислу и сврси, а с друге, да се при таквом стању политичке приро
де морају пружити адекватни механизми заштите од њене самово
ље, механизми чији би гарант и одржаватељ била држава. Морал
ној необзирности политике, којој је база бескрајна воља за моћи
појединаца, Хобс супротставља идеју природних људских права на
сигурност, чије је обезбеђивање смисао постојања државе.
Полазећи тако од једне негативне слике људске природе,
Хобс је, окружен свакодневним призорима насиља и незаштићено
сти, тврдио да „страсти које највише проузрокују разлике у памети
5) G. Santayana, Dominations and Powers. Reflections on Liberty, Society and Government,
New York, 1951, стр. 15. и крај књиге.
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јесу поглавито мања или већа жеља за моћи, за богатство, за зна
њем и за почастима, а све то може да се сведе на ону прву жељу, то
јест на жељу за моћи“6). Али будући универзална, ова „страст“ до
води до непрестане борбе, услед чега је њена верна сенка пратиља
разгоревани нагон за самоодржањем као наличје увек присутног
страха од насилне смрти, због кога је „живот човеков усамљенич
ки, сиромашан, опасан, скотски и кратак“7). У бити тежње за моћи,
наравно, не налази се по Хобсу никаква потрага за савршенством,
већ обезбеђивање положаја који гарантује сигурност опстанка, а то
је основни погонски мотив политике. Отуда је задатак државе да
створи услове у којима ће човек бити заштићен од туђе самовоље,
то јест да, обезбеђујући му сигурност и самоодржање, њен станов
ник буде слободан човек, тј. „онај што у стварима које је по својој
снази и памети у стању да чини није спречаван да чини што му је
воља“8).
Овиме су ударени темељи либерализма: грађанска права а не
дужности (као у антици, где су и дужности заправо „интересни“
исход тежње за усавршавањем врлина које се једино у полису могу
до краја остварити) јесу покосница државног устројства, слобода
је заштита од претензија других, штавише, ова особена слобода
(право на заштићеност) заузима место античких врлинâ као круци
јална вредност; ту је затим истакнута тензија између личне слобо
де и државне власти, такво уређење државе с обзиром на налажење
најбоље равнотеже између ова два супротстављена пола, односно
такво уређење које ће одредити највећу меру слободе за највећи
број људи, и утрти пут благостања као заштиту од апсолутизма и
самовоље власти, при чему се закон и права међусобно разлику
ју као што се разликују обавеза и слобода, због које се, како каже
Хобс, највећа слобода поданика заснива на ћутању закона.
Све доцније варијације либералистичке мисли нису одступи
ле од ових главних смерница. Лок је, међутим, смењујући Хобсово
схватање о основном пориву људске природе – односно основном
вредносном циљу егзистирања – одлучним наглашавањем жеље
за својином, односно обезбеђивањем иметка који човека издва
ја из природног стања глади и оскудице у дивљем свету, учинио
вредносни преокрет који у пракси заправо никада више није на
пустио мисао западне демократије. Оно што је написао у Другој
расправи о влади, да је „велики и главни циљ удруживања људи у
6) Томас Хобс, Левијатан, Београд, 1961, стр. 61.
7) Исто, стр. 109.
8) Исто, стр. 185.
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државе и њиховог стављања под владу јесте очување њихове сво
јине, а за остварење овог циља у природном стању многе ствари
недостају“9), постало је, без сумње, прећутно подразумеваним про
грамским опредељењем не само политике, већ свеколике животне
праксе. Јасно је, такође, да је овај имплицитни – макар и нехотич
ни – позив на признање имовинског стицања и његовог надинди
видуалног, државног осигуравања као фундаменталног покретача
активности па и удруживања, заправо упућивање на такву људску
природу која је у бити несигурна, себична и похлепна.
Лок је такође много разрађеније и изразитије говорио о при
родном праву човека (читаво VII поглавље Друге расправе о влади)
тиме заправо снажно утврђујући али и усмеравајући у одређеном
правцу самосвест чланова либералног друштва: управо стога сма
трамо да се идејни корени модерног материјалног вулгаризма (но
вац све купује) заправо налазе у Локовом наслеђу. Код Лока је већ
природно стање дефинисано поседништвом, па је отуда заједнич
ки живот у друштву заправо уговор којим се оваквом природном
стању омогућава несметано даље развијање10). Наравно, потребно
је само се подсетити да су управо ова Локова схватања о оваквом
природном праву директно уграђена у текст америчке Декларације
о независности из 1776, (којим се оправдава чак и револуционарно
смењивање влада које се на та природна права не обазиру)11) – па
9) Види Џон Лок, Две расправе о влади, Друга расправа о влади, Београд, 2002, IX глава,
одељак 124.
10) Тако нпр. Рос Харисон у свом разматрању разлике између Локовог и Хобсовог мишље
ња истиче: „Тако су за Лока правâ најважније ствари које појединци имају на основу
овог преполитичког закона природе. Као и на посед, на њих се може гледати као на мо
ралну својину њихових поседника; посебне предности које поседује појединац зашти
ћене су (морално) од пљачкања других, а то су живот, слобода и поседи, које је Лок све
звао својина... Хобс је говорио о правима или слободама у природном стању, али једино
што је он под тиме подразумевао било је да је, у природном стању, свако слободан да
чини што жели; имати право значило је да неко може да учини нешто уколико је за то
способан и има жељу. То је био тип моралне дозволе. Код Лока, насупрот томе, имати
право значи да су други морално спречени да се том праву супротставе; уместо да носи
оцу допусти права, право поставља обавезе другима. Та разлика се јасно може видети у
случају самог власништва, уколико се оно схвати у свом нормалном, или ужем смислу.
Код Хобса, нико нема никаквих моралних овлашћења на приватне поседе у преполитич
ком стању. Код Лока, насупрот томе, постоји читаво поглавље у Другој расправи које је
експлицитно смишљено да покаже како је право на приватну својину могло да настане
у природном стању... Тако Лок сматра да човек има власништво и друга приватна права
и пре него што уђе у политичку заједницу.“ Рос Харисон, Демократија, Београд, 2004,
стр. 62-63.
11) „Сматрамо да су следеће истине по себи очевидне: да су сви људи створени једнаки,
да их је Створитељ обдарио извесним неотуђивим правима; да су међу њима живот,
слобода и потрага за срећом; да су ради обезбеђења ових права владе формиране међу
људима и да оне своја праведна овлашћења изводе из пристанка оних над којима се вла
да; да кад год неки облик власти постане препрека за остваривање ових циљева, народ
има право да га измени или укине и да успостави нову владу, темељећи њен основ на
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увидети колики је далекосежан њихов утицај и колико су нужно,
као вјерују америчке демократије, постале саставни део општег ра
суђивања.
Чини се да је управо само као логичко извођење до крајњих
консеквенци Локових постулата о својини, уследио Бентамов ути
литаризам. „Људска срећа“ из америчке Декларације у његовом је
делу потпуно јасно дефинисана као материјално богатство, од
носно сврха слободе јесте постизање максимума материјалне ко
ристи. (Бентамови ставови, наравно, баш као и ставови Хобса и
Лока, нипошто нису плод доконог размишљања, већ непосредно
кореспондирају са временом у коме су настале: Бентам је живео у
времену у коме је ма какво акумулирање материјалног богатства
заиста и било предуслов сигурности. Но оно што је од идеја пр
вобитно било савремено, са организовањем у праксу и структуру
друштва наслеђује се и продире у заједничку свест генерација по
томака.) Наравно, Бентам се залагао за универзалну примењивост
свог принципа „среће“, на њему заснивајући и захтеве упућене
влади: „Став-аксиом. Исправан и прави циљ целе владе у свакој
политичкој заједници јесте највећа срећа свих појединаца од којих
је она састављена. Речено другим речима, највећа срећа највећег
броја.“12)
Надаље, бивајући из Хелвецијуса први који је човека дефи
нисао као биће које покрећу интереси (које следи своје интересе),
смисао владе је видео у томе да издејствује такво стање у којем
ће интерес појединца кореспондирати са његовом дужношћу. Нас
овде занимају практична запажања и препоруке о влади, будући да
и Бентам и његов пријатељ Џејмс Мил (отац славнијег либерала
Џона Стјуарта Мила) овим поводом отворено изричу судове о људ
ској природи који заправо показују наличје утилитаристичке тезе и
такође се урезују у свест.
Тако Бентам у истом Кодексу пише да „што је власт једног
човека већа, то је снажнија његова склоност да је на све могуће
начине злоупотреби. Читава историја само је један непрекидан до
каз ове чињенице.“13) Такође у истом делу отворено тврди да „у
таквим принципима и организујући њену власт у таквом облику за који му изгледа да
је најбољи за постизање своје сигурности и среће“. Declaration of Independence 1776,
Documentary History of the United States, New York, 1964, стр. 43-44.
12) Део из Уставног кодекса, цитирано из: Рос Харисон, Демократија, стр. 118.
13) Исто, стр. 125.
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овом делу моралног света, привлачност корупције није ништа ма
ње универзална од привлачности гравитације у физичком свету“14).
По схватању Џејмса Мила оваква безобзирна окренутост ка
личном интересу је „закон природе“ према коме „човек, уколико је
у стању, узима од других све оно што они имају а он жели“, што,
примењено на политичку власт и људе који је носе (и који су во
ђени истим законима природе) значи да: „Кад год су снаге владе
стављене у било чије руке а не у руке заједнице, било да су то ру
ке једног човека, малог броја њих или неколицине, они принципи
људске природе који подразумевају да је влада уопште потребна,
подразумевају да ће их те особе употребити како би поразиле и са
ме циљеве због којих влада постоји.“15)
Коначно, свој врхунац идеја либерализма достиже у делу
Џона Стјуарта Мила. Он је живео у времену у којем је либерализам
постао доминантна доктрина владавине, те да је већ могао и при
метити његова прва ограничења. Најбитније је свакако очигледан
неус пех огољеног Локовог и поготову Бентамовог поимања тежњи
људске природе због којих се и формира заштитничко друштво –
напросто, показало се да истицање материјалног интереса и лич
не иницијативе не води ка остварењу слободе за све. Отуда Мил
покушава да обогати сферу личног права појединца на потребу за
актуализаицијом оригиналности, критичности, имагинативности,
бескомпромисности (укратко свега што као да гравитира ка антич
ким „врлинама“), али је овај његов труд (чак и да није тек споредна
корекција у иначе афирмативном приступу таквог односа поједин
ца и друштва у којем је смисао да се човек заправо читавом прав
ном апаратуром заштити од злоупотребе власти) свакако остао без
одјека у већ свеопштој „темперираности“ мишљења и образовања
да човеково доказивање смести у интересно-својинску сферу.
Тако је либерализам, остављајући у наслеђе огромну заслугу
за обезбеђивање слободе појединца од бездушности власти и поли
тике, истовремено завештао и такву, веома доследно заокружену,
визију људске природе која је на равни потраживања од слободе
ограничена на обезбеђивање заштите од злоупотребе истих оних
принципа на којима уравнотежено функционисање јединке и дру
штва и треба да почива. Односно, истичући идеју о природном
праву, препознао је и етаблирао такав садржај тог „права“ који је,
готово парадоксално, фаворизовао оно од чега је се требало шти
тити – укратко, афирмисане „вредности“ заправо су биле „контро
14) Исто.
15) Џејмс Мил, Есеј о влади, 13;61. Цитирано из Рос Харисон, Демократија, стр. 123.
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лисане слабости“, као што је време ускоро и показало. То је још
Хобс осетио пишући у Левијатану: „И то је узрок због којег се о
праву и неправу непрекидно расправља, и пером и мачем, док са
учењем о линијама и фигурама није тако, зато што су људи у ово
ме предмету равнодушни према истини, као према нечем што не
омета ничије амбиције, добит или пожуду (наш курзив)... Јер ја
не сумњам, кад би само било нечег што би било противно праву
господарења неког човека или интересу људи који господаре, у то
ме што су три угла у троуглу равна двама угловима квадрата, не
сумњам, велим, да би то учење било, ако и не оспоравано, а оно би
спаљивањем свих књига о геометрији било уништено ако би само
онај коме је то у интересу био способан да то учини.“16)
Тако се двама потенцијалним жариштима потоње злоупотре
бе либерализма показују негативно схватање људске слободе, и са
тиме тесно повезано, свођење афирмисаног облика људске природе
на испуњење материјалних, односно својинских, или, још преци
зније речено, у крајњој линији економских интереса. Повезујући
ове две оријентације, можемо рећи овако: слобода либерализма је
била прожета оним особинама и вредностима које уздижу мате
ријално богатство, и отуда је унапред у њој оштро редукован чи
тав хоризонт потреба који би, артикулисан, заиста могао засновати
креативну слободу, али које су, оставши неартикулисане, отвори
ле простор манипулацији једноставним потребама. Либерали су с
потпуним формалним правом ослобађали човекову природу око
ва неправедне и репресивне политике власти, али су развојну пу
тању тог „ослобођеног“ бића заправо пројектовали по мери оних
којима је таква либерална слобода обезбеђивала привилегије. Тек
је најупадљивија последица оваквог третмана друштва и полити
ке очигледна одбрана права буржоазије и опирање праву на опште
изборе, али та слабост је убрзо била превладана. Много је опасни
ји остао трајни одјек захвата којим се укидају грубе материјалне
појаве поробљавања, али се истовремено прећутно допушта сваки
други вид духовног или економског надзора и повлашћености. За
говарајући искључиво политичку слободу од притиска власти, ли
берализам није уопште одговарао на већ тада очигледну, затечену
неравноправност у оквиру могућних економских домета поједина
ца и група – јасно, будући да се материјални интерес превасходно,
или чак сасвим, односио на интерес слободног напредовања већ
имућних.
Осим тога, исходећи из времена обимом ограничених носи
лаца привредних токова, либерализам је и као економски модел
16) Т. Хобс, Левијатан, стр. 89.
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постао анахрон у добу агломерације капитала, а поготову у доба
када је тај масивно акумулирани капитал заправо постао једи
ном истинском влашћу над човечанством. При том је либерали
зам, упркос свим упозорењима (која су, показало се, заправо била
стратешка упозорења извора угрожености једној класи која се
управо утврђивала на власти) о ниским страстима људске природе,
у ствари управо расуђивање само о тим страстима поставио као
тему унутар свакодневног живљења и образовања. Парадоксално
веома уско затварање вредносног опсега „позитивне слободе“ уз
истовремено глорификовање ослобађања од стега власти – или бар
тако оштро, хијерархијски највише позиционирано истицање ма
теријалних вредности у животу просечног појединца – засигурно
је било експлозивним погоном западних технолошких и импери
јалних постигнућа (спој једноставне усмерености и комбинаторне
неспутаности могућности) али је у потоњим генерацијама оста
вило чини се трајно слепило за прикрадање оних сила манипула
ције које су оперисале са закржљалим вредностима прогнаним у
несвесно17).
Овде је довољно упутити на оно што је разматрао Фром, пи
шући о драматичним консеквенцама непознавања и неживљења
разликовања „слободе од“ и „слободе за“. Последица је директно
кретања „via regia“ у тоталитарну свест. Што се тиче одиста вулга
ризујућег учинка материјалистичког поимања вредности, готово да
се можемо сложити са онима који у успеху националсоцијализма
виде коначни исход једне етапе либералистичке доминације. Неу
спех империјалистичких амбиција, ратни пораз, али и много зна
чајнији економски пораз на светском либерализованом тржишту
колонија, Немачку су, као што је познато, довели до привредног
расула. Оно што је, међутим, још пресудније утицало на масовно
вотирање Немаца за нацизам – као што је још 1933. године пи
сао Вилхелм Рајх у Масовној психологији фашизма – јесте потпуно
слепило народа за наизглед јефтине, али у суштини веома дубоко
са стањем нације кореспондирајуће манипулације Хитлерове про
паганде. Једноставно, Хитлер је у својој идеологији имао рецепт за
сваког, напросто стога што је сваки друштвени слој у њему наме
17) Потребно је бар поменути и оне који уопште нису делили становишта њима савремених
мислилаца, утемељитеља либерализма. Један од њих је нпр. Диркем, који је у Самоу
биству доказао корелацију која постоји између опште климе међуљудског општења и
фаворизованог људског типа у либерално-демократски западним друштвима, с једне, и
високог процента извршених самоубистава, с друге стране. Једноставно речено, у овим
друштвима као идеолошки форсирани доминирају себичност и отуђење, односно уни
штавање органских веза заједништва, што постаје тле на којем неминовно долази до
изоштравања емотивних стања предусловних за доношење одлуке о самоубиству. Емил
Диркем, Самоубиство, Београд, 1998.
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њеној лажи видео обећање оног за шта је већ дугим либералистич
ким вредносним образовањем био припремљен да једино тражи и
види: излаз из стрепње уздрмане економском несигурношћу која
је временом постала идентична са личним самопоштовањем, бу
дући да је материјални интерес дубоко интројектован као потврда
вредности. Тако је Рајх упозоравао да Хитлер обмањује осирома
шене масе зато што подржава власт крупног капитала, а те исте
представнике крупног капитала намамљује подгрејаним импери
јалистичким обећањима.18) Сви су у Хитлеру видели оно што им
је било потребно да виде – а визура је била и акутно и хронично
уобличена искључивом перцепцијом угрожености оних вредности
које је, без сумње, фаворизовао либерализам.
С друге стране, значење демократског поретка власти мно
го пута је мењано током његове дуге историје, свакако из потре
бе проналажења оног облика демократије који ће на најбољи на
чин разрешити њену најдубљу унутрашњу противречност: између
основног захтева за једнаким учешћем сваког човека у доношењу
одлука о питањима од друштвеног значаја, и природне неједнако
сти (у сваком смислу: и способности али и мана на којима узраста
нпр. либералистички схваћено политиканство) међу људима. Због
тога је пређени пут у оквиру номинално успостављених демокра
тијâ ванредно велики, толики да сеже до граница у којима она, со
фистички одржавајући привидни формалитет базичних принципа,
заправо укида саму себе и прелази у своју супротност.
Можда је отуда најбољи пресек овог „отклона“ демократи
је дао Јозеф Шумпетер у двама оквирним одређењима демократи
је која обележавају модерно доба. На почетку, у време класичног
схватања демократије (XVIII век) она представља „оно уставно
уређење за постизање политичких одлука које остварују опште до
бро омогућавајући самом народу да решава спорна питања путем
бирања појединаца који ће се удружити да би извршили његову
вољу“19).
Али настављајући да разматра практично остваривање демо
кратије и механизме помоћу којих у модерно доба заправо долази
до формирања тобоже репрезентативне народне воље, Шумпетер
закључује да наведено класично одређење демократије не одговара
стварности нашег времена које од демократског начела прави неку
врсту рекламног попришта. Зато Шумпетер ово измењено значе
ње фиксира следећом дефиницијом: „Демократска метода је онај
18) Wilhelm Reich, Masovna psihologija fašizma, Beograd, 1980.
19) Јозеф Шумпетер, Капитализам, социјализам и демократија, Београд, 1960, стр. 355.
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уставни начин да се дође до политичких одлука, помоћу којег по
јединци добијају овлашћења да доносе одлуке путем конкурентске
борбе за стицање гласова у народу.“20) Ова дефиниција, како даље
примећује Шумпетер, јасно указује да је разграђено дословно зна
чење „владавине народа“ у демократији, и да је за њено признава
ње сада прихваћен знатно сведенији стандард: довољно је ако је
народ у могућности да прихвати или одбаци људе који њиме вла
дају.
Овом формалном „експирацијом“ владавине народа коју да
нас поткрепљују и најразвијенији демократски режими, у ствари је
резултантно-сажето остварено све оно што се од почетка модерног
успостављања демократског начела као владајућег откривало као
његова незацелива рана, суштински условљена демографском про
меном која се одиграла од античког доба до нововековних околно
сти. Наиме, познато је да су грчки полиси својом малобројношћу
одиста могли неговати буквално суделовање свих житеља у јавним
пословима, али да модерне државе својом бројношћу и пратећом
сложеношћу управне процедуре то више нису у стању. Владавина
народа неминовно постаје представљање народа, а оно што је до
некле ублажавало иманентну опасност сваке демократије као вла
давину већине над мањином – постојање јавне агоре као релативно
фер и отвореног поља размене идеја – разлаже се у супститутима
бескрајно отвореним загушењу и манипулацији, то јест штампи,
медијима, или затвореним телима која доносе далекосежне одлуке.
Можда је управо један од значајних показатеља вредности
демократије чињеница да су они за чија се дела везују највеће за
слуге бар у њеном модерном идејном тријумфу и неприкосновено
сти, исти они који су указивали на њене слабости и недоречености
(недорецивости). У том смислу се чини као да су самокритичност
и искрена жеља за побољшањима од почетка уткани као изван
редне особине у промишљање демократије, и завештани у наслеђе
свим њеним потоњим идеолозима.
Тако је Русо, упоредо са страницама Друштвеног уговора ко
је су иницијално штиво и спиритус мовенс модерне демократије,
на више места у истом делу јасно истицао мањкавости демократије
управо по оним проблемима које смо већ именовали. Но када је реч
о Русоу одмах треба истаћи оно што је одувек било помало заго
нетним местом његовог схватања демократије. Наиме, с обзиром
на суделовање великог броја људи у одлучивању и успостављању
заједничке воље, Русо је правио разлику између тзв. опште воље
(volonté générale) и воље свих (volonté de tous). Воља свих је, једно
20) Исто, стр. 380-381.
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ставно, оно што јој име и каже: збирна воља народа или бар већине
чланова друштва. Смисао постулирања опште воље, пак, јесте у
тражењу адекватног друштвеног еквивалента ономе што Русо ви
ди у природном праву појединца: то је нека врста трансцендирају
ћег, надгенерацијског знања и мудрости која се такорећи „седимен
тира“ кроз нараштаје, и није – за разлику од тренутне воље свих
– подложна самовољи у процени правог добра. Из тога логично
следи да се не могу само појединачна, већ ни воља свих не морају
поклапати са овом општом вољом, а Русоова експлицитна препо
рука је да се појединац, у случају процене која одудара од проце
не опште воље, услед вероватноће своје самовољне погрешивости
општој вољи мора подредити.
Русо је, међутим – а ово је најзначајније – демократску во
љу већине учинио валидном само на основу тога што она носи
највећу вероватноћу да одражава изборе опште воље, а ово, пак,
стога што општа воља репрезентује изборе истинитог ума. Ме
ђутим, ако се из ма којег разлога догоди да већина изгуби својство
подударања и посредовања избора трансцендентне опште воље
односно умног принципа – тада слободе више нема, и отвара се
пут деспотији. Једино што је, дакле, непогрешиво и што служи као
гарант демократије, јесте сфера опште воље која је некварљива и
неуништива (као нека врста анђела-чувара заједнице), она је „увек
постојана, непроменљива и чиста“21), за разлику од појединачне и
збирне воље која је подложна грешкама.
Тако се Русо у истом делу показује као противник „нивели
сања“ мишљења, свестан себичности људске природе чији је корен
у друштвеној неједнакости на основу приватне својине. (Познато
је да је Русо био жесток противник неограничене приватне своји
не, односно неједнаке расподела материјалног богатства – и отуда,
наравно, изабрана мета критике либерала – сматрајући је одговор
ном за разбуктавање саможивих страсти насупрот осећању морал
ног заједништва, и да се залагао за такав поредак који ће укинути
сваки облик материјалне зависности једног човека од другога. А за
то је сасвим довољно „да ниједан грађанин не буде толико имућан
да би могао другога да купи, нити толико сиромашан да би био
принуђен да себе прода“22).)
Ово јасно условљавање и ограничавање воље већине треба
имати на уму када се разматра познати и контроверзни Русоов „па
радокс слободе“ који дословно гласи: „Да не би, дакле, друштвени
уговор био проста формалност, он садржи прећутно следећу оба
21) Жан-Жак Русо, Друштвени уговор, Београд, 1949, стр. 78 и даље.
22) Исто, стр. 43.
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везу, из које једино друге обавезе могу црпсти своју снагу: цело по
литичко тело ће принудити на послушност сваког оног који одбије
да се повинује општој вољи; што не значи ништа друго до да ће га
принудити да буде слободан (наш курзив)...“23) Наравно, на први
поглед се у овим речима може чути призвук „тоталитарне“ интона
ције, што су здушно користили критичари припадници либерали
стичке доктрине. Јасно, они су у тим речима видели позив на без
условно уплитање једног колективног Ја, оваплоћеног у држави, у
индивидуална права појединца (што су, како су доказивали, веома
брзо потврдила искуства француске Револуције и Терора који је за
њом уследио). Проблем са Русоовим ставовима као веома осетљи
вим „сеизмографом“ потресивности демократије, међутим, сеже
дубље од заплета на који би либерализам могао дати једноставан
одговор. Реч је о томе да је Русо истовремено увиђао и нужност
постојања демократске државе и њену склоност ка изопачењу, те
је покушавао да је превлада утемељивањем природног права по
јединца или опште воље као противтеже изопачењу појединца и
друштва.
Њему насупрот, либерали су се задовољавали утврђивањем
репресивне опасности државе, не настојећи да је измене, већ са
мо да је, као нужно зло, подвргну што снажнијој контроли. Отуда
је Русо непрестано, чак и сасвим свесно, осцилирао наизменично
између корективног односа појединца према заједници (у име му
дрости његовог природног права) и истог односа заједнице према
држави (у име општег права наспрам појединчеве погрешивости).
Зависно од тога уз који се пол пристане, добија се различита слика
Русоовог учења. Истина је, међутим, управо у Русоовом прихвата
њу чињенице да најбоље решење он сâм није пронашао, односно
да је сукоб између појединца и организованог друштва можда и
нерешив. Из такве перспективе треба схватити познате речи: „Ако
се схвати у строгом смислу речи, права демократија није никад по
стојала, нити ће икад постојати. Противно је природном поретку
да велики број људи влада над малим.“24) Или: „Да постоји какав
народ богова, он би собом управљао демократски. Тако савршена
влада није за људе.“25)
Русо је чак и родоначелник свих покушаја да се „простор“
између ова два пола напетости попуни нечим што ће приближити
појединца и заједницу њиховој идеалној равнотежи – а то је обра
зовање, што је интегрални моменат Русоовог учења који се често
23) Исто, стр. 20.
24) Исто, стр. 53.
25) Исто, стр. 54.
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као конститутиван превиђа. Наиме, Русо је био свестан да воља ве
ћине често представља владавину мнења, односно да се у темељу
погрешних одлука налази раскорак између ума и воље окупиране
властима. Образовање је била дисциплина која појачава ум и су
збија могућност погрешних избора под дејством саможивих пожу
да и страсти, односно, у крајњој линији, дисциплина која човека
враћа „природном“ стању (и, додали бисмо, „интуицији“ исправне,
опште воље). Зато је Емил или о васпитању допуна Друштвеном
уговору, и зато је Русо показивао толико неподељеног обожавања
према античким мислиоцима и њиховом васпитавању у врлина
ма (превасходно према Држави), истичући морално усавршавање
као циљ образовања: „Друштво се мора проучавати помоћу људи,
а људи помоћу друштва. Онима који хоће да обрађују политику
одвојено од морала, никада неће поћи за руком да иједно од овога
двога добро разумеју.“26)
Чак и врсни апологета демократског облика власти у Аме
рици, Алексис де Токвил, у свом капиталном делу није скривао
зебње које собом носи демократско управљање. Укратко, проблем
се усредсређује на вероватну могућност тираније већине, односно
на злоупотребу најпре од стране непосредне већине, а потом и још
више од оне која је артикулисана у политичким странкама (чија
победа Токвила подсећа на познати принцип „победнику припа
да сав плен“). Поражена мањина се избацује из утицајности, а ре
презентативина већина оличена у странкама све мање постаје ре
презентативна – дакле, ниједно ново упозорење, али Токвил (он,
симпатизер демократије) надмашује све тенденциозне критичаре
налажењем речи да опише колико је злоупотреба већине погубни
ја од свих осталих. Он проницљиво истиче да је неограниченост
власти већине иманентна самој суштини демократије, будући да
у демократији ван већине више нема ничега што би јој се реално
могло одупрети.27) Токвил упозорава да људи нису променили своје
склоности и карактер тиме што су се удружили, па онолико колико
би појединац који се домогао апсолутне власти гушио оне под со
бом, утолико више би то чинила већина наоружана акумулираном
снагом узајамно потврђиваног мнења.
Токвил је такође запазио да се демократија у свом напредова
њу нужно суочава са изазовом уобличавања независних класâ које
теже да формулишу своје претензије не обазирући се на интересе
и стање других класа, управо као што то чине народи у сукобу. Но
26) Жан-Жак Русо, Емил или о васпитању, Београд, 1950, стр. 311.
27) Видети у: Алексис де Токвил, О демократији у Америци, Сремски Карловци, 1990. том
I.

80

Жељко Симић

Апорије либералне и демократске политичке...

можда се од свих пророчких наговештавања опасности најдубљом
показало указивање на специфичан сусрет индустријализације и
демократије из кога се развија и тежња ка снижавању културних
потреба и вредности, односно нивелисању интелектуалне осетљи
вости и затварање мишљења у тупост.
Када у другом тому Демократије у Америци супротставља
демократију и револуцију (као кобну европску склоност), поред
речи истицања предности демократије, Токвил указује да се иде
ал индивидуалног богаћења спонтано противи бурним променама,
што је добро као заштита од револуционарног хаоса, али у свом
конзервативизму ситних интереса губи се потреба за мисаоном
спекулацијом што ствара услове за моћ масе над даровитијим поје
динцима. И у складу са својим бескомпромисним поштењем, и сâм
Токвил, убеђени демократа и либерал, без обзира на предности де
мократије, вели да се у односу на беживотни конформизам и хедо
нистичко препуштање материјалним ужицима ка којима изопаче
њем гравитира демократија, дакле, да се бар по тим последицама
револуција чини мањим злом.
На линији ове критике налази се и она Џона Стјуарта Мила,
иначе ватреног Токвиловог обожаватеља, који је своје безостатно
подржавање модела представничког уређења заправо и заснивао
на избегавању опасности од „колективног медиокритетства“ у ко
је друштво гура владавина већине. Дело О представничкој влади
читаво одише неверицом не само да просечни људи могу увиђати
вредност оригиналних и напредних мисли, већ и да се могу уздр
жати од наметања ограничења своје природе свима (а та природа
је, описана језиком либералистичке рескости, „ускогруда и сиро
машна“, „тескобна и изопачена“, и „свенулих способности“.
Темељни проблем је, у ствари, у консеквенцама неконтроли
сане владавине једнакости. У контексту свега реченог о бризи за
отворени пут владавине „осредњих“, она и не звучи тако збуњу
јуће (или индигнирајуће по слух демократа) Милово залагање за
заштиту од необразоване већине тиме што ће се унутар принципа
права сваког на представљеност увести принцип неједнаке пред
стављености: „Мада свако треба да има глас – да свако има под
једнак глас јесте потпуно различит предлог.“28) Он жели да обра
зовани елементи друштва буду више представљени. Разлог томе
је што он образоване третира као мањину и овим предлогом он
осећа да су они као мањина заштићени од просечне необразоване
већине. „Разлика у корист образовања, исправна сама по себи, још
28) Део из Размишљања о представничкој влади, цитиран у Рос Харисон, Демократија,
стр. 138.
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је више и снажно препоручљива тиме што штити образоване од
класног законодавства необразованих.)“29)
Познато је, наравно, да не само да од оваквог предлога ни
шта није било, већ углавном ништа није било ни од заустављања
незадрживе конформизације мишљења, од етаблирања онога што
је у модерно доба добило и своје легитимно име: владавине тзв.
„масовне културе“ (сада нам је јасно да би ова синтагма у очима
оснивача демократије звучала готово као оксиморон), или муљаче
осредњости. Милово залагање за представнички облик демокра
тије над већинским (или, тачније речено, „великоскупштинским“)
доводи нас у везу са „очевима оснивачима“ америчке државе Ме
дисоном и Хамилтоном, и њиховим Федералистичким списима (85
огледа којима се народу излажу идеје предности новог уставног
пројекта изгласаног на Филаделфијској конференцији 1787.) Овде
је Медисон, залажући се за принципе представничке демократије
(тачније, он негативно одређује и саму реч „демократија“ и гово
ри о „представничкој републици“30)) тврди да су демократије – ње
му познате су оне античког типа – увек биле попришта раздора и
као такве неспојиве са личном сигурношћу и својинским правима.
Осим тога, и он наводи већ готово опште место сумње у њену моћ
да успостави равнотежу власти, те да је склона изрођавању (стара
Аристотелова тврдња да свака демократија напослетку заврши у
тиранији).
Залажући се за федерализам, Хамилтон је као узор имао
Монтескјеову идеју да је слобода остварива само у малим репу
бликама и да у случају Америке може бити очувана само уколико
се више таквих република удружи у федерацију, не губећи при том
свој идентитет и независност.31) Наравно, управо ова идеја је била
фитиљ за потпалу грађанског рата (залагање за очување ропства
Црнаца био је основни материјални циљ, али запаљива идеја као и
увек је била, наравно, слобода) са конфедералним Југом. Јужњаци
су заправо анахроно поистовећивали своје робовласничке поседе
са античким полисом, и изгубили су. Федерализам, односно пред
ставничка република оличена у Конгресу32), дакле централна власт
29) Исто, стр. 139.
30) Однос између појмова демократије и републике овде нећемо поближе разматрати. Че
сто, поготово у модерним друштвима, схватани готово као синоними, наведимо само то
да република има укорењеност у идеји права, то јест на законима као највишем принци
пу управљања. Отуда република за Русоа представља владавину опште воље оличене у
закону. Република, другим речима, делује као нека врста ограничавања или „кодирања“
демократских односа регулативом нпр. Устава.
31) Види Федералистички списи, Београд, 1981.
32) Други део Федералистичких списа заправо сугерише такву федералну власт која у бит
ним пословима одузима ингеренције држава чланица, односно номинално сву власт
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у Вашингтону, решење је које је остало до данас, са последицама
које су врло брзо демистификовале идеализам оснивача. Опасно
сти демократије показале су се неухватљиве: Мил је бежећи од ти
раније већине тражио принцип представничке владе; али се ова
влада неминовно током времена кристализује у засебну елиту и
одрођује од народа, свим расположивим и допуштеним средствима
настојећи да очува своје привилегије (распон је, видећемо, неогра
ничен). Тако је чини се у праву Џ. Сантајана када улогу народа у
модерним друштвима формално види налик оној коју има хор у
античким трагедијама. Народ, баш као и хор, у суштини није ни
субјект ни објект радње и драми, већ је само статични посматрач и
евентуално просудитељ моралног заплета. До промене долази са
мо у време револуција, то јест када се народ подиже против своје
владе, мења је, да би се циклус поново наставио. Разлике остају,
нови актери испливавају, хор се опет повлачи у досуђено статира
јуће сведочење.33)
Коначно, реч свакако заслужује и један од савременика и
најжешћих опонената француске Револуције и можда најзначај
нији представник доктрине конзервативизма, Едмунд Берк. Његов
допринос досад изложеној критици демократије најпре видимо у
разлогу због којег он сумња у моралну вредност власти народа,
односно већине. Берк, наиме, сматра да се осећање личне моралне
одговорности смањује пропорционално повећању броја оних који
власт врше – јасно, могли бисмо одмах додати, било би заиста из
ванредно када би и обрнуто било случај: да је одговорност власти
већа што је мањи број њених носилаца. Ипак, овај аргумент треба
узети у обзир и без довођења у питање његове обрнуте правил
ности, наиме с обзиром на специфичност разлога због којих ово
осећање са бројношћу опада: Берк тврди да се власт већине зано
си простим утиском да суд целе јавности иде њој у прилог. Ово је
већ такорећи значајна „прекогниција“ огромне важности феномена
јавног мнења у друштвима XX века, и на њој треба одати призна
ње Берку (дакле, закључимо: власт малог и великог броја носилаца
квари се због различитих узрока).
Варирајући Аристотелово мишљење о закономерном изврг
нућу демократије у тиранију, Берк надаље сматра да је кључни
проблем владавине већине у томе што не може бити уравнотежена
између захтева ума и воље, и што је по безумној инерцији већине
пребацује на грађане према принципу народног суверенитета, уз проширење коначних
ингеренција и на унутрашње послове држава. У правном смислу улога федералне вла
сти уздиже се стварањем таквог централног правосуђа који контролише уставност за
кона појединих држава чланица.
33) G. Santayana, Dominations and Powers, стр. 404.
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склона да дисквалификује она мишљења која потичу из запоста
вљене мањине, такорећи рефлексно их називајући поборницима
тираније. И ово је само на први поглед познат аргумент. Али и у
овој Берковој проницљивој примедби поново се крије један проро
чански моменат: то је специфична идеолошко-терминолошка деви
јација власти већине. Као што ће време показати, реторика већине
увек се маша епитета који алудирају на противничку (мањинску
или појединчеву) тобожњу аверзију према хуманитету, према чо
вечности, према заједници, према просперитету, а у име „елити
стичке“ осионости или, у крајњој линији, тираније. Надаље, Берк
је веома виспрено указивао и на неизбежно стапање демократске
већине у једнопартијску „репрезентативну“ мањину. Ми, на жа
лост, чак не можемо ни одрећи Берку видовитост с обзиром на за
страшујуће перфидан обрт којим се ова прогноза данас потврђује:
шта ако се у тобоже „плуралистичким“ друштвима овај плурали
тет у крајњој инстанци своди на „интересни сингуларитет“ једне
позадинске или над-класе, као што је, сва је прилика, данас нешто
више него извесно?34)
Реторска питања се, као по некој иманентној закономерно
сти превредновања и преиспитивања либерално-демократске ак
сиоматике у њеним актуалним манифестацијама, намећу готово
сама од себе: на који начин су се данас безмало безостатно влада
јуће идеје либерализма и демократије отеловиле у постојећим дру
штвима? Колико се од оног уоченог што припада сумњивој, логич
кој, идеолошкој концептуалности находи у свету у којем живимо
и доминантном устројству реалитета према којем смо принуђени
да се равнамо, а који је изграђен победама принципа либерализма
и демократичности? Колико су данашња западна друштва, то јест
она која усмеравају историјски ток цивилизације, као саздана на
основи ових доктрина и израсла из социјалног и међународног по
ретка који се на њих позива, заправо по разматраним параметрима
– тоталитарна? Колико су се њихове доктринарне идеје-водиље у
реализацији претвориле у свеобухватне разрађене идеолошке кон
цепте чији успех имплицира тип свести који је, заправо, тотали
таран?
Иако се на реторска питања по дефиницији не дају одговори
јер се они подразумевају, истанчане и продубљене теоријске одго
воре на све изазове нашег савремеништва не би требало а приори
одбацивати: ваљало би их подстицати, ма како се обеспокојавајући
и суморни могу учинити.
34) Едмунд Берк, Размишљања о Револуцији у Француској, Београд, 2001.
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ЗАКЉУЧАК
Сумирајући нашу анализу апорија демократске и либерално
политичко-филозофске традиције, у којој смо покушали да осве
тлимо оне, потенцијално неуралгичне тачке ових двеју, неретко иг
норантски поистовећиваних теоријских праваца «одговорних» за
све потоње злоупотребе и праксеолошке девијације, до пароксизма
доведене управо у савремено (пост)модернистичком добу, можемо
с правом и без већег околишења закључити да су слутње и скеп
тичне глосе родоначелника демократског вида друштвених односа
и утемељивача либералног концепта државе у вези са иманентним
и латентним слабостима оба пројекта у целости биле оправдане, а
мисаоно луцидне и далековиде. Идеја о владавини народа неми
новно се изметнула у представљање народа, при чему се оно што
је донекле ублажавало ендемску опасност сваке демократије као
владавине већине над мањином разложило у супститутима бес
крајно отвореним загушењу и манипулацији, тј. штампи, медији
ма, модерним инструментаријима кибернетског експанзионизма,
или затвореним телима која доносе далекосежне државне и соци
јалне одлуке. Ипак, можда се од свих пророчких наговештавања
опасности најдубљом показало указивање на специфични сусрет
индустријализације и демократије, из којег се и развила тежња ка
снижавању културних потреба и вредности, односно нивелисању
интелектуалне осетљивости и затварања мишљења у тоталну не
заинтересованост. С друге стране, све варијације либералистич
ке мисли усредсређивале су се на одлучно наглашавање жеље за
својином, односно на обезбеђивање иметка који човека издваја
из природног стања и оскудице у дивљем свету, што је довело до
вредносног преокрета који у пракси заправо никада више није на
пустио мисао западне демократије. Позив на апсолутизовање имо
винског стицања и његовог надиндивидуалног, државног осигура
ња као фундаменталног покретача активности па и удруживања,
утрло је пут стварању претпоставки за идеализовање, а потом и
етаблирање беживотног конформизма и хедонистичког препушта
ња материјалним ужицима. Тако је либерализам, остављајући у
наслеђе огромну заслугу за обезбеђивање слободе појединца од
волутаризма власти и политике, истовремено завештао и такву, ве
ома доследно заокружену визију људске природе која је на равни
потраживања од слободе ограничена на обезбеђивање заштите од
злоупотребе истих оних принципа на којима уравнотежено функ
ционисање јединке и друштва и треба да почива.
Радикализовање ових аспеката либерално-политичке фи
лозофије како од стране теоријских заговорника овог концепта,
тако и од непосредних протагониста и идеолошких практичара,
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здушно инсистирање на грађанским правима а не дужностима и
поимање слободе као заштите од претензија других готово законо
мерно су изнедриле неолибералистички политички пројекат који је
обележио крај прошлог века, а који је своје клонуће доживео већ у
првој деценији новог миленијума. Дубина и размере ове актуалне
епохалне кризе, која је по свим параметрима глобалног карактера
будући да је глобализација само пуки дериват овог концепта, на
мећу и потребу темељног превредновања либерално филозофског
и политичког наслеђа али и преиспитивања практичних политич
ких алтернатива овом доскора предоминантном идеолошком кон
структу који је, подупрт технолошком и техничком супрематијом,
испрва наговештавао “крај” историје, а заправо драматично обело
данио своја властита ограничења, противречја и тоталну повесну
анахроност.

Zeljko Simic
APORIA OF LIBERAL AND DEMOCRATIC
POLITICAL PHILOSOPHY
Summary
Since the time of Antic founders of political philosophy throug
hout history many philosophers have tried to present democratic form
of social government as a praxiological, well-purposed and almost ideal
one, by the force of their idealistic arguments. However, despite that,
they have also tried, each and one among them in their own way, to
critically observe and analyze aporia of democracy in its original evo
lutive antinomics. They understood that the government of the people
inevitably become representation of the people, hiding an immanent
danger for each democracy to develop into the government of majority
over minority, and the latter one into an enforced government of the
public opinion. This is similar to the theoretical supporters of liberal po
litical philosophy who have been underlining that this modern concept
of the state, in synergy with emancipationary character of democracy
itself, leaves behind itself a great heritage of provision of freedom to
individuals from unlimited voluntarism of the government and politics.
However, the same theoreticians, along with the apologetic line of the
ir own speculations, have been implicitly warning about two potential
sources for the misuses of liberalism that followed. The constructivi
sionist weaknesses of liberalism were reflected, firstly, in negative un
derstanding of human freed om, and then in reduction of affirmed (affir
mative) model of human nature regarding satisfaction of material, that
is, propertive interests, or, more precisely speaking in high instance,
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vulgar economic interests that inevitably lead to antrophological solip
sism. Therefore, this paper is not dedicated only to the history of ideas
of democracy and liberalism, but to neuralgic ontological points of the
se two political phenomenons, or, to latent possibilities of deformation
of some potentially negative aspects of liberal-democratic doctrine that
have experienced their own emanation in the contemporary period of
globalism.
Key Words: democracy, liberalism, rule of people, representation of people,
deviation of government of majority, material vulgarism, reduc
tion of freedom, negative freedom and manipulation

ЛИТЕРАТУРА
Adorno Theodor, The Authoritarian Personality, Frenkel, Brunswik, Levinson,
New York, 1964.
Baudrillard Jean, Pour une critique de l’économie politique du signe, Paris, Gal
limard, 1972.
Дал Роберт, Демократија и њени критичари, ЦИД, Подгорица, 1999.
Evans Graham, Newnham Jeffrey, The Penguin Dictionary of International Rela
tions, Harmondsworth: Penguin, 1998. Bez mesta izdavanja.
Farias Victor, Heidegger und der National-sozializmus - mit einem Vorwort von
Jürgen Habermas, S. Fischer, Frankfurt am Main, 1989.
Faux Jeff, Larry Mishel, „Inequality and the Global Economy“, есеј у: Hutton
Will and Giddens Anthony (editor): On the Edge - Living with Global Capita
lism, Jonathan Cape, London, 2000.
Гоше Марсел, Демократија против саме себе, Филип Вишњић, Београд, 2004
Held David, et al., Global Transformations - politics, economics and culture, Po
lity Press, Cambridge, 1999.
Levy Bernard-Henri, Le Testament de Dieu, Bernard Grasset, Paris, 1979.
Linton Ralph, Le fondement culturel de la personalité, Paris, Dunod. 1959.
Marcuse Herbert, An Essay on Liberation, Allen Lane The Penguin Press, 1969.
Медисон Џемс, Џеј Џон, Хамилтон Александар: Федералистички списи, Рад
ничка штампа, Београд, 1981.
Мил Џон Стјуарт: О слободи, Филип Вишњић, Београд, 1988.
Neumann L. Franz, Behemoth. The Structure and Practice of National Socialism,
1933-1944, Harper Row, New York, 1966.
Popper Karl, Conjectures and Refutation. The Growth of Scientific Knowledge,
Harper and Row, New York, 1968.
Русо Жан-Жак, Друштвени уговор. О пореклу и основама неједнакости међу
људима, Просвета, Београд, 1949.
Santayana George, Dominations and Powers. Reflections on Liberty, Society and
Government, Charles Scribner’s Sons, New York 1951.
Santayana George: Skepticizam i animalna vjera, Naprijed, Zagreb, 1974.

87

СПМ број 3/2010, година XVII, свеска 29.

стр. 65-90.

Talmon J.L., The Origins of Totalitarian Democracy, Sphere Book Limited, Lon
don, 1955.

Abstract
Author tried to underline some potentially neuralgic points of
democratic and liberal political-philosophical traditions by summari
zation of their aporia. These two types of theoretical thoughts were of
ten ignorantly related to some other similar theoretical thoughts that
were regarded as „responsible“ for all later misuses and praxeological
deviations and brought to paroxism in this contemporary (post)moder
nist period. Within the analysis the author made conclusion that some
negative prognosis and spectic „glosa“ of the founders of democratic
organization of social relations and the founder of liberal concept of
the state regarding immanent and latent weaknesses of both these pro
jects were justified, and lucid and precognitive ones in its tought. Idea
on the rule of the people inevitably turned itself into the representation
of the people, but in the process the prevention (reduction) of endemic
danger of each democracy as the rule of majority over minority became
divided (partitioned) into its substitutes – endlessly open intrusion and
manipulation, that is, the newspapers, the media, modern instruments
of cybernetic expansionism or closed bodies that are in charge of brin
ging long-term state and social decisions. However, perhaps among all
precognitive prognosis the deepest one of them was underlining of a
specific encounter of industrialization and democracy, from which furt
her tendency toward decrease of cultural needs and values, or equation
of intellectual sensitivity and lessening thinking into the state of total
apathy followed. On the other hand, all variations of liberalistic though
focused on strong underlining of desire for property, that is, provision
of property that places the people apart from their natural surrounding
and from the lack of material goods in wild world, and this lead to a
turn in the values which after that has never left the thought of western
democracy anymore. The call for apsolutization of gaining property
and its uber-individual, the state insurance as a fundamental trigger of
activities, and even associating, lead to a creation of preconditions for
idealization, and then establishment lifeless conformism and hedonistic
enjoying of material world. In this way liberalism, althogh it left a gre
at heritage of provision of freedom to individuals from voluntarism of
the government and politics, also left a heritage of such a rather firmly
established vision of human nature which is, on the level of the search
of freedom, limited on provision of protection from the misuse of these
same principles that make for equalized functioning of individuals and
society and in that way ought to represent its foundation.
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Radicalization of these aspects of liberal-political philosophy,
both on behalf of theoreticians-supporters of this concept and its direct
protagonists and ideological practicioners, firm insisting on civil rights
and not duties, and comprehension of freedom as protection from pre
tensions of other people almost legally produced a neo-liberal poltiical
project which determined the end of last century and which experien
ced its failure already in first decade of the new millenium. Depth and
ranges of this actual epochal crisis of global character, due to the fact
that globalization is only the product of this concept, point out a need
for fundamental estimation of liberl philosophical and political herita
ge, and also estimation of practical political alternatives to this hither
to dominant ideological construction. This construction, supported by
technological and technical supremacy, firstly seemed to precognitively
announce „the end“ of history, but in reality it dramatically announced
its own limitations, contradictories and total historical anachronity.
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ПОЈАМ ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ И НАЧИН
ДИЗАЈНИРАЊА ПОЛИТИКЕ

Сажетак
У овом тексту ћу објаснити појам и значај јавне политике,
процес анализе, инструменте и типове јавних политика.
Други део анализе је посвећен специфичности приступа у
креирању и реализацији јавних политика од грађана према власти
и допринос ових процеса демократизацији друштва.
Трећи део анализе је мини студија случаја Србије која об
ухвата квалитет укупног система и институционалног амбијента,
улогу администрације и служби у укључивању грађана и примере
добре праксе (општина Инђија) који се односе на реформисану оп
штинску администрацију и на систем 48 у пружању услуга.
Кључне речи: јавна политика, социјална демократизација, локална
самоуправа
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I ПОЈАМ ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Појам и значај јавних политика
Јавне политике се дефинишу на различите начине. Оне су
практичне, секторске политике путем којих се решавају бројни
проблеми грађана и друштва и живот у заједници се обликује као
много пријатнији и удобнији. Како ове политике обликују живот
друштва и појединаца природно је да су привукле пажњу истра
живача (испрва у САД и англосаксонском свету а касније ова науч
на дисциплина јача широм света).
Смисао студија јавне политике је у покушају да се анализира
политика, начин њеног обликовања, промене до којих долази и ко
начно ефекти које политике имају на садашње али и будуће генера
ције. У сваком демократском друштву је битно да грађани разумеју
како власт креира политику, како нуди оптимална решења којима
се отварају одређене могућности избора за грађане и коначно како
вреднује политике.
Креатори политике више воде рачуна о јавним интересима
грађана и одговорнији су у амбијенту у коме се и грађани активно
укључе у ове процесе креирања политика. Ови процеси повратно
снажно јачају демократску димензију политичких процеса, али и
повећавају квалитет јавних избора јер их приближавају реалним
потребама грађана доприносећи бољем коначном квалитету услу
га.1)
Анализа јавних политика представља област које креира,
критички приступа и обрађује податке који су корисни за разумева
ње и унапређење политике. Циљ студија је да се препознају, дефи
нишу, разумеју, пореде, супротставе, објасне, предвиде, процене,
вреднују, синтетизују, дијагностицирају, планирању и примене јав
не политике. Ове студије траже активно учење а не пасивно знање.
Примена знања је критични чинилац овладавања овом облашћу и
ту нема простора пасивном усвајању.
Свако озбиљно, демократско друштво посвећује велику па
жњу процесу дизајнирања, обликовања и креирања јавних полити
ка. Овај процес представља срж демократије и значајно утиче на
1) Michael E. Kraft, Scott R. Furlong: Public Policy – Politics, Analysis and Alternatives, CQ
Press, Washington DC, 2004. стр. 1.
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квалитет јавних програма, услуга и коначно задовољства грађана
квалитетом власти.2)
Јавне политике обезбеђују предуслове за постојање демо
кратског и праведног друштва. Нека од најбитнијих одлика су:
транспарентност власти, одговорност политичара, отворени про
цеси одлучивања, партиципација грађана и цивилног друштва, де
мократичност, ефикасност, ефективност, једнакост и доступност у
реализацији јавних програма, као и дистрибутивна правда.
У транзиционим земљама је свакако веома битно доследно
спровести реформе политичког система које подразумевају поде
лу и равнотежу власти, децентрализацију, демократизацију као и
деполитизацију власти. Реформа економије и успостављање тржи
шног система је друга страна која подупире политичке реформе и
јача развојне потенцијале друштва.
На политичкој сцени постоје бројни актери као што су грађа
ни, интересне групе, невладине организације, политичке партије,
медији итд. Јавне политике теже да направе обухватне политичке
коалиције и да што квалитетније укључе све актере. Ови напори се
виде посебно у процесима креирања и примене јавних политика и
програма као и испоруке јавних услуга, у транспарентним актив
ностима власти као и у јавности рада која обухвата лак приступ
грађана информацијама.

ПРОЦЕС АНАЛИЗЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
Полиси анализа обухвата решавања проблема у разним обла
стима политика. Она је мултидисциплинарна и обухвата теорије,
методе и начин обраде друштвених наука (политичке науке, со
циологија, социјална филозофија, психологија, економија итд). У
области јавне политике се примењују различите научне методе, ве
штине, често користи проблемска оријентација, па чак и уметност
преговарања и вештина наговарања. Знање до кога се долази је по
правилу корисно и применљиво и ова дисциплина оспособљава за
креирање јавних политика.3)
У процесу анализе јавних политика се намеће сваком од ак
тера да прави избор и присутна је често размена између разних,
међусобно конкурентних вредности као што су једнакост, ефика
2) Michael E. Kraft, Scott R. Furlong: Public Policy – Politics, Analysis and Alternatives, CQ
Press, Washington DC, 2004. стр. 4.
3) William N. Dunn: Public Policy Analysis - An Introduction, Pearson, Prentice Hall, Upper
Saddle River, New Jersey 2004. стр. 2.

93

СПМ број 3/2010, година XVII, свеска 29.

стр. 91-116.

сност, ефективност, сигурност, слобода и демократија. Отуда се
стално испитује какво је стање, који су проблеми, шта је добро као
и шта треба чинити.
Полиси анализа се односи на четири типа питања:
1. Каква је природа проблема за који тражимо решење?
2. Који од два или више смерова акција треба да се изабере
да би се проблем решио?
3. Који су резултати изабраног смера активности?
4. Да ли ти резултати помажу решавању проблема?
5. Које будуће последице могу да се очекују ако се овај
смер активности настави?
Одговор на ова питања обухвата пет типова информација ре
левантних за јавне политике па их зовемо и компоненте јавне по
литике.4)
1. Полиси проблем је идентификовано незадовољавајуће
стање које треба унапредити путем јавне активности. Веома је бит
но анализирати све битне аспекте проблема, идентификовати акте
ре, интересе, проблеме и могућа решења.
2. Жељена политика представља могуће решење за про
блем и њу креирамо да бисмо подигли квалитет политике и реши
ли проблеме.
3. Очекивани резултати су могуће последице политике која
је дизајнирана да се примени и да реши идентификовани проблем.
4. Резултати посматране политике указују да ли је креи
рана политика квалитетна, да ли је утицала на решавање проблема
и до које мере. Од великог је значаја да се прати примена политике,
да се врши вредновање и донесу закључци о даљем начину вођења
политике.
5. Извођење политике је континуиран процес, цикличан и
стално траје. Анализа нам указује који су проблеми решени, који
су тек делимично решени а који нису уопште. Могуће је да у новом
контексту настају и потпуно нови проблеми.
4) William N. Dunn: Public Policy Analysis - An Introduction, Pearson, Prentice Hall, Upper
Saddle River, New Jersey
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МОДЕЛ ПРОЦЕСА ЈАВНИХ ПОЛИ
ТИКА (ЦИКЛИЧНИ МОДЕЛ)
Модел процеса јавних политика прати све фазе креирања по
литика у логичком следу и цикличној повезаности. Постоји 6 фаза
које се обично сликовито приказују на следећи начин:
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њих, преклапања, нестанка неке од фаза итд. Циклус се стално
креће и спроведена јавна политика зачетак је нових проблема, ини
цијатива за промене, усавршавање итд. 5)
1. Дефинисање проблема је веома важна фаза, у којој се
идентификује проблем, слабости и објашњавају узроци његовог
настанка. Узроци су, по правилу, комплексни па је веома тешко на
правити свеобухватну анализу. Процес дефинисања није неутра
лан посао, није апсолутно објективан јер су и истраживачи субјек

5)

Сваки од аутора обавезно обрађује питање циклуса јавне политике. Свако од њих међу
тим има неки свој специфичан методолошки приступ. Видети: Larry N. Gerston: Public
Policy Making – Process and Principle, M. E. Sharpe, Armonk, New York, London, England
1997, Carl V. Patton, David S. Sawicki: Basic Methods of Policy Analysis and Planning, Pren
tice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1993.
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тивни, што утиче на слабости или једностраност анализе. Често се
каже „Шта заступаш зависи од тога где седиш“ истичући да визура
сваког појединца зависи од амбијента у коме живи, од идеја које
има и искустава и информација које поседује. Отуда је битно да се
у ову фазу укључе експерти, интересне групе, јавне институције
и приватни сектор јер ће сваки од њих бацити корисно светло на
проблем и на њихову визуру стања као и очекиваних праваца ре
шавања.6)
2. Дефинисање опција и формулисање политика такође
представља доста сложену фазу, у којој долази до изражаја оцена
ургентности решавања проблема и избора оптималних алтернати
ва. И у овој фази научници и стручњаци могу много да помогну, а
политичари имају за задатак да направе коначне изборе и обликују
политику и жељена решења. Трећа битна група актера су струч
њаци и службеници који до детаља обрађују сваки аспект датог
проблема и програма јавне политике којим дати проблем треба ре
шити.
Формулисање политике подразумева развој предложеног
тока акције који ће помоћи да се реши идентификован јавни про
блем. Формулисање политике је технички али и политички про
цес. При формулисању се мора водити рачуна о многим особинама
датог проблема и јавне политике која треба да га разреши. Битно
је видети колика је економска цена његове реализације, колика је
видљивост проблема, социјална и политичка прихватљивост, кон
фликтност и коначно, која је могућа ефективност реализације да
тог програма.
Да би се виделе све могуће ситуације битно је водити рачу
на о две важне детерминанте постојећег проблема: степен његове
видљивости и степен постојања конфликта интереса у погледу мо
гућих решења.
Слика 1 Утицај на постављање
агенде и на формулисање политике
Ниво кон
фликата
Висок
Низак

Степен видљивости

Висок
Криминал, кон
трола оружја,
Најбоље шансе
Сигурност авиосаобраћаја

Низак
Најгоре шансе
Раст популације, енергија
Истраживачки гранто
ви, пројекти везани за
воду, пољопривреду

6) Овај аспект је интересантно анализирао Larry N. Gerston: Public Policy Making – Process
and Principles, M. E. Sharpe, Armonk, New York, London, England 1997.

96

Снежана Ђорђевић

Појам јавне политике и начин дизајнирања ...

Најбоље шансе за афирмацију имају пројекти који су високо
видљиви и јасни свим актерима а ниво конфликата је низак. Обрат
но, пројекти који су слабо видљиви и нејасни а подразумевају ви
сок ниво конфликата имају најмање шансе да се укључе у јавну
политику.
3. Избор најбољих опција (детерминанте успостављене
агенде) је фаза у којој се бирају најбоље опције. У овај процес су
укључене вредносне и друге процене па је битно схватити све по
тенцијалне опасности ове фазе.
Решавање неких проблема у политици се уводи аутоматски
као на пример: усвајање буџета, легислатива која треба да обнови
постојеће програме, номинације за постављења политичара на из
вршне позиције итд. Ови послови обухватају велики део времена
радног дана политичара. Ипак, појављују се нова питања која тре
ба решавати и у том контексту се отвара питање шта утиче да нека
од тих питања улазе у разматрање а да друга не улазе?
Свакако да су опредељујући моменти „тежина проблема“ по
последицама, тежина саме јавне политике у смислу расположења
јавности, интереса главних актера, затим политичка тежина у сми
слу амбијента итд. За сваку од политика се намеће као важно пи
тање економске изводљивости и политичке прихватљивости. Како
су политичари главни актери, важно је имати у виду да они стално
ослушкују и осећају јавно мнење поводом свих јавних питања. По
ред великог броја интересних група, think thank организације пред
стављају важан извор предлога за најбоље опције.
4. Концепција и легитимизација политике
Политичка легитимизација представља јавно, формално
прихватање политика од стране политичких институција. Обично
процедура може бити гласањем већине датог тела и слично. Сам
процес легитимизације може бити посматран као једноставан, уко
лико се фокусирамо превасходно на процедуру. Уколико се анали
зира сукобљеност интереса бројних социјалних и политичких ак
тера овај процес може бити и сложен.
Отуда је битно увек анализирати да ли је дата политика која
пролази процес легитимизације у складу са уставом, законима, са
културом и вредностима већине друштва. Уколико јесте, онда се,
уз исказану јавну подршку јавности и свих актера, може сматрати
легитимном. У супротном могу се очекивати проблеми у свакој од
наредних фаза.7)
7) Видети такође код Carl V. Patton, David S. Sawicki: Basic Methods of Policy Analysis and
Planning, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1993.
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5. Спровођење и праћење (надгледање) политике
Спровођење политике је важна фаза која не представља крај
већ почетак процеса реализације политике. Она се дефинише као
сет активности усмерених према реализацији програма.8) У вре
ме државе благостања се заиста сматрало да је доношење закона
крај посла, те се самом процесу имплементације није посвећива
ла велика пажња. Током анализе рада свих нивоа и грана власти
идентификовано је да такав приступ није био добар па је срж број
них реформи власти и јавне управе, директно усмерен на резулта
те (Result driven government). Нови начин управљања (New Public
Management; NPM) усвојен од стране свих нивоа власти подразу
мева стално праћење ефеката рада, идентификовање успеха и не
успеха, корекцију слабости и даље развијање успешних програма.
У сваком систему је за процес примене програма надлежна
извршна власт која значајно обогаћује методе рада у овој фази, ко
ристи разноврсна знања стручњака из агенција или ван њих и осла
ња се на тимски рад запослених.9)
Три аспекта примене политике су веома битни: организација,
интерпретација и примена. Организација представља обезбеђива
ње ресурса, офиса и метода неопходних за реализацију програма.
Интерпретација је битан чинилац који значи превођење крутог
и формалног језика програма јавне политике (закона, планова, ди
ректива и регулаторних захтева) у језик који сви грађани могу лако
разумети. Примена је рутинско обезбеђивање услуга, плаћања и
других обавеза према програмским циљевима и инструментима.
Извршна власт се доминантно бави овом фазом и поседује
извесну дискрецију. Главни извршни функционер (Cheaf Executive
Officer, CEO) тежи да у тим укључи људе који деле његово виђење
интерпретације закона, приоритета, начина алокације буџета као
и схватања који политички инструменти треба да се користе и на
који начин.
У процесу спровођења политике може доћи до конфликата
и то обично по питањима која нису разјашњена у самом процесу
креирања и усвајања политике.
8) Michael E. Kraft, Scott R. Furlong: Public Policy – Politics, Analysis and Alternatives, CQ
Press, Washington DC, 2004. стр. 88.
9) О значају стручњака, бирократије је посебно говорио велико број аутора међу којима се
издваја читава теорија јавног избора. Поред теоретичара јавног избора видети детаљни
је: Видети: Larry N. Gerston: Public Policy Making – Process and Principles, M.E.Sharpe,
Armonk, New York, London, England 1997, Carl V. Patton, David S. Sawicki: Basic Methods
of Policy Analysis and Planning, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1993.
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6. Вредновање и промена политике
Основни смисао ове завршне фазе реализације политике је
низ акција којима се анализира да ли се политика остварује и да
ли се њоме квалитетно, ефективно и ефикасно реализују намере и
циљеви.
Владини програми су по правилу веома вредни и врло је ва
жно пажљиво пратити квалитет реализације програма.
Методи евалуације су веома битни и разноврсни и неки од
основних су анализа трошкова, ефеката и ефикасностi (cost bene
fit, efficiency and effectiveness analize), као и разноврсни програми
процењивања вредности и ефеката програма. Субјекти евалуације
могу бити бројни: Скупштина, централна или локалне власти, ин
тересне групе, NGO и think thank организације итд.
Подаци до којих се долази вредновањем политика указују да
ли ће наставити или кориговати дату политику. Последица вредно
вања је идентификација нових проблема, потреба и неопходности
корекције јавне политике као и стварања нових програма и проје
ката.

ИНСТРУМЕНТИ ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
У сваком друштву се изнова отвара питање да ли власт уоп
ште треба да интервенише или да препусти решење проблема и
ситуације индивидуалној одлуци или тржишној регулацији. Либе
рална држава је одувек имала као водећи принцип да држава тре
ба да регулише само неопходне и прецизно регулисане области а
остало треба препустити индивидуалној иницијативи, избору и
тржишним принципима. Друге идеолошке струје имају другачији
приступ овим питањима али без обзира на разноврсност ових при
ступа основни разлози укључивања државе и других нивоа власти
у решавање јавних проблема су углавном тројаки: политички раз
лози, морални разлози и исказане тржишне слабости
Политички инструменти су разноврсни и у времену нео-ли
бералне државе начин употребе се доста мења. У већој мери се ко
ристе инструменти повезани са тржишним механизмима, уговори,
укључује се приватни сектор у пружање низа јавних услуга као и
организације цивилног друштва.
Могли бисмо начелно говорити о неколико битних група ин
струмената јавне политике као што су регулација и нормативна ак
та, нови менаџмент власти, тржишни механизми, опорезивање, да
вања и јавна потрошња као и многобројни инструменти из области
образовања, информисања и убеђивања.
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У наредном делу само начелно ће бити осветљене најбитније
одлике сваке од ових група инструмената.
Регулацију представљају пре свега закони, затим владине од
луке, административна пракса и процедуре. Нормативна решења
уређују одређену област путем диспозиције а реализацију намећу
санкцијом која се примењује у случају кршења норме.10)
Менаџмент власти
Власт може да пружа разноврсне услуге директно и таквих
се услуга власт у неолибералној држави радо одрицала. У том кон
тексту власти све више иду на укључивање приватног сектора,
приватних или јавних агенција у разне области пружања услуга. За
те сврхе се све више користе уговори као начин обезбеђивања јав
них услуга. И у овим аранжманима власт је задужена за регулиса
ње дате области, она успоставља стандарде, координира активно
сти свих субјеката укључених у ове процесе и гарантује грађанима
минимум стандарда и квалитета услуга.
Да би то успешно радила власт перманентно мора да прати
процес пружања услуга и мери остварене ефекте користећи бројне
критеријуме као што су: ефективност, цена и одговорност према
јавности.
Са новом кризом отпочелом 2008. године, држава и власти
поново преузимају већу улогу у регулацији и коришћењу број
них инструмената директног утицаја и на економске процесе, што
представља велики изазов за савремену демократију и даљи развој
друштва.
Опорезивање и јавна потрошња
Држава је у већој мери почела да користи порезе да би са
државом благостања успела да обезбеди бројне услуге грађанима.
Порези нису само инструмент прикупљања средстава за реализа
цију владиних програма већ и средства за борбу против штетних
последица. Тако је порез на цигарете учинио цигарете мање до
ступним (скупљим) а средства скупљена од овог пореза су уложена
у анти-пушачку кампању. Порез на загађење је својеврсна казна
загађивачима и средства су усмерена на чишћење околине и сма
њивање направљене штете као и на програме рециклаже.
Отуда је данас права вештина изабрати најбољи инструмент
или аранжман инструмената за решавање одређених јавних про
блема. Избор инструмента обухвата многа питања од којих су нај
10) Леп преглед развоја регулације као и менаџмента видети: Wayne Parsons: Public Policy:
An Introduction to the theory and practice of policy analysis, Edward Elgar, Cheltenham, UK,
Lyme, US, 1997.
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важнија: Да ли тај инструмент или аранжман више инструмената
ефективно решава идентификовани проблем? Да ли је тај инстру
мент политички прихватљив? Да ли је технички изводљива приме
на датог инструмента?

ТИПОВИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
У зависности од модела понашања власти, од врсте инстру
мената које користи, начина на који их користи, које аранжмане
креира као и од начина управљања уопште, разликује се неколико
типова јавних политика: дистрибутивна, редистрибутивна, регула
тивна, већинска итд.
Дистрибутивна политика се реализује у амбијенту у коме
власт само расподељује средства на разне програме који међусоб
но нису супротстављени. Овај модел подразумева погодне финан
сијске околности тако да не постоји лимит у трошењу средстава,
не постоји фискални стрес нити непријатна ситуација да награђи
вање неког програма иде на рачун неког другог (игра нулте суме,
zero summe game). Овај тип политике је био присутан у времену
државе благостања.
Редистрибутивна политика се реализује у време економ
ске кризе, снажно израженог фискалног стреса, у условима у који
ма у друштву постоји снажан конфликт различитих интереса свих
социјалних и политичких актера и давање једном програму најче
шће значи смањивање или потпуно укидање давања за друге про
граме (игра нулте суме). Овај модел је стални пратилац креирања
јавне политике нео-либералне државе.
Регулаторне политике представљају владина ограничење
индивидуалног избора појединаца да не би прешли прихватљиве
границе. У зависности од типа регулације, регулаторне политике
могу бити компетитивне или заштитне. Компететивне политике
регулишу правила и односе у обезбеђивању услуга разних мрежа
(енергија, телекомуникације итд). Заштитне политике власт ко
ристи да штити јавност од активности које погађају јавни сектор.
Власт мора да обезбеди поштену расподелу бенефиција и трошко
ва да би јавне политике биле прихватљиве.
Наредна табела сликовито говори о типовима политика пре
ма концентрацији или дистрибуцији бенефита и трошкова приме
ном дате политике.
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Табела: Политике према концентрацији или
дистрибуцији бенефита и трошкова
Бенефити
Концентрисани
Клијентске политике
Примери: давања за
руднике, ранчеве,
пољопривреду, за
изворе енергије (гас,
угаљ, нафта, нуклеарна
енергија итд)
Концен
Предузетнич
Политике инте
трисани
ке политике
ресних група
Примери: заштита
Примери: кабловска
животне средине, заштита телевизија према
потрошача, регулација
сателитским компанијама,
хране и лекова итд.
синдикати рудара према
власницима рудника,
компаније камионџија
према железници или
авионском транспорту.
Iзвор: Michael E. Kraft, Scott R. Furlong: Public Policy – Politics,
Analysis and Alternatives, CQ Press, Washington DC, 2004. стр. 96.
Трошкови
Широки
дистри
буир
 ани

Бенефити
Широки дистрибуирани
Већинске политике
Примери: социјална
заштита, опште
пореске бенефиције

Трошкови и бенефиције (користи) могу бити новчани као и
неновчани за сваког актера. Најбољу опцију чине већинске поли
тике јер имају широко дистрибутивне и бенефите (што мотивише
сваког корисника на прихватање овакве политике) и трошкове (ко
ји се прихватају као нужни).
Предузетничке политике обезбеђују корист великом броју
корисника тј. друштву у целини док трошкове сноси уска група.
Успех ове политике у великој мери зависи од способности креато
ра и реализатора јавних политика да истакну јавну корист, добро и
јавни интерес које ова политика обезбеђује као и праведност пред
ложене дистрибуције трошкова. Добри примери су: заштита жи
вотне средине, заштита потрошача, регулација хране и лекова итд.
Клијентске политике обезбеђују корист уској групи док се
средства за реализацију преносе на широк круг социјалних актера.
Прихватљивост и успех ове политике јако зависи од видљивости
политике и способности креатора да обезбеде ефективно и ефика
сно спровођење политика. Добри примери су: давања за руднике,
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ранчеве, пољопривреду, за изворе енергије (гас, угаљ, нафта, ну
клеарна енергија итд). 11)
Политике интересних група нису атрактивне јер корист до
бија ужа група док трошкове сноси такође ужа али конкурентска
група. Усвајање оваквих политика захтева исцрпне процесе прего
варања и њено прихватање од стране носилаца трошкова. Добри
примери су: кабловска телевизија према сателитским компанијама,
синдикати рудара према власницима рудника, компаније камион
џија према железници или авионском транспорту.

II ЗНАЧАЈ ДИЗАЈНИРАЊА ПОЛИТИКЕ
ОД ГРАЂАНА ПРЕМА ВЛАСТИ
Значај bottom up приступа у
дизајнирању јавних политика
Приступ у дизајнирању политике у коме се иде од грађана
према власти (bottom up) специфичност је превасходно демократ
ских система који укључују грађане и цивилно друштво у процесе
одлучивања. У овом процесу је од изузетног значаја да политичка
елита заговара и верује у демократске вредности, да грађани буду
свесни да су главни актери јавне сцене те да имају право (али и
обавезу) да се укључе у све фазе креирања али и реализације по
литике.12)
Веома је битно да је у друштву развијена демократска кул
тура, да власт ради транспарентно и да се мере ефекти и квалите
ти реализације политика, програма и пружања јавних услуга.
Директно укључивање грађана обезбеђује идентификацију
њихових потреба које су основа и темељ јавних програма и обли
ковања пакета јавних услуга. Битно је да се грађани укључују и у
креирање политике као и у процес реализације. Савремене власти
улажу пуно напора да успоставе стандарде у свакој јавној области
11) Видети такође: Wayne Parsons: Public Policy: An Introduction to the theory and practice of
policy analysis, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Lyme, US, 1997, Larry N. Gerston: Public
Policy Making – Process and Principles, M.E.Sharpe, Armonk, New York, London, England
1997, Carl V. Patton, David S. Sawicki: Basic Methods of Policy Analysis and Planning, Pren
tice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1993.
12) Видети: Aaron Wildavsky: Speaking Truth to Power: The Art and Craft of Policy Analysis,
Little, Brown, Boston, 1979.затим Aaron Wildavsky: Searching for Safety, Transaction Book,
New Bronswick, N.J, 1988, као и Frank Fisher: Evaluating Public Policy, Nelson Hall Publis
hers, Chicago, 1995.
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политика, да што креативније креирају програме, да прате процес
примене, мере резултате и вреднују их (стандардизација, бенчмар
кинг).13)
ЕУ је читав систем поделе надлежности разних нивоа вла
сти као и функционисања засновала управо на bottom у приступу
примењеном у принципу субсидијарности. Све што се може реа
лизовати од послова на нивоу најближем грађанима, реализује тај
ниво власти. Сви програми подразумевају укључивање грађана.
Сваки програм се коначно реализује на нивоу који обезбеђује нај
ефикаснију и најефективнију реализацију. Овај принцип предста
вља хармоничан баланс принципа демократичности (укључивање
грађана) и економичности (обезбеђење услуга према принципима
економије обима).
Криза демократије и управљања – реформски инстру
менти
Политичари често не обраћају пажњу на интересе грађана,
креирају политике којима се штите интереси одређених група што
има нужно за последицу гомилање социјалних проблема, незадо
вољства грађана и кризу власти.
Савремене реформе јавног сектора (државе, локалних вла
сти) укључују бројне инструменте који подразумевају јачање
цивилног друштва, партиципације грађана, укључивање конкурен
ције у све области у којима јавни сектор престаје монополски да
обезбеђује јавне услуге.14)
Једна од иновација до које се дошло је креирање јавно при
ватних партнерства. Држава и локалне власти се повлаче из моно
полске позиције пружања јавних услуга, у овај процес укључују
приватни сектор и невладине организације. Власти успостављају
међу потенцијалним даваоцима услуга односе конкуренције да би
се тако обезбедио што виши квалитет и доступност услуга, при
мереност услуга потребама грађана и што нижа цена. Власти пра
те процес обезбеђивања услуга, стално мере квалитет и гарантују
грађанима стандарде у свакој од области.
Приватно јавна партнерства омогућавају да се путем њих
реализују и многи велики, капитални пројекти за које власти иначе
немају новац у буџету да их саме реализују. У овим процесима је
од великог значаја коришћење вештина финансијског, пројектног,
13) David N. Ammons: Municipal Benchmarks – Assessing Local Performance and Establishing
Community Standards, Sage Publications, Inc. USA, 2001.
14) Public Policy Instruments, Evaluation the Tools of Public Administration, Ed. by Guy Peters,
Frank van Nispen, Edward Elgar, Chelteham UK, Nothamptin, MA, USA, 1998.
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капиталног, информационог менаџмента као и вештине управља
ња људским ресурсима. Власти у овим процесима користе бројне
старе али и сасвим нове инструменте креирајући за сваку област
и за сваки пројекат аранжман инструмената који највише одгова
ра конкретној ситуацији. У савременом друштву (неолиберална,
предузетничка власт), власти користе тржишне механизме било
применом економских инструмената (ослобађања од пореза, олак
шице, франшизе, концесије, инкубатор бизнис центри) или прав
них инструмената (ваучери, уговори) за реализацију разноврсних
јавних програма.15)
Јавно приватна партнерства (ППП) се реализују уговори
ма којима се прецизно уређују односи између власти, приватника
и корисника услуга. Инкубатор бизнис центар отвара могућност
“младом” бизнису или програму да ојача неоптерећен порезима
(ослобађање од пореза) и да се одржи на дужи рок. Коначно, сви
ови инструменти служе ширењу лепезе и квалитета јавних услуга
које се обезбеђују грађанима и подстицању и јачању економског
развоја.
Тако данас приватни сектор обезбеђује бројне јавне услуге
као што су: скупљање и рециклажа смећа, производња и доставља
ње енергије, воде, гаса, приватне школе, домови здравља, стомато
лошке ординације, приватне социјалне установе за старе, болесне,
особе са посебним потребама, приватни затвори, реализација ве
ликих капиталних пројеката (изградња спортских или културних
центара, итд).16)
Једна од интересантних иновација која је суштински рефор
мисала начин финансирања јавних услуга представља увођење ва
учерског система. Новац за услуге се више не даје даваоцу (школи,
дому здравља, социјалној установи итд) већ директно кориснику
услуга у виду ваучера као хартије од вредности којом он плаћа дату
услугу (образовање, здравство, разне социјалне услуге, становање
итд). На овај начин појединац може да бира институцију (јавну или
приватну) у којој ће купити услуге а институције су стављене у по
зицију да морају да понуде што квалитетнији пакет услуге како у
погледу примерености потребама грађана тако и у погледу начина
услуге (љубазност, доступност, трансапрентност у раду итд).
Овим пројектом се институције приморавају на бољу орга
низацију и менаџмент, на подизање квалитета услуга, већу доступ
15) Lester M. Salamon, Ed. Beyond privatisation: The Tools of Government Action, The Urban
Institute Press, Washington, D.C. 1989.
16) Restructuring State and Local Services - Ideas, Proposals, and Experiments, Ed. by Arnold
H. Raphaelson, Praeger, Westport, Connecticut, London, 1998.
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ност услуга, већу креативност и обезбеђивање ширег дијапазона
услуга као и на обарање цене услуга. Овај процес је суштински
окренут задовољавању потреба грађана и дао је широм света јако
добре резултате.
Дизајнирање и обликовање циљева
Савремене власти посвећују велику пажњу процесу дизај
нирања и обликовања циљева као и заговарању дате политике. У
том смислу у свим областима јавних политика спроводе се јавне
кампање, користе се разноврсни политички симболи, укључују се
грађани у процес исказивања потреба, креирања политика, програ
ма и пакета услуга. Власт се труди да поред општег пакета услуга
грађанима да кроз јавне програме обезбеди могућност избора као и
задовољавање неких специфичних потребама различитих социјал
них група или појединаца (могућност јавног избора).17)
Наредна табела указује на повезаност дизајнирања политике
са демократијом.
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Они обухватају форме директног укључивања грађана у процесе
одлучивања као што су: референдум (саветодавни и обавезни), јав
не скупштине, јавне расправе, дебате, јавне иницијативе, предлози,
жалбе итд.
Поред ових облика који имају различите процедуре укључи
вања и могу имати мању или већу моћ која се мери обавезношћу
донетих одлука за парламент, постоји мноштво других форми. Че
сто се законски уводи да је обавезна јавна расправа неизоставни
део процедуре, при доношењу неких важних закона или при доно
шењу буџета. Занимљив облик представља порески референдум
као облик изјашњавања грађана о структури и висини појединих
пореза. На референдуму се расправља и о начину употребе при
купљених средстава за различите намене и, уколико је неопходно,
грађани том приликом праве и листа приоритета.
Важан вид укључивања грађана је њихово изјашњавање о
квалитету одређених пакета услуга. На пример, корисници соци
јалне помоћи оцењују квалитет понуђених програма и услуга, дају
иницијативе за корекције, промене, иновације и слично. Укључи
вање грађана у оцењивање ефеката примене ваучерског система
финансирања јавних услуга у некој области (здравство, образова
ње) којим се новац даје директно њима као корисницима да би њи
ме платили услуге у оној установи и институцији (приватној или
јавној) за коју они сами сматрају да је квалитетна, свакако да је
веома важан чинилац који може суштински допринети квалитету
примене овог инструмента и успеху целог система.
У овом смислу, јавне политике треба да обезбеде подршку
грађана, да осмисле како прилагодити услуге конкретним потреба
ма корисника и локалне средине, да стимулишу грађанско образо
вање и кооперацију у решавању проблема. Често се у те сврху фор
мирају специјализоване агенције који активно користе експертска
знања. Шведски научници су идентификовали да процес укључи
вања веома благотворно утиче на задовољство грађана услугама
чак и када ниво тих услуга и падне (парадокс јавних услуга), те би
укључивање грађана било једно од златних правила којих би поли
тичари требало да се увек придржавају.
Одговорност власти
Власт треба стратешки да интервенише у комплексном си
стему пружању услуга, да дефинише и уреди инструментална пра
вила и да обезбеди боље информисање којим олакшава и подстиче
партиципацију грађана.
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Однос између примене и испоруке услуга је јако комплек
сан. Механизми одговорности се разликују од области до области
и прилагодили су се специфичностима сваког од сектора. Хијерар
хија представља доминантан модел власти, на тржишту је најбит
нији принцип такмичења и конкуренције док кооперација и сарад
ња спадају у важне односе у јавном сектору у целини. Данас јавни
сектор има пред собом велики изазов да ова три принципа вешто
повеже, координира и направи аранжмане који су демократски,
функционални и ефикасни.18)
У овим процесима власт подиже своје капацитете, обезбе
ђује транспарентност рада и изграђује поверење грађана. Важан
део процеса изградње јавне одговорности свакако представља еду
кација грађана, њихова мобилизација да се активно укључе у кре
ирање и примену програма јавних услуга као и развијање разних
видова партиципације.

III СТУДИЈА СЛУЧАЈА СРБИЈЕ
а) Систем
У Србији, како показују многа истраживања, реформе су
спроведене до одређене мере и основне реформске слабости об
ухватају низ области као што су. слабо развијен систем поделе и
равнотеже власти, слабе институције, слаба правна држава, пар
тократија, слаб квалитет функционисања система, наглашена
хијерархија и недостатак партнерских односа између државе и
локалних власти, слаба координација у разним областима рада (не
достатак стратешког планирања, управљања које се руководи ми
сијама и резултатима, слаба ефикасност у коришћењу средстава,
слаба партиципација грађана итд). У том амбијенту се не посвећује
довољна пажња креирању политика уз активно укључивање гра
ђана, нити се негују облици партиципације. Ове активности су по
правилу повремене, уведене као део неких донаторских програма
или реализоване од стране појединих политичких лидера свесних
значаја оваквог приступа.
Бројне студије које се баве мерењем и проценом ритма и
квалитета реформских промена политичког и економског система
18) Helen Ingram, Anne Schneider: „Policy Analysis for Democracy“ in: The Oxford Handbo
ok of Public Policy, Michael Moran, Martin Rein, Robert Goodin, Oxford University Press,
2008.
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управо потврђују разлоге оваквог стања у Србији. Један од добрих
мерих инструмената је БТИ Индекс (the Bertelsmann Transforma
tion Index, БТИ) који има статусни индекс и индекс менаџмента и
оба су заснована на дубинској процени стања у 125 земаља. За ову
анализу је интересантно поредити вредности Србије са осталим
транзиционим земљама. Оцене се дају у распону од 5 (најслабије)
до 10 (најбоље).
Индекси доста сликовито говоре о слабостима система као и
о неопходним корекцијама:
Тако, БТИ индекс за Србију у погледу квалитета поделе
власти је 8 док већина транзиционих земаља има 10 а тек понека
9. Према БТИ индексу независност судства је оцењена оценом 6,
што је далеко слабије него код осталих транзиционих земаља. Ове
промене представљају предуслов за враћање поверења грађана у
правду и систем. Збирна оцена стања правне државе у Србији из
носи свега 7 док је ретко где у транзиционим земљама та вредност
испод 8.
Оцене БТИ индекса које се односе на стабилност демо
кратских институција такође нису задовољавајуће. Тако за
посвећеност демократским институцијама Србија добија 8
(већина земаља 9 и 10) док за квалитет рада демократских ин
ституција Србија добија оцену 7 (остале земље 8 или 9).
Партијски систем треба у далеко већој мери реформиса
ти. Партије су увођењем везаног мандата у великој мери угрозиле
демократичности избора, независност кандидата, подриле снагу
парламента и омогућиле су концентрацију моћи у рукама врхова
партија и лидера. Финансирање странака је тесно везано за поделу
партијског плена у који улазе јавна предузећа што је додатни канал
невидљивих токова новца и корупције која је системски креирана.
Отуда је партијски систем у Србији добио БТИ оцену 7. За остале
земље вредности су углавном 8 и 9, мада је Пољска добила оцену
5 а Бугарска и Словачка.
Процес укључивања грађана важан је део система и пред
услов су му како институционалне реформе (остварена подела и
равнотежа власти, правна држава, стабилност политичких инсти
туција, модел партијског система и у економској сфери тржишни
амбијент и ефикасност коришћења средстава) тако и постојање де
мократске политичке културе. У Србији постоји велики простор за
побољшање у овим областима.
Укључивање грађана и повећање транспарентности озбиљ
но сужава простор за корупцију, злоупотребе и преваре које су на
жалост велики баласт друштва у Србији. Србија је на 83 месту (од
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180 земаља) по развијености корупције. На скали од 1 до 10 (1 је
највећа а 10 непостојање корупције) стање у Србији је оцењено
са 3,5 (свако стање оцењено са испод 5 је критично). БТИ индекс
везан за антикоруптивну политику у Србији је 6 (друге земље
углавном имају оцену 7, сем оцене 6 за Румунију и Словачку).
Задовољство грађана квалитетом јавних услуга представља
важан чинилац њихове идентификације са локалном заједницом
(општином, градом, регионом). Уколико су у процесу креирања
услуга укључени у процесе испитивањем потреба, укључивањем
у процесе одлучивања, примећено је да су грађани далеко задо
вољнији и услугама које се тако припреме (овај феномен је давно
идентификован као парадокс јавних услуга).
БТИ оцена за партиципацију грађана и грађанског друштва
у Србији, као важног чиниоца праве демократије, је веома ниска и
износи најнижих могућих 5. Партиципација у осталим земљама је
процењена са 7 и 8, и једино је Пољска добила оцену 5. Основна
препорука за њен развој и јачање представља даља демократизаци
ја, модернизација и децентрализација система.

б) Реформа администрације
Модернизација администрације представља важан део ре
форме политичког система јер се држава као инструмент власти
претвара у услужни сервис грађана. Овај процес подразумева де
централизацију, деполитизацију (јачање професионалних стан
дарда и увођење мерит система) и демократизацију. 19)
Од 2000. усвојени су: Стратегија реформе државне управе,
Закон о државној управи и Закон о државним службеницима, кре
ирани према европским стандардима. Ови закони су увели мерит
систем или систем заслуга у процес запошљавања и напредова
ња службеника насупрот раније присутном систему награђивања
партијске припадности и лојалности. Смисао ових промена је да
потребе грађана буду основни мотив и репер креирања и реализа
ције политика, да се службеници обуче за укључивање грађана и
јавности у процесе одлучивања, чему је посебно у првој фази јако
посвећивана пажња. 2005. године је формирана Служба за упра
вљање кадровима а 2005 и Високи службенички савет са циљем да
примене принцип заслуга у систем запошљавања и напредовања.
19) 2001. са Владом Зорана Ђинђића су формиране Агенција за јавну управу (са статусом
државне службе) и Савет за државну управу при кабинету Председника Владе, са ци
љем реформисања ове осетљиве и захтевне области. Ове институције су интензивирале
активности на модернизацији области јавне управе. Са Владом Војислава Коштунице
2004. године ове институције су укинуте.
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Ове реформске садржаје је озбиљно угрозило јачање парто
кратије (нови Устав 2006 и Закон о изборима) јер је партијска при
падност и даље важан чинилац ангажовања службеника. Локал
на управа и службеници нису реформисани. У таквом амбијенту
укључивање грађана није системски подстакнуто.
Србија није далеко искорачила у правцу преласка са концеп
та власти према улогама (свако министарство или секретаријат
у локалној власти ради за себе) према власти која се руководи ми
сијом и оствареним резултатима (mission and result driven govern
ment). На нивоу државе направљено је неколико покушаја да се ко
ординира рад разних министарстава и да се модернизује област
јавне управе али су ефекти тих напора били скромни и никада нису
системски уведени инструменти одрживости координације. Данас
се кроз Секретаријат за законодавство обезбеђује извесна коорди
нација при доношењу закона који су мултисекторски.
Између државе и локалних власти и даље постоје односи хи
јерархије а не партнерства и сарадње. Локалним властима још увек
није враћена имовина (одузета је 1995. од стране Милошевићеве
владе), није им пренет добар део надлежности (образовање, со
цијални послови) као ни инструменти за подстицање локалног
економског развоја (без имовине тај процес је веома отежан). У
постојећем режиму локалне власти не могу узимати хипотекарне
кредите (јефтин новац), не могу издавати муниципалне обвезни
це, тешко могу реализовати инвестиционе пројекте због зависно
сти по питању својине итд. Све то знатно смањује капацитете ло
калних власти да креирају пројекте према потребама грађана и да
укључују грађане у процесе одлучивања.

Србија је за ефикасност коришћења средстава доби
ла, кроз БТИ индекс, најнижу могућу оцену 5, док је по том
питању стање у другим земљама много боље (углавном су
у распону од 7 , 8 или 9 сем Пољске која је оцењена са 6). I
овај индикатор говори о претераном утицају партијских, по
литичких и неформалних центара моћи а недовољном ути
цају тржишних механизама у редистрибуцији и коришћењу
средстава као и непостојању потреба грађана као главног ин
дикатора вредности политика и пројеката.

Стање у локалној администрацији

У лето 2009. године је спроведено истраживање квали
тета рада администрације у локалној власти у Србији ради
утврђивања реформских приоритета.
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Локалне власти указују да између њих и државе постоји пре
васходно формална а веома ретко функционална повезаност, чиме
би представљали једну ефикасну и ефективну целину. То се ма
нифестује на свим битним питањима рада: при креирању страте
гија, (не)постојању сталне и ефикасне размене информација, при
постојању заједничких стандарда у запошљавању, напредовању и
награђивању службеника према раду итд.
Плате у управи су доста ниске па је и мотивација службени
ка за рад слаба. Системски посматрано није развијен осмишљен
систем вертикалне и хоризонталне покретљивости службеника то
ком каријере којом би се обогаћивао њихов профил, креативност и
ефективност у раду. Покретљивост је слаба (посебно хоризонтал
на, којом се обогаћују њихова знања за разне области и олакшава
креир ање заједничке мисије целе службе). При вертикалној покре
тљивости основни критеријуми су и даље превасходно партијске
и личне везе. Тренинзи и обуке службеника нису осмишљене као
важан део стратегије развоја управе већ се оне реализују стихиј
ски, неплански, са честим прекидима и без систематског праћења
ефеката.
Само 44% општина и градова у Србији има једношалтер
ску службу која служи за поједностављено издавање докумената,
вођење предмета и пружање услуга грађанима, привредницима и
инвеститорима уопште. Тренутно се ради пројекат „гиљотина про
писа“ којим се поједностављују процедуре добијања дозвола и до
кумената.
У погледу квалитета рада службеника, принципи тимског ра
да у државној и локалној управи су слабо развијени. Не посвећује
се довољна пажња потребама грађана када се креирају пројекти
и програми рада. Процес праћења, мерења и вредновању ефеката
пројеката се такође не посвећује довољна пажња.

в) Примери добре праксе
У Србији има доста примера добре праксе кроз које се види
присуство свести о значају креирања политика од грађана према
локалној власти и према држави. Ови примери се могу односити
на стварање институционалних предуслова да ово постане стална
пракса у раду, преко конкретних пројеката којима се овај модел
креирања пројеката и политика уводи као правило. Сви донатор
ски пројекти уводе овај стандард рада који је у последњих 10 го
дина већ обезбедио да је велики број политичара, менаџера, гра
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доначелника и службеника схватио предности овог начина рада.
Они су се оспособили за рад са грађанима, за креирање пројеката
и за њихово стално надгледање, мерење и вредновање остварених
резултата.
За потребе ове анализе сматрала сам интересантнијим при
каз добре праксе којима се модернизује администрација и којима
се обезбеђује да грађани стално мере квалитет услуга и имају си
стемски отворен канал за утицај. Оба примера су из општине Ин
ђија.

Реформа администрације у општини

У општини Инђија је, у постојећем законском оквиру, на
прављен искорак и модернизована је администрација. Направљена
је база података за сваки департман и за сваки предмет, омогућен
увид у сваку фазу процедуре чиме је постао видљив и мерљив ква
литет рада, брзина рада као и природа проблема који се појављују.
Сваког понедељка половина администрације и половина ЈКП пре
треса индикаторе квалитета рада, ефеката и дефинише неопходне
корекције у раду за наредну недељу, прецизирајући заједничке ак
тивности у општини.
На овај начин је направљена рационализација рада, нама че
кања грађана, затурених предмета, нити одуговлачења у раду. Где
год је било могуће у раду је примењена информациона технологија
тако да су грађани могли лако пратити преко интернета стање свог
предмета, могли су да добију информације путем интернета, СМС
поруке или да им се пошаље предмет поштом. Грађани ће такође
ускоро, са усвајањем Закона о електронском потпису, моћи директ
но са site-а преузети сваки лични документ без доласка у општину.

Увођење система 48

Студијска посета Балтимору је инспирисала градоначелни
ка Инђије, Горана Јешића да подигне квалитет рада комуналних
служби увођењем интерактивног система између грађана као кори
сника услуга, општине и јавно комуналних предузећа који пружају
дате јавне услуге.
Направљене су базе података за области скупљања и депоно
вања смећа, да би касније овај систем био проширен и на јавни сао
браћај, паркирање, водовод, канализацију и грејање. Компјутерски
програм је омогућио преглед свих фаза реализације услуга.
При општини је направљен позивни центар на који се гра
ђани могу јавити (позиви су бесплатни) да пријаве било коју не
правилност или проблем који уоче. Позив се, у виду радног нало
га, прослеђује предузећу код ког је идентификован проблем и оно
је дужно да брзо отклони евидентирани проблем и објасни узрок.
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Грађани повратно морају, без обзира на озбиљност проблема, до
бити одговор и корекцију стања најдуже у року од 2 дана тј. 48
сати.
Овако постављен систем је основ за подизање квалитета ра
да и радне дисциплине. Тако се први пут прави разлика у квали
тету рада запослених, може се награђивати рад а казнити нерад.
Систем је такође омогућио ефикасније и ефективније коришћење
средстава: бољим увидом је остварена штедња и рационализаци
ја на многим тачкама система. Увођење паркинг сервиса по зона
ма онемогућене су проневере новца и злоупотребе које су пред
стављале редовну праксу рада предузећа у претходном периоду.
Сличне, често потпуно неочекиване уштеде и рационализације су
омогућене у свим областима пружања услуга у општини.

Snezana Djordjevic
A NOTION OF PUBLIC POLICY AND THE
WAY OF DESIGNING POLITICS
Summary
In this paper author firstly explained the notion and significance
of public politics, analysis process, instruments and types of public po
licies. Then the author analyzed some specific features of the approach
in creation and realization of public policies, starting from the citizens
up to the government, also analyzing contribution of these processes to
social democratization along the way. Third part of the paper is a mi
ni-study case of Serbia of today, encompassing the quality of overall
system and institutional environment, the role of the administration and
services in engagement of the citizens and some cases of good practices
(the case of local government of Indjija) in the case of reformed local
government administration and the system 48 in providing services to
the citizens.
Key Words: public policy, social democratization, local government
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КОРПОРАТИВНИ ОДНОСИ С
ЈАВНОШЋУ И (ДЕ)РЕГУЛАЦИЈА
ЈАВНОГ СЕКТОРА У СРБИЈИ*)

Сажетак
Аутор дефинише комуниколошку димензију корпоративних
односа с јавношћу у јавном сектору утемељујући се на Котлеро
вој матрици (односи с штампом, медији, лобирање...), уз неизбе
жну поделу на корпоративну и маркетиншку димензију. Исто тако,
дефинише десет активности односа с јавношћу, попут, сарадње с
медијима специјалних догађаја, припреме јавних наступа, истра
живања, саветовања, обуке и управљања. Поред тога сегментира
седам група циљних јавности: финансијска, медијска, државе са
својим институцијама, грађанства, локална интерна и шира јавност
уз прецизно дефинисање медија, медијских масовних комуника
ција, типова медија као и односа медија и цензуре у савременом
друштву. Анализира се интеракција односа с јавношћу и јавног
сектора уз низ појмова везаних за анализу модерних корпоратив
них односа с јавношћу. Јавни сектор као део политичког система
знатно детерминише макро-друштвене односе унутар целокупног
друштва. Посебно када је реч о економији, односно пословању јав
ног сектора који се трансформише на принципима приватно-јавног
партнерства. Односи с јавношћу у таквом социо-политичком и по
словном амбијенту постају важни део дерегулације, односно шире
посматрано модернизације друштва у Србији. Значај овог истра
живања је у дефинисању положаја и улоге корпоративних односа
*) Рад је настао у оквиру научног пројекта „Друштвене и политичке претпоставке изград
ње демократских институција у Србији“ (149057 Д), који се реализује у оквиру Инсти
тута за политичке студије у Београду, а финансира га Министарство за науку и техноло
шки развој Републике Србије.
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с јавношћу у савременом друштву уз прецизирање корпоративних
пословних интеракција са односима с јавношћу, где важну улогу
има модерна корпорација као привредни субјект друштва.
Кључне речи: Корпоративни односи с јавношћу, јавни сектор, дерегула
ција, друштво...

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ (ПОЈАМ
И НЕКЕ ОСОБЕНОСТИ)
Већ је у релевантној литератури констатован значај односа с
јавношћу, јер, „уласком у трећи миленијум човечанство започиње
развојни корак који најављује и ствара нову цивилизацију инфор
мативног, образовног, техничког и високо урбанизованог друштва“,
односно, да ће водити ка равномернијем развоју и демократизацији
у свим земљама и регионима света, или ће пак бити уводне претпо
ставке за нову, још опаснију и нехуманију дислокацију технолошке
економске и друштвене моћи и стварања тоталних друштава који
ће прерасти у ново робовласништво“.1) Ипак, савремено друштво
кога карактерише процес глобализације не само политике, већ и
економије „јесте и успон нових институција које служе интереси
ма транснационалне економске моћи. САД у свему предњачи“2)
али и екологије,3) имало је утицаја на развој масовног, потрошач
ког друштва, масовне културе, али и масовних комуникација и ма
смедија. посебно ових последњих, пошто производња масмедија
нажалост према великом број конзумената јер само преко њих се
може остварити и велика зарада“,4) што захтева и медијску димен
зију све интересантнијих у првом реду корпоративних, а не само
маркетиншких односа с јавношћу, у овом случају на примеру јав
ног сектора у друштву. Шири теоријски оквир медијске димензије
у јавном сектору укључује и више претпоставки модерног демо
кратског друштва: самосталне економске субјекте (неолиберални
концепт слободног, ничим спутаног деловања тржишних закона,
1) Нав. према: Драган Суботић: “Пословне комуникације“, Пословна економија, Сремска
Каменица, бр. 1/2007, стр. 187-188.
2) Нав. према: др Драган Суботић, др Живојин Ђурић: Друштво политика и развој на по
четку 21. века, Београд, 2008, стр. 27.
3) “Нарушавање еколошке равнотеже у савременом свету попримило је такве размере да
је настало нарушавање равнотеже природних система нужних за одржавање живота
(живих бића, човека) и индустријских, технолошких и демографских потреба човечан
ства“. (др Драган Суботић, др Живојин Ђурић: Друштво, политика и развој на почетку
21. века, Београд, 2008, стр. 29.
4) Исто, стр. 248.
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поштовање људских права (правна, социјална, држава) као и сло
бодне масмедије.5)
У теоријском смислу речи корпоративни односи с јавношћу
обухватају систематично испланиран и усмераван процес утицања
на обликовање наклоњености јавности преко обостраног задовољ
ства и интерактивног комуницирања које се темељи на отвореном,
демократском и активном деловању обе стране – делатника ПР и
јавности. У том погледу све оне активности које оцењују, прила
гођавају, утичу или усмеравају мњења групе људи у интересу не
ког појединца, групе или институције, на пример, у јавном сектору
Србије, то је динамичко развојни процес уравнотеженог, сталног
и дугорочног комуницирања организације и њених циљних јавно
сти, с намером да се сачува и побољша углед политичких органи
зација и институција у политичком систему Србије.
Односи с медијима су део односа с јавношћу и то је сталан
процес праћења и анализе медијских садржаја и њиховог утицаја
на за нас важне групе људи и јавно мњење уопште. Они се баве
креир ањем, планирањем, реализовањем и вредновањем разних ак
тивности којима се обавештава и убеђује јавност, преговара са но
винарима, припрема и вежба за деловање у кризним ситуацијама.
Важност медија у свакодневном животу је несумњива. Осим што
креирају јавно мишљење, медији преносе информације од послов
них партнера, потрошача, бирача. Један од значајних задатака од
носа с медијима, у односу на окружење, је да створи и омогући што
бољу сарадњу и повезаност између корпоративних организација и
масмедија, у области еколошког менаџмента као модела управља
ња ризиком, који подразумева: „процес планирања, доношење од
лука и активности за смањење ризика на прихватљив ниво“.6)
Медији су били, а и данас су темељи унапређења комуника
ција међу људима, али су у неким раздобљима свог развоја често и
злоупотребљавани. Ипак, остала им је пресудна улога у стварању
јавног мњења која, како је технолошки напредак у успону, поприма
доминантну улогу и на глобалном нивоу. Када се говори о утицају
медија, обично се мисли на њихову примену у ширењу одређених
политичких интереса и идеологија, мада њихов значај и у осталим
сферама друштвеног живота и рада уопште није занемарљив. На
против, однос медија и савременог информатичког друштва пока
зује њихову повезаност, указује „на значај односа с јавношћу, не
5) Нав. према: др Драган Суботић: Социолошке претпоставке демократизације друштва,
књ. 1, Београд, 2007, стр. 95.
6) др Оља Мунитлак-Ивановић: „Еколошки менаџмент као модел управљања ризиком“,
Пословна економија, Сремска Каменица, бр. 1/2008, стр. 158.
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само као технике, већ и теоријског погледа на развој друштва у 21.
веку – иначе веку знања, информатике и модерних технологија.7)
Public relations стално укључују нова истраживања и трага
ња за бољим приступима у решавању проблема комуникације и
разумевања међу људима. Они се баве људима, а не системима:
људима који успостављају везу и комуницирају како би остварили
јасне циљеве своје организације. Заправо, оно што се на Западу
подводи као corporate communication, означава „професију и по
словну функцију с признатим статусом и све значајнијом улогом у
савременом паковању“.8)
Суштина ПР (public relationsa, односа с јавношћу, у даљем
тексту: PR) је у утицају. Без обзира да ли ову професију посма
трамо као делатност изградње односа са јавношћу, као пословну
функцију (управљачку или саветодавну), или као посебну послов
ну филозофију, њена суштина увек остаје иста – PR је специфична
врста утицаја на окружење. Преточено у једну ad hoc дефиницију,
имајући у виду перспективу из које посматрамо ову делатност, мо
же се рећи да PR представља способност или вештину утицаја на
ставове и мишљења (а то значи и на понашање) релевантних јав
ности. Тај утицај се може састајати у мењању, креирању или учвр
шћивању ставова и мњења одређене популације. По Котлеру могу
ће је идентификовати пет активности везаних за овај појам а то су:
1. Однос са штампом, чији је задатак да пласира вести из живота и
рада корпорације у средствима масовних комуникација, углавном
на бесплатној основи; 2. Пласирање информација о специфичном
производу или пројекту кроз разноврсне медије како бих се промо
висао производ; 3. Комуницирањем фирме кроз разноврсне медије
гради се слика фирме у јавности; 4. Лобирање, контакти и сарадња
са официјалним државним институцијама у циљу фаворизовања
интереса предузећа у обликовању закона или сличних одлука; 5.
Саветовање руководства предузећа о ставовима и интересима јав
ности и позиције фирме у јавности. Од многобројних дефиниција
о односима са јавношћу (ПР-а) издвојићемо ову која је због свог
неутралног става најприхватљивија: Public Relations је процес ко
јим се човек служи да утиче на јавно мишљење – мишљење велике
аморфне јавности и мале специјалне јавности. У условима брзих и
изненадних промена у окружењу, PR менаџери имају важну саве
тодавну улогу, посебно у земљама у транзицији, пошто: На питање
7) др Драган Суботић: „Односи с јавношћу у постиндустријском друштву“, Српска поли
тичка мисао, Београд, 2009, бр. 4/2009, стр. 391.
8) др Драган Суботић: „Односи с јавношћу у пословној економији“, Пословна економија,
Сремска Каменица, бр. 1/2008, стр. 223.
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колико ће дуго трајати овај процес није нимало лако дати одговор.
Око тога којом брзином треба спроводити транзицију подељена
су мишљења. Једни се залажу за брзе и корените промене (пока
зивању шок-терапију), док се други залажу за постепене промене
(градуализам). И један и други приступ има своје предности и не
достатке“.9) Од овако схваћене транзиције присутне и у Србији не
само кроз друштвене девијације, него што је још опасније у виду
политичких и економских дезорганизација друштва, видљивих у
форми системских девијација које прати одсуство прецизно дефи
нисаних друштвених норми, вредности, реакције и људских потре
бе) треба поћи у дефинисању масмедија, а посебно корпоративних
односа с јавношћу у осетљивом јавном сектору друштва у тран
зицији, где је присутан проблем корупције: „Органи управе, као
извршни органи власти, имају веома одговорне задатке и то како у
спровођењу утврђене политике, извршавању закона и других ака
та који доносе надлежне скупштине, тако и у сагледавању стања
у одређеним областима, иницирању, предлагању и предузимању
адекватних мера и активности за успешно сузбијање појава неза
конитости и свих облика корупције.“10)
У принципу треба разликовати два основна облика корпо
ративних односа са јавношћу о којима треба водити рачуна у кре
ирању ових активности: а) корпоративни ПР и б) маркетинг ПР.11)
Корпоративни PR је усмерен на стварање имиџа (познатости)
предузећа у окружењу. Многим предузећима је веома битно како
на њих гледа спољни свет и у ком светлу она представљају пред
мет интересовања најшире јавности. То је разлог зашто савремене
међународне корпорације изузетну пажњу посвећују креирању до
брих односа са јавношћу и то како у програмирању промотивних
кампања, тако и у образовању специјализованих служби, које ће
одговарати интерним и екстерним потребама креирања goodwill-a.
Деловањем PR менаџера ствара се представа о фирми њеној тржи
шној вредности, што су важни елементи за заједничка улагања и у
пословима спајања или стварања других асоцијација. Корпоратив
ни PR бави се такође и подизањем свести о томе да предузеће води
рачуна о заштити човекове околине и квалитету производа, као и
њиховој здравственој исправности. Изузетно је важно сталним по
9) Миша Стојадиновић, Петар Матић: „Земље у вртлогу транзиције“, Српска политичка
мисао, Београд, 2009, бр. 4/2009, стр. 322.
10) Нав. према: др Драган Суботић, др Живојин Ђурић: Социјалне и политичке дезоргани
зације друштва, Београд, 2008, стр. 277.
11) др Александар Грубор: Маркетинг истраживање, Интегрални део међународног мар
кетинг програма, Суботица, 2007, стр. 89.
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зитивним информисањем о економском и технолошком напретку
корпорације утицати на односе у пословној сфери, а нису ретки
случајеви и успешног лобирања према актуелној власти или ради
укључивања надлежних министарстава државне управе за успе
шније успостављање пословних односа са партнерима у земљи и
иностранству.
Маркетинг PR се односи на стварање повољног става у јав
ности у вези са производом, услугом или марком коју желимо да
пласирамо на тржиште. Јасно је да се овај аспект односа са јавно
шћу наслања на корпоративни PR, јер се корпоративни елементи
истичу и при увођењу новог производа, њиховог унапређења, по
бољшања процеса маркетинг комуницирања, истицања употпуња
вања асортимана, креирање бренда и других развојних планова у
вези производа и програма предузећа.12)
Постоје два деловања стручњака за PR у организацији: ин
терно информисање и унапређење међуљудских односа у колекти
ву (internal relations) и „програмирање“ жељеног облика и квалите
та односа са окружењем (external relation). Велики број активности
који обављају PR менаџери у својој пракси, поједини аутори по
пут Cutlip, Center i Broom групишу у 10 категорија радних задата
ка: Списатељска делатност; издавачка делатност; сарадња са ме
дијима; специјални догађаји; припрема јавних наступа; вођење
програма комуницирања; истраживање; саветовање; обучавање
и инструктажа запослених и управљање. Експерти за припрема
ње и реализацију програма Public Relations имају водећу улогу у
свим ситуацијама које налажу извођење конкретних акција, про
грама и у којима је важно да предузеће брзо реагује на прилике у
окружењу. Функције и задаци Public Relations-а су: а) истражива
ње циљних јавности; б) подршка управљачком тиму; в) стратешко
комуницирање са циљним јавностима; г) односи са мас-медијима;
д) лобирање; ђ) вођење комуникације у кризним ситуацијама; е)
презентације и ж) издаваштво. Односи са јавношћу обухватају и:
углед, перцепцију, кредибилитет, поверење, слогу и обострано раз
умевање засновано на истинитом и свеобухватном обавештењу.
Пракса односа са јавношћу као примењени менаџмент представља
дисциплину менаџмента. Послови PR менаџери делују у свим сфе
рама пословног живота: а) управа; б) бизнис и привреда; в) дру
штвене заједнице и друштвени послови; г) образовне установе; д)
болнице и здравство; ђ) добротворне организације и е) међународ
ни послови. Планирање Public Relations-а се у принципи не разли
кује од процеса планирања осталих пословних активности пред
12) Исто,
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узећа. Процес планирања се састоји од: анализе комуникативног
стања на релацији фирма – јавност, дефинисање циља (циљева) у
смислу корекције стања, дефинисање акција (садржај поруке). Ис
траживањем се смањује неизвесност, а одлуке доносе већу изве
сност. Фирма долази до информација која ће помоћи сагледавању
реалног стања на релацији фирма – јавност. Котлер сегментира јав
ност на седам реалних група: а) финансијска јавност; б) медијска
јавност; в) држава коју чине разноврсне државне институције и ор
ганизације; г) грађанство; д) локална јавност; ђ) шира јавност и е)
интерна јавност.
Под стратегијом Public Relations-а се подразумева дугорочно
планирање, док је оперативни, тактички део више окренут акцији
и по ефикасности – економској, пословној и свакој другој је крат
котрајан. Односно, као што смо већ напоменули, реч је о посебној
врсти активности које се предузимају ради планираног и смишље
ног комуницирања, успостављања и одржавања односа с околином
са циљем да се створи простор за позитиван публицитет органи
зације, као и иступања против гласина и трача које се повремено
јављају“.13)
Фазе у процесу Public Relations-а могу бити: а) анализа при
суства пословне јавности (са анализом утицаја мас-медија и јавно
сти); б) формулисање става јавности према организацији; в) фор
мулисање и развој стратегије и односа према јавности; г) развој
тактика, метода и техника PR -а; д) анализа резултата PR акције.
У корпорацијском комуницирању треба обратити пажњу на
јавно мњење, односно, четири етапе у емитовању поруке: 1) тра
жење свесности; 2) ангажованости; 3) комуницирања и 4) етичко
убеђивање. Дакле јавно мњење обухвата три значења: а) доминан
ти став друштва; б) колективна жеља људи и в) сумирање јавног
мишљења у односу на неко одређено питање.14) Очигледно је да
су „односи с јавношћу важна компонента пословне економије и у
примарној су функцији позиционирања максималног профита. За
то је функционисање модерне компаније нераскидиво везано за ди
намички, развојни концепт корпоративних односа с јавношћу“.15)
13) Нав. према: др Драган Суботић: „Односи с јавношћу у државној управи“, Српска поли
тичка мисао, Београд, бр. 1/2010, стр. 209.
14) Др Драган Суботић: Управљање људским ресурсима, Београд, 2005, стр. 188-205.
15) др Драган Суботић: „Односи с јавношћу у пословној економији“, Пословна економија,
Сремска Каменица, бр. 1/2008, стр. 259.
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НЕКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОРПОРАТИВНОГ
PR-А У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
Јавни сектор се јавља као облик врло еластичне повезано
сти организацијских мрежа, у којем су јавне службе, у најширем
смислу речи, повезане и унутар и ван састава државног управља
ња, с тим да се регулациони потенцијал државе може користити
код свих, али само толико колико се у сваком тренутку оцењује
оптималним, док развитак сваке мреже, њена специфична дифе
ренцијација и интеграција, остаје неоптерећена нужном крутошћу
државе као правом ограничене силе. Шире је значење процеса мо
дернизације управе је у томе, да је, поред „функционалне диферен
цијације светског друштва, поред глобализације и поред све веће
доступности информација, престао сваки разлог за издвајање др
жавне управе из скупа специјализованих стручних делатности и
њено посебно третирање. Државна је управа, односно данас све
више јавна управа или управа у јавном сектору, једно од таквих
специјализованих и функционално диференцираних подручја“.16)
Управљање државом сматра Џозеф Штиглиц, једно је од „најзна
чајнијих јавних добара: сви ми имамо користи од боље, ефикасни
је и одговорније државе. У ствари, „добра држава“ поседује оба
својства јавних добара; из користи које она прућа, тешко је и не
пожељно искључити било ког појединца. Ако је држава способна
да не смањујући обим својих услуга буде ефикаснија и да смањи
порезе, сви имају користи. Политичар коме ово пође за руком мо
же да добије нешто за узврат, али то је само делић користи које
добијају остали. Посебно треба истаћи да они што су гласали про
тив политичара који је успео ово да оствари добијају исто колико
и они који су се ангажовали у његовој кампањи, али и појединци
који нису гласали и бесплатни корисници, тј. они што су настојали
да искористе политичке активности других.“17) Јавно добро, колек
тивно добро, друштвено добро, појмовно се као што смо већ напо
менули, у основи и у економском смислу, разграничава на разлици
између јавних и приватних добара, односно на подели привреде
на државни, јавни и приватни сектор. Прва карактеристика јавног
добра је у томе да се њиме служи истовремено више особа, тј. када
појединац користи то добро, други нису искључени из могућности,
или из реалног коришћења тог добра (јавно осветљење, мостови,
паркови, национална одбрана, и др.). Друга карактеристика јавног
16) др Драган Суботић: „Нови јавни менаџмент у политичком систему Србије“, Политичка
ревија, Београд, бр. 1/2010. стр. 111-112.
17) Џозеф Штиглиц: Економија јавног сектора, Београд, 2008, стр. 128, 149.
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добра пак, почива на чињеници да нико не може бити искључен из
коришћења јавног добра. Уз то, јавно добро се разликује од приват
ног по томе, што се приватним добром користи по правилу једна
особа, а ако хоће њега да користи и друга, она мора платити тржи
шну цену услуга. Јавна добра су „на пример, разне услуге држа
ве на подручју одбране, судства, образовања, знаности, културе,
здравства, комуналних делатности, опште законодавне регулативе
и слично. То су, мање или више, типична јавна добра.“18)
Јавно приватно партнерство (ЈПП или енгл. PPP) ЈЕ зајед
ничко, кооп
 еративно деловање јавног сектора с приватним секто
ром у „производњи јавних производа или пружању јавних услуга.
Циљ јавног приватног партнерства је економичнија, делотворни
ја и учинковитија (успешнија) производња јавних производа или
услуга у односу на традиционалан начин пружања јавних услуга.
Јавно-приватно партнерство може се описати као кооперација из
међу јавног и приватног сектора на подручју планирања, производ
ње, пружања, финансирања, пословања или наплате јавних посло
ва. Јавни сектор се том приликом јавља као произвођач и понуђач
такве сарадње – као партнер који уговара дефинише врсте и обим
послова или услуга које намерава пренети на приватни сектор и
који обављање јавних послова нуди приватном сектору. Приват
ни сектор се јавља као партнер који потражује такву сарадњу, уко
лико може остварити пословни интерес (профит) и који је дужан
квалитетно извршавати уговорно добијене и дефинисане послове.
Карактеристике пројекта ЈПП су: а) дугорочна уговорна сарадња
(20 до 25 година) између јавног и приватног сектора; б) стварна
прерасподела пословног ризика (побољшање квалитета услуга)
и в) свеобухватна одговорност на страни приватног сектора. Из
претходног описа јавно-приватног партнерства произлази да је
ЈПП својеврсни облик приватизације, али по дефиницији ипак не
спада у подручје приватизације. Јавне послове може јавна управа
обављати у личној режији, односно властитим средствима и вла
ститим особљем. Међутим, у појединим случајевима јавна управа
није у могућности непосредно обављати јавне послове у власти
тој режији, најчешће из два разлога: а) због недовољне стручно
сти делатника јавне управе, када су у питању специфично стручни
послови (нпр. медицина, нафта и сл.); б) због великих трошкова
изведбе јавних послова у властитој режији (нпр. набавка грађевин
ске механизације).
18) Нав. према: др Драган Суботић: „Јавно управљање и модернизација јавног сектора Ср
бије“, Политичка ревија, Београд, бр. 2/2010. стр. 73-74.
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Јавна управа тада користи традицион
 алне моделе изврша
вања јавних послова: а) јавни конкурс, којом приликом се склапа
трговачки уговор између јавне управе и приватног сектора, а који
се сматра моделом уобичајене набавке (модел уобичајене набавке
не може се сматрати јавно приватном сарадњом ако није присутна
дугорочна сарадња и ако нема расподеле пословног ризика изме
ђу јавног и приватног сектора); б) формална или организацијска
приватизација, када се јавна управа јавља као оснивач трговачког
друштва с циљем обављања специфичних стручних јавних посло
ва (нпр. КБЦ, пошта, комунална друштва и сл.). Јавно-приватно
партнерство позиционирано је између традиционалних облика
обављања јавних послова и приватизације, и може се јавити у сле
дећим облицима: 1) неформална кооперација, као облик сарадње
између јавног и приватног сектора, искључиво на разини размене
информација и као припремни облици будуће сарадње; 2) јавноправни кооперативни уговори, односно концесија, када приватни
сектор добива путем јавног такмичења концесију на изградњу и
коришћење одређеног јавног добра, при чему приватни сектор има
право вршити наплату одређених надокнада, односно, остварива
ња прихода на јавном добру, уз плаћање концесије јавном сектору;
3) цивилно-правни кооперативни уговори, односно дугорочни уго
вори о најму, лизинг, набавци и пружању услуга, са кооперативним
елементима, а који се односе на планирање, изградњу, финансира
ње, пословање и управљање јавним пословима или јавним добри
ма; 4) делимична приватизација, када јавни сектор уступа део свог
оснивачког права приватном сектору на начин да задржава већин
ско власништво, чиме се ствара основа за дугорочну структурну
сарадњу између јавног и приватног сектора и заједничко пружање
јавних услуга; 5) друштвено-правна кооперација.“19) Држава може
да обезбеди следеће врсте јавних добара: „1) чиста јавна добра; 2)
нечиста јавна добра; 3) мешовита јавна добра и 4) заслужна (мери
торна) јавна добра. Чиста јавна добра имају два карактеристична
својства: прво, реч је о добрима у чијој потрошњи нема искључи
вости (енг. nonexcludability), друго, реч је о добрима у чијој потро
шњи нема ривалитета (енг. nonrivalness).“20)
На основу изнетог може се закључити да је „јавни менаџ
мент стратешко и тактичко планирање, усмеравање, координи
рање, мониторинг и контрола активности организација државне
управе и јавног сектора које воде јавни менаџери, уз личну одго
19) др Драган Суботић: „Јавно управљање и модернизација јавног сектора Србије“, Поли
тичка ревија, Београд, бр. 2/2010. стр. 85-106.
20) др Драган Суботић: Нови јавни менаџмент, књ. 9, Београд, 2010, стр. 35.
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ворност за резултат. Јавни менаџмент карактерише специфичност
кадровске функције, строжи услови за пријем кадрова, процес јав
ног буџетирања, стабилна организација која штити јавни а не за
довољава приватни интерес и посебан систем личне одговорности.
Правни амбијент јавног менаџмента чине Устав, Закон о државној
управи, Закон о државним службеницима, Закон о општим и по
себним управним поступцима. Како наша земља постаје кандидат
за улазак у Европску Унију, цео систем основног и управног за
конодавства мора бити прилагођен корпусу Европског права, по
знатог Asquis Communauttaire. Нови јавни менаџмент карактеришу
следећи принципи: 1. функционална анализа и смањење трошкова
уз повећање ефикасности кроз уклањање непотребних послова и
дуплирања; 2. смањивање (downsizing, retrenchment) смањивање
броја органа државне управе; 3. менаџеријализам. Растућа приме
на метода рада приватног сектора у раду државне управе; 4. децен
трализација. Максимално приближавање процеса одлучивања ко
рисницима; 5. приватизација. Поверавање вршења неких послова и
задатака органа и организације јавних управа – приватном сектору;
6. дебирократизација. Побољшање односа са грађанима и претва
рање јавне управе у сервис корисника. Реструктурирање државне
управе и примена нових метода као што су управљање циљевима
и управљање резултатима, бенчмаркинг – анализа најбоље праксе
у другим срединама; 7. коришћење резултата до којих се долази
економском анализом.“21)
Што у пословном, односно у равни јавног управљања зна
чи дилема: јавна служба, сервис грађана или инструмент удружене
власти монопол физичке принуде према грађанима? Указујемо, на
примеру јавне управе у данашње време „јавна управа може и да
„продаје“ своје услуге. Модеран јавни сервис у стању је да своје
ангажовање покрива из сопствених прихода.
У основи законодавне реформе земаља у транзицији нала
зило се веровање да су нови правни оквири најбитнији елемент на
путу реформе јавне управе. Нацрте нових закон одликовало је или
прихватање западних модела или оживљавање преткомунистич
ких традиција. Проблеми овог приступа били су троструки: многи
реформски предлози нових закона никада нису били прихваћени,
многи нови закони нису били имплементирани, а када се дешавало
и једно и друго, резултати су често били ограничени због тога што
су нови закони бивали накалемљени на старе и неад
 екватне орга
низационе структуре. Стога се може констатовати да законодавни
21) Нав. према: др Драган Суботић: „Нови јавни менаџмент у политичком систему Србије“,
Политичка ревија, Београд, бр. 1/2020, стр. 107-108.
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приступ реформи јавне управе није дао одговарајуће резултате и
напуштање тог приступа у многим земљама транзиције логична је
консеквенца те околности.22)
У том смислу, корпоративни односи с јавношћу у јавном
сектору су важни за функционисање политичког и привредног си
стема једне земље, посебно дерегулације постојећег система, као
и због чињенице да „низ индикатора, неефикасност у раду, поли
тичко наслеђе, енормни трошкови, незадовољавајућа стручност,
низак технолошки ниво, итд., недвосмислено указује на околност
да су сазрели услови за разматрање питања у вези са основним
оријентацијама и правцима савремене управне реформе и у нашој
земљи“,23) односно, како наводе поједини аутори, оваквом пројекту
треба, пре свега прићи са „становишта „управе као сложеног си
стема за друштвену регулацију“, и у том смислу конструктивном
активирању одговарајућих кадровских, технолошких и организа
ционих фактора у координацији и реализацији оваквог изазовног
подухвата“.24)
Важне детерминирајуће карактеристике корпоративних од
носа с јавношћу, на пример, у јавном сектору су: а) односи с јав
ношћу су специфична функција управљања, б) односи с јавношћу
представљају својеврсно умеће појединца или група људи, в) од
носи с јавношћу су усмерени на постизање хармоније у друштве
ном систему, г) односи с јавношћу су засновани на смишљеном,
планираном и сталном настојању да се успостави и одржава ме
ђусобно разумевање између емитента (организационог система) и
реципијента (јавности), д) односи с јавношћу се заснивају на дво
смерном комуницирању између организационог система и окруже
ња (јавности), ђ) односи с јавношћу дефинишу ниво одговорности
руководства у вези са уважавањем интереса јавности, е) односи
с јавношћу су препознатљиви по међусобном прилагођавању по
словног система и циљних група у окружењу.
Историјски развој друштва, њених органа као и других по
литичких институција показује да су држава и државна управа
„прошле врло значајне етапе развоја и преображаја које можемо
пратити у четири димензије: 1) ширење државне делатности и раст
опсега државне организације, 2) смењивање концентрације и де
концентрације државне власти и утицаја, 3) мењање односа између
22) У: мр Дејан Миленковић, др Војин Ракић, Слободан приступ информацијама и јавна
управа, Београд, 2005.
23) др Душко Радосављевић, Менаџмент јавне управе, Бања Лука, 2006, стр. 236-237.
24) Исто,
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организације и институције као главних структурних облика држа
ве и државне управе, 4) помицање тежишта циљева и послова др
жаве и државне управе од осигурања власти према задацима који
обухватају појам јавне службе.25) Наведени правци реформе јавне
управе као важног поља јавног сектора, подразумева и особен мо
дел корпоративних односа с јавношћу, а јасно одређеним циљним
групама, инструментима, промоционим миксом и односом према
медијима (екстерни однос с јавношћу). Када је реч о управним
реформама, посебно место припада Великој Британији, земљи с
другом традицијом високо вредноване и цењене државне службе.
Поред тога, британски високи државни службеници су моћна ели
та британскога друштва. Иако се овде не би очекивала ситуација у
америчком стилу, Белика Британија је много више од САД-а, по
стала прототип менаџерске клијентелистички оријентисане, ком
пететивне јавне службе откад је Маргарет Тачер (Margaret Thatcher) постала премијер, 1979. године. Развој јавног сектора и јавне
управе у Немачкој представља управни модел и пут који, осим што
носи ознаку „класичне“ управне традиције у континенталној Евро
пи, поседује неке посебности које су карактеристичне за немачко/
аустријску управну традицију.26) Негативна искуства с државом у
20. веку али и негативна очекивања од могућих међудржавних ору
жаних сукоба у будућности требала би бити довољна да образложи
потребу коренитих промена улоге државе у друштву.27)
Управо на примеру реформе јавне управе у Великој Брита
нији сагледава се релација: ново јавно управљање – корпоратив
ни односи с јавношћу. Енергичније реформисање Британске јавне
управе у смеру опште „деконцентрације и преласка на недржавне
носиоце почело је у време владавине конзервативне странке под
вођством Маргарет Тачер и Џона Мејџора од 1979 до 1997. годи
не. Радикални захтеви који су предузети у то време били су ин
спирисани неолибералним доктринама у економији и пренесени
на државни систем управљања“.28) Економија Велике Британије је
у то време пролазила кроз кризу везану за распад ранијег колони
јалног царства, привредни застој и последице опште кризе које су
захватиле индустријски свет. Већ 1979. године позвани су успешни
приватни менаџери као саветници британске владе, а 1980. године
је почело системско и опште истраживање успешности управљања
25) Еуген Пусић, Држава и државна управа, Правни факултет Загреб, 1999, стр. 427.
26) Инге Перко Шепаровић, „Модели управе и локалне самоуправе“, Политичка мисао,
Загреб, 2002, стр. 31.
27) Исто
28) Еуген Пусић, Држава и државна управа, op. cit.. стр. 390-391.
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и функционисања информационе мреже у централним министар
ствима. Године 1982. влада предузима службену иницијативу за
реформисање финансијског управљања, а 1988. године објављује
програм „Следећи кораци“ којима је реформа усмерена на претва
рање државног управљања у пословни менаџмент.
Реформе британске јавне управе (Нови јавни менаџмент)
обухватају две групе мера: 1) преношење управних задатака са
државних на недржавне носиоце, и 2) побољшање рада у управи
увођењем метода које су се показале успешним у приватном секто
ру, односно у привредним организацијама. Овим је уједно и почео
процес изједначавања до тада традиционално уздигнутог статуса
државних службеника, са општим статусом запослених.
Приватизација у Великој Британији није само питање управ
не реформе. Као главна спорна тачка у расправи лабуриста и кон
зервативаца, она је била и део политичког става конзервативаца,
а економска неуспешност национализованих индустрија само
додатни аргумент. За време владавине Тачер и Мејџора привати
зоване су раније национализоване гране као што су: снабдевање
енергијом (гас. струја), производње челика, железница, пошта, ло
кални саобраћај у многим местима. Поред тога, приватизовано је
раније јавно водоснабдевање, поштанска банка, радио, телевизија,
шумарска предузећа, докови, неки аеродроми, ослабљена контро
ла над употребом атомске енергије у цивилне сврхе. Између 1979.
и 1995. године држава је продала приватницима 51 велико јавно
предузеће за 55 милијарди фунти, што је представљало око 4%
укупног државног расхода у том времену. Мере приватизације су
значиле знатно смањење јавног сектора и губитака, али бројчано
се само државна управа није толико смањила јер се у приватизо
ваним предузећима која врше делатност од јавног интереса морају
увести мере поуздане регулације и надзора.
Смањивање обима државне управе, као и јавне управе уоп
ште, је главни циљ реформе јавне управе. Он се не постиже само
приватизацијом него и свим другим мерама које би требало при
менити на државну управу како би се постигао ефекат тзв. „витког
менаџмента“ који је развијен у привредним предузећима.29) С об
зиром на број и обим предузетих реформских иницијатива Британ
ски је модел постао узором за земље ОЕЦД-а, али и за моћне фи
нансијске институције (ММФ и Светску банку) као донаторе који
тај модел „препоручују“ (намећу) земљама – овисницама о тим до
нацијама, било да оне припадају свету транзицијских земаља или
земљама у развоју.
29) Еуген Пусић, исто, стр. 427.
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Разлог је у томе што британски модел у себи у највећој мо
гућој мери утеловљује неолибералну мисао, која преовладава у
развијеним земљама у последње две деценије као и провођење
неолибералних принципа у праксу читавог спектра реформи које
директно захтевају јавни сектор.
Кад је Маргарет Тачер напустила владу 1990. године, било
је формирано 25 агенција, с тим да су бројне активности иденти
фиковане за статус агенције. За време Мајорове владе, полити
ка следећег корака је акцелерирала: 1997. године постојало је 130
агенција с 387.000 државних службеника, што представља око 74%
свих државних службеника. Разлоге за такав брзи развој Lee и дру
ги виде у томе што је „следећи корак обећавао министрима слобо
ду од бављења детаљима извршења; највишим службеницима сло
боду да делују као саветници министара, а службеницима средњег
нивоа слободу да управљају“ (Lee/Jones/Burnham, 1998.). Уз то, ова
је политика имала и премијерову подршку. За време Мајорове вла
де уведена је обавеза петогодишњег прегледа Prior Options, која је
захтевала испитивање је ли за одређену активност статуса агенције
и даље одговарајући или би требало преферирати неки други аран
жман (приватизацију, уговарање).30)
Модел корпоративних односа с јавношћу, на примеру наве
дене приватизације војвода Енглеске и Велса, значио је и другачи
је корпоративно-маркетиншке основе интерних односа с јавношћу,
усмереног према запосленима, односно, интерним стеикхолдерси
ма у овим корпорацијама. Оне се изводе из неких карактеристика
овог реформско-пословног процеса. У првих пет година је дошло
до великих промена у увреженим ставовима и начину размишља
ња руководиоца и пословању водоводних предузећа, као што су: 1)
Пословни планови су се фокусирали на задовољавање утврђених
стандарда у пружању услуга; 2) Стратегији људских ресурса је по
чео да се придаје све већи значаја првенствено из разлога што су
водоводна предузећа морала знатно да смање број запослених да
би се постигли зацртани циљеви везани за трошкове пословања;
3) Повећање плата је морало да прати или да буде незнатно изнад
стопе инфлације због смањења броја запослених; 4) Уведени су си
стеми стимулативног награђивања да би се запослени мотивисали
да испуњавају све захтевније циљеве, као и системи оцењивања да
би запослени били упознати са резултатима које су постигли и да
би се адекватно утврдиле потребе за даљим усавршавањем, обуком
и слично.31)
30) Инге Перко Шепаровић, „Модели управе и локалне самоуправе“, op. cit., стр. 38.
31) Наведено према: др Драган Суботић: Ресурси јавне политике, управе и администрације
Србије у транзицији (1990-2008), Београд, 2009, стр. 123-124.
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Интеракција новог јавног менаџмента и корпоративних од
носа с јавношћу у јавном сектору, на примеру приватизације јавне
управе у Великој Британији, показује се као ефикасан, рацион
 алан
и динамичан модел модернизације јавног сектора, а тиме и демо
кратизације и (де)регулације политичког система Србије,укључу
јући у условима приватизације и неопходну димензију социјалне
правде у смислу да се “Ролс посветио формулисању либералне те
орије правде, као прихватљиве алтернативе утилитаризму”, одно
сно “за утилитаризам и сама правда представља само вид корисног
начина унапређења општег добра”32) Ова шира теоријска димен
зија корпоративних односа с јавношћу у јавном сектору, могућ је
правац разликовања неолибералног и класичног концепта државе
у реформи јавног сектора.33)

Dragan Subotic
CORPORATIVE RELATIONS WITH THE PUBLIC AND
(DE)REGULATION OF PUBLIC SECTOR IN SERBIA
Summary
Author defin ed communicological dimension of the corporati
ve relations with the public in public sector on the basis of Koettler’s
foundation (relations with the media, the media, lobbying, etc.), with
unavoid able division on corporative and marketing dimension. Also,
the author defin ed ten activities within the public relations, such as co
operation with the media on special events, preparation of public per
formances, research, counseling, training or management. In line with
it, the author presented seven groups of targeted public in question:
financing, the media, the state with its own institutions, the citizens, lo
cal small and large public with precisely defined the media, the media
mass communications, types of the media as well as the relations of the
media and censorship in contemporary society. The author also analyzed interaction between public relations and public sector, along with
some other notions related to the analysis of modern corporative relati
ons with the public. Public sector, as a part of political system, greatly
32) Вељко Дубљевић: Примена Ролсових принципа правде кроз појаве: рационално и ра
зложно, у: Правни живот бр. 14/2007. стр. 400.
33) У том погледу ваља видети наставак ових тумачења Ролсове мисли у смислу Хаберма
сове критике Ролсове концепције правде: «Ролс наглашава политички карактер правде
као непристрасности, а по Хабермасу то значи да је неопходно доказати неутралност,
а пошто је подигнут вео незнања и контроверзност ове концепције». (Како тумачити
Хабермасову критику Ролсове концепције правде, у: «Правни живот», бр. 14. 2008. стр.
343).
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determinates macro-social relations within whole society, in particular
in the field of economy, or in the field of activity of public sector tran
sforming itself on the principles of private-public partnership. In such
socio-political and business environment public relations become an
important part of deregulation, or, looking at it from a broad perspecti
ve, or social modernization in Serbia. Significance of this research is in
defining the status and role of corporative relations with the public in
contemporary society, along with precise determination of corporative
business interactions with public relations, in which a modern corpora
tion, as a economic subject in society, has important role.
Key Words: corporative relations with the public, public sector, deregulation,
society
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УЛОГА И МЕСТО ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ
У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ
Сажетак
Предмет овог рада је разматрање улоге и значаја лобистичке
делатности у правном систему Србије. Један од главних циљева
рада јесте тежња аутора да допринесе постепеној демистификаци
ји ове релативно нове професије у континенталном праву. Увести
лобистичку делатност кроз правну регулативу подједнако је важно
како за деловање према Европској унији, тако и на националном
плану. Имајући у виду да се утицај Европске уније сваке године
све више шири и то у најразличитијим областима, процес доноше
ња одлука постаје све значајнији не само за државе чланице него
и за друге државе које теже чланству u ЕУ. Посматрајући делат
ност лобирања на тај начин, можемо закључити да је лобирање на
нивоу Европске уније круцијално не само за позиционирање већ
и присуство државе у међународним оквирима. На националном
нивоу, лобирање је подједнако важно имајући у виду да свако дру
штво функционише са одређеним правилима која се морају пошто
вати. У уређеним друштвима та правила су комплексна, али када
се њихова логика открије, правила постају доступна и предвиди
ва. Аутор даје преглед најчешће коришћених стратегија и техника
лобирања, а затим упућује на неопходне услове који морају бити
испуњени да би се лобистичка делатност законски увела у правни
систем наше земље.
Кључне речи: лобирање, процес доношења одлука, краткорочно лобира
ње, дугорочно лобирање, директно лобирање, индиректно
лобирање, медији, политичке партије, политичка неста
билност.
*

Доктор правних наука, оснивач Друштва лобиста Србије
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О ПОЈМУ ЛОБИРАЊА
Шта је лобирање? Ко су лобисти? Одговоре на ова питања не
морамо да тражимо у уџбеницима или у апстрактном размишља
њу. Одговор је веома једноставан – сви смо ми лобисти, само тога
некада нисмо свесни. Једно од највећих неразумевања када је реч
о лобирању, тиче се порекла ове професије. А порекло је скопчано
са самом природом човека да штити и брани свој интерес. Ми смо
постали лобисти први пут када смо ушли у удружење извиђача,
када смо постали чланови библиотеке, када смо постали члано
ви риболовачког друштва, када смо постали део неке студентске
организације итд. Ако смо урадили било коју од ових или хиљаду
других активности у овој земљи, ми смо били заступљени или смо
представљали лобисту у неком тренутку. Другим речима, свако од
нас је у току свог живота био нечији лобиста или је био предмет
лобирања а да тога није свестан. Сви смо ми лобирали некога за
нешто, само нисмо те активности доживљавали као лобирање. Мо
жда ће овакав став некоме звучати као сувише поједностављење
лобистичке делатности, али то је нужно да би се остварио наум
који има аутор ових редова. А резултат који желимо постићи јесте
да променимо стереотип лобисте као тајног, моћног и корумпира
ног појединца. Морамо представити лобисту и његово деловање на
најједноставнији начин да коначно разобличимо његову професију
да постане разумљива и прихватљива свакоме од нас.
Основни циљ лобирања јесте остваривање утицаја у фази до
ношења одлука и тиче се односа према законодавним и извршним
органима.1) Лобистичка професија је саставни део сваког демо
кратски уређеног друштва. Лобирање није само обавезни део дру
штвеног демократског система, већ, у извесној мери представља
и граничник у односу на тоталитарне системе. Само у слободном
демократском друштву у коме постоји слободно такмичење инте
реса, лобистичка професија може заживети и постојати. Лобирање
представља дакле, испит зрелости једне демократије. Суштина ло
бирања није ништа друго него персонификација основног права
сваког човека – права на слободу говора.
У развијеним демократским системима постоји читав низ
прописа који уређују начин и оквире лобирања. То значи да је ло
бирање процес који је прилично јаван и који истовремено у вели
кој мери доприноси развијању демократских институција једног
друштва, чије се последице огледају и на унутрашњем и на споља
шњем плану. И поред своје транспарентности око појма лобирања
1)
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постоје одређене противречности. Тако, и даље термин лобирање
има негативну конотацију јер сугерише да је у питању ништа друго
него подмићивање доносиоца одлука или оних који могу утицати
на доносиоце одлука. Мислимо да овакви ставови све више одла
зе у прошлост из простог разлога што је лобирање реално стање
плуралистичког духа, јер свако има природни право да се бори за
остваривање свог интереса, наравно, осим уколико је он у супрот
ности са јавним поретком, принудним прописима или моралом.
Међутим, то не значи да ће лобисти користећи свој положај
задовољавати само интересе представника крупног капитала и да
ће бити на услузи само великим компанијама које могу да плате
њихове услуге. Напротив, лобисти врше једну моралу активност.
Представници малог и средњег бизниса, разна удружења грађана,
синдикати и организације чији се глас недовољно јако и гласно чу
је, сада добијају прилику да преко лобисте покуцају на врата на
која нису могли, образложе своје захтеве, изнесу своје аргументе,
дају своје предлоге... дакле, сви они проблеми малог капитала, по
средством лобисте добиће пажњу јавности и доносилаца одлука
што ће убрзати решавање њихових проблема.
Савремено друштво карактеришу динамичне и интензивне
промене чиме се стварају предуслови за брз развој нових техника,
приступа и идеја. Достигнути степен развоја савременог друштва,
са друге стране, отворио је простор демистификацији процеса до
ношења одлука. Доношење одлука више није затворен процес на
који појединци и удружења не могу утицати. Са развојем свести и
капитала, сада се појављује све више заинтересованих субјеката
који хоће да учествују у креирању политичких прилика. Најчешће
грађани учествују у политичком животу једне државе путем поли
тичких организација кроз које промовишу своје ставове и тиме се
залажу за спровођење политике своје странке. Обзиром да поли
тичке организације у већини случајева нису испуниле свој циљ а
то је да буду увек и на првом месту у служби својих бирача створи
ло се незадовољство и почела рађати свест о неопходности пред
узимања одређених корака како би се глас народа јаче и гласније
саопштио изабраним представницима. На овај начин се први пут
почела јављати идеја о стварању одређених интересних група које
би доносиоцима одлука указивале на одређене проблеме и на на
чин њиховог решавања. Другим речима, брига и разумевање према
бирачима сада се спушта са апстрактне уопштене политике коју
промовише одређена политичка партија на терен једноставног ре
шавања конкретних случајева.
137

СПМ број 3/2010, година XVII, свеска 29.

стр. 135-152.

То наравно не значи да нам нису потребне политичке пар
тије и да у законодавним органима седе некомпетентни представ
ници који немају додир са стварношћу. Напротив, свака политич
ка странка се труди да из својих редова одабере оне кадрове који
ће на најбољи начин да представе програм странке и да заступа
ју интересе својих бирача. Међутим, међу њима има људи разли
читог образовног профила и степена. Тако да нпр. о сету закона
из области здравства расправљају и лекар и електро-инжењер. У
овим ситуац
 ијама се отвара простор за учешће још једног субјек
та у процесу доношења одлука. Тај субјекат јесте лобиста. Наиме,
посланици када припремају и усвајају правне акте у областима ко
је захтевају знање експерата, користе извештаје и радове које су
написали професионалци. То је моменат када материјали које су
припремиле лобистичке организације ступају на сцену. Они анга
жују експерте у појединим областима да дају стручно мишљење.
Најчешће су у питању универзитетски професори или стручњаци
за конкретну област. На овај начин лобисти упознају посланике са
добрим и лошим странама конкретног законског предлога. Изве
штај који лобисти достављају је најчешће добро аргументован са
пројекцијама дешавања у пракси и служи као показатељ оправда
ности законских решења. Суштина лобирања је дакле, пружање
законодавцима озбиљних анализа одређене проблематике, укљу
чујући и могуће последице и ефекте одређених предложених про
писа.2) Ради се о великом броју закона из најразличитијих области.
Лобисти у оквиру свог деловања доносе законодавцима потребне
информације, анализе, прегледе, статистике, приказе, пројекције и
сл. Са друге стране законодавци од лобиста добијају и друге битне
а у неким случајевима и кључне информације као што су: располо
жење бирача за прихватање одређеног закона и сл. И то је основни
начин на који лобисти врше свој утицај на изабране представнике
народа. Нема никаквих скривених утицаја, тајних вечера и покло
на. Лобистичку професију треба разумети само као једну карику
у јавном одлучивању која је спона између доносиоца одлука и би
рача.3) Обзиром да носиоци власти имају велику жељу да буду у
служби својих бирача они преко лобиста на један посредан начин
комуницирају са својим бирачким телом. Управо ова симетрична
комуникација представља суштину лобирања.
Дакле, да закључимо, у савременом свету влада једно просто
правило: бити благовремено упознат са правим и веродостојним
информацијама. У складу са тим морамо да нагласимо да се ин
2) Kober-Smith, M.: Legal Lobbying How To Make Your Voice Heard, London, 2000. стр. 14.
3) Kober-Smith, M.: Legal Lobbying How To Make Your Voice Heard, London, 2000. стр. 13.
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тереси било ког субјекта, а поготово држава не могу штитити од
случаја до случаја. Лобистичка делатност обезбеђује сталну раз
мену потребних информација и континуирану заштиту интереса у
складу са позитивним правним прописима.

НАСТАНАК ЛОБИРАЊА
Многи установу и настанак лобирања повезују још са старом
Грчком где су се на јавним форумима доносиле одлуке пред при
суством великог броја људи. Међутим, ако говоримо о лобирању у
савременом смислу те речи, као зачетак професије и науке лобира
ња неспорно се издваја период за време мандата председника Сје
дињених Држава, Гранта. Обзиром да је председник Грант волео да
ужива у цигарама и пићу у холу испред своје канцеларије, особље,
администрација и политичари су веома брзо увидели погодну при
лику да буду близу председника и траже одређене услуге.
Лобирање на организованој основи започиње свој развојни
пут крајем осамнаестог века када је и институционално признато.
Први амандман на амерички Устав, грађанима признаје право да
своје интересе бране код политичких установа, да се мирно оку
пљају и упућују петиције влади. Решењем Врховног суда то се пра
во сматра непосредном последицом демократског система. Почет
ком 1792. године Вилијам Хул, је био унајмљен од стране ветерана
грађанског рата да лобира за већу надокнаду ратних ветерана, и то
се сматра првим познатим случајем ангажовања лобисте.
Почетни кораци лобистичког деловања нису били ни налик
лобирању у савременом смислу те речи које карактерише органи
зација људи, циљани говор, урађена анализа, размена информа
ција, директни разговор са кључним чиниоцима, медијатизација
проблема, коришћење савезника и др. Лобирање је било предузи
мано од стране појединаца или тренутних коалиција, успоставље
них са тачно одређеним циљевима и трајало је ограничено време.
Лобисти су углавном заступали комерцијалне интересе. Технике
лобирања су подразумевале познате методе као што су правни и
логични аргументи, формирање нових верзија појединих догађаја,
успостављање личних контаката. ‘’По стандардима који се данас
сматрају недозвољеним и који се никако не смеју толерисати, ло
бисти су нудили, а законодавци прихватали новац и разне друге
поклоне.’’4) У деветнаестом веку са снажним развојем капитализма
4) Ђурђић, А.: Интересне групе и лобирање као поступак у међународним односима, Београд, 2007, стр. 56.
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јавља се у САД јак утицај пословних кругова у сектору пољопри
вреде (памук), банкарском систему, железницама и сл. То је период
када лобирањем почињу да се баве професионалне корпорације.
Између два светска рата нове технологије, попут хемијске, енер
гетске и аутомобилске, прерастају у утицајне економске секторе.
Након рецесије 30-тих година прошлог века, појављују се и нови
партнери државе – синдикати.
Почетком двадесетог века, пораст моћног новог медија као
што је радио дао је замах медијским кампањама које су лобисти
користили да би утицали на законодавца индиректним путем – ме
њањем јавног мишљења.5) То раде агенције које су специјализова
не да путем утицајних људи у мањим деловима заједнице (које су
наменски циљане) изазову или подрже одређени став или идеју.
Одређени став, мишљење или идеја се затим континуирано пласи
ра путем контролисаних средстава јавног мнења подржана од стра
не утицајних људи.
Први покушај да се правила и начин лобирања правно уреди
у САД, био је 1928. године. Наиме Закон је предвиђао обавезу свих
професионалних лобиста да се региструју у Конгресу. Предлог За
кона је потекао од горњег дома Сената где је добио потребну већи
ну. Међутим, у Представничком дому предлог Закона није добио
потребну сагласност и на тај начин је отпала могућност да се уведе
правна регулатива у овој области. Осамнаест година касније пред
лог Сената је наишао на подршку и као резултат тога је доношење
Федералног закона о лобирању. Овај Закон је дефинисао лобисту
као особу која може да дође до центра одлучивања и на непосредан
или посредан начин да утиче на њега у складу са својим циљеви
ма. У намери да се повећа транспарентност у свим активностима
које потпадају под лобирање, 1995 године донет је Закон о разот
кривању лобистичке делатности.6) Последњи закон који је донет
на нивоу федералне владе а тиче се професије лобисте је Закон о
поштеном руководству и отвореној влади донет 2007 године који
садржи одређене измене у односу на претходни закон, у циљу по
већања контроле рада регистрованих лобиста као и нове услове за
лобирање. 7)
У Европи је лобирање настало касније и то на потпуно дру
гим основама него што је случај са Сједињеним америчким држа
вама. Лобирање је лакше прихваћено у англосаксонским већински
5)

Hall-Wiecek-Finkelman: American Legal History, New York, 1996, стр. 356.

6)

2 U.S.C. 1601 The Lobbying and Disclosure Act of 1995.

7)

Public Law 110 - 81 - Honest Leadership and Open Government Act of 2007.
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протестантским земљама. На подозрење наилази у католичким зе
мљама са јаким утицајем цркве која је лобирање доживљавала као
неморалну професију.
Са изградњом Европске заједнице средином прошлог века,8)
рађају се чисто европски лобији усмерени ка институцијама. Изме
ђу 1946 и 1948. године, иницијативе за уједињење Европе садржа
вале су идеју стварања једне федералне организације суверених др
жава. Међутим, те иницијативе су уступиле место функционалној
интеграцији која подразумева преношење функција власти наци
оналне државе у одређеним областима за које је постојао интерес
обједињавања функционисања у корист свих учесника. Истовре
мено, одлучивање о том функционисању врши се у органима са
стављеним од појединаца који стриктно нису били делегирани као
представници држава, а истовремено државе чланице не захтевају
једногласност у одлучивању о тим функцијама од заједничког ин
тереса.9) На овај начин, обједињавањем и преношењем функција
са националног нивоа на ниво европске администрације створено
је погодно тло за настанак и развој професије лобирања на нивоу
Европске уније. Кључна промена за даљи развој европског лоби
рања уведена је Мастрихтским споразумом, којим је Европски пар
ламент добио много већа овлашћења, тако да од тог тренутка инте
ресне групе покушавају да кроз утицај на овај законодавни орган
постигну заштиту својих интереса.
Процес доношења одлука у било којој организацији најбо
ље показује степен организованости, одговорност одлучиоца, де
мократичност друштва и његову ефикасност. Системи одлучивања
високог степена одговорности и демократичности по правилу су
спори али су грешке мање за разлику од ауторитарних система који
су брзи и ефикасни али препуни опасности од грешака због неод
говорности одлучилаца.10) Начин на који је уређен процес одлучи
вања у Европској унији показује степен њене интегрисаности и он
је углавном подељен на три најзначајније институције Европске
уније: Европску комисију, Европски парламент и Савет ЕУ. Закон
ско уређење лобистичке делатности на нивоу Европске уније није
правило, државе на различити начин регулишу ову материју, али
уведене су делимичне измене у односима de facto лобиста и јавних
органа.
8)

Стојановић, Р.: Спољна политика Европске уније, Београд, 1998, стр. 104.

9)

Стојановић, Р.: Спољна политика Европске уније, Београд, 1998, стр. 22.

10) Стојановић, Р.: Спољна политика Европске уније, Београд, 1998, стр. 28.
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СТРАТЕГИЈЕ И ТЕХНИКЕ ЛОБИРАЊА
Са развојем лобирања долази и до развоја великог броја раз
личитих техника и стратегија. Читав спектар техника и њихова
правилна примена данас су постале доступне целокупној јавности
што омогућава да се оне лакше науче и пренесу. На овај начин ло
бирање крчи себи пут у правном систему, заузимајући место по
себне науке, која омогућава да се квалитетни лобисти стварају и
школују.
Не постоји једна општеприхваћена процедура лобирања, и
свака лобистичка агенција се одлучује за један од многобројних
начина лобирања, одабира технику и стратегију која се у датом
тренутку чини најповољнијом и најисплативијом. Постоје два
основна система и приступа лобирању:
А) Систем краткорочног лобирања
Присталице овог начина лобирања очекују тренутне резул
тате. Они сматрају да није неопходно континуирано лобирати и да
је довољно ангажовати се само у одређеним ситуацијама. Лоби
стичка агенција која послује на овај начин мало времена посвећује
остваривању утицаја и ангажује се само када је то неопходно. Они
своје интересе заступају углавном преко других интересних гру
па, јер сматрају да није исплативо ангажовање средстава и новца у
одржавање сталних канцеларија при лобистичким центрима.
Б) Систем дугорочног лобирања
Присталице дугорочног лобирања негују континуитет, јер се
сматра да је корисно одржавати и имати контакте са доносиоцима
одлука чак и ако тренутно не постоји циљ лобирања. Лобистичке
агенције које се баве оваквом врстом лобирања, унајмљују профе
сионалце који заступају њихове интересе и отварају канцеларије
у Бриселу и Вашингтону. Компанија која на овај начин унајмљује
лобистичку агенцију, жели пре свега да побољша а затим и одржи
свој углед у сфери јавног одлучивања. Присталице овог система
одржавају сталне контакте са доносиоцима одлука, чак и у оном
временском интервалу када од њих не могу очекивати било ка
кву корист. Овај систем добија своју потврду када лобисти заснују
партнерски однос са доносиоцима одлука који се са њима консул
тују око разних питања.
Овај други систем се чини примамљивијим али је и знатно
скупљи. Наиме, овакав начин лобирања тражи озбиљна новчана
улагања и стварање специјализованих канцеларија у близини ва
шингтонске односно бриселске администрације. Наше је мишље
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ње да се у савременом добу интереси не могу ad hoc штитити.
Стално присуство и улагање постају неопходни, како би се било на
извору информација и како би се могло успешно деловати у тре
нутку док за то још није касно.
Избор стратегије доводи нас и до поља коришћења различи
тих техника. У савременом свету се разликују две основне врсте
техника лобирања: директно лобирање и индиректно лобирање.
Директно лобирање подразумева непосредан утицај на законодав
не органе, док индиректно лобирање обухвата покушај да се на
доносиоце одлука утиче коришћењем медија.
Директно лобирање
1. Лични састанци са доносиоцима одлука
Јавна сфера је сложена, са многобројним учесницима. Да
би се информисали, неопходно је успоставити дијалог. У случају
недоумице око саговорника, радије се обратимо нижој инстанци.
Правило гласи: кретати се уз а не низ хијерархију.11) ‘’Очи у очи’’
контакт је у највећем броју случајева најефектнији начин да пред
ставимо нашу тачку гледања на одређени проблем, али је и најтеже
да се он организује. Обзиром да политичари репрезентују велики
број људи, захтев за оваквим састанком може бити само један од
хиљаду. Уколико се оствари оваква врста контакта, лобиста мора
да има на уму да ће свој циљ лакше постићи ако на саговорника
утиче смисленошћу, јасноћом и једноставношћу. Другим речима
он мора своје податке да преточи у јасну и убедљиву синтезу. Не
треба очекивати неки инстант резултат после првог разговора има
јући у виду да су у питању професионални политичари који су на
викли да не доносе импулсивне и исхитрене одлуке.
2. Телефонски разговор
Телефонски позиви такође имају квалитет непосредности и
личне директности, лакше их је уредити и зато су чешћи него лич
ни састанци. Применом тактике телефонских позива, лоби групе
у међународним односима покушавају да дођу до подршке доно
сиоца одлука. Великим бројем позива са више страна којима се
испољавају исти или слични захтеви, може се извршити јак ути
цај на саговорнике. Телефонским позивима је нарочито лако мо
билисати невладине организације у циљу иницирања политичких
акција. Многе организације употребљавају систем ‘’телефонских
стабала’’ који функционише тако што сваки члан лоби групе има
обавезу да позива и одржава контакте са једним или више активи
ста у појединим областима. Ови други затим, позивају контакте
11) Кламан, М.: Лобирање, Београд, 2004, стр. 123.
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који њима ‘’припадају’’ и на тај начин се порука о одређеним ак
тивностима преноси на веома брз начин све док читава група не
буде обавештена.12)
3. Писмено обраћање
Писмено обраћање члановима разних утицајних органа, слу
жбеницима, званичницима и администрацији представља тактику
која чини саставни део великог броја лобистичких стратегија. Овде
је реч искључиво о приватним дописима, за разлику од саопштења
за штампу или отвореног писма. Предност писаног докумeнта је
што може истовремено да се пошаље на неколико нивоа. Што је
већи број различитих адреса са којих се упућују дописи о истом
питању, у којима се велики број појединаца позива на једну орга
низацију, притисак који се тиме врши на доносиоце одлука биће
већи. Наиме, лобисти који шаљу електронска писма, труде се да
прикажу да су она послата са много већег броја различитих адреса
иако су у стварности само неколико лобиста ангажовани да на овај
начин контактирају са носиоцима власти. Посебну технику пред
стављају писмене петиције. Лобисти покушавају на овај начин да
што више појединаца увуку у писање петиција одређеним полити
чарима, окупљајући их око неког проблема за који они сматрају да
представља општи интерес.
Индиректно лобирање
1. Употреба медија
Процес доношења јавних одлука је еволутивне природе. Ста
ње сваког предмета може свакодневно да се мења, те је потребно
стално преиспитивање како информације не би постале застареле
и непотребне. Ретке су прилике за прослеђивање поруке, па је пра
ћење развоја предмета у реалном времену неопходно.13) Имајући
у виду да се медијска пропаганда од стране лобиста употребљава
као једна од индиректних техника утицаја на јавно мњење, потреб
но је прецизирати шта се подразумева под појмом јавног мнења.
Јавно мњење је мишљење о неком значајном друштвеном пита
њу (политичком, економском, правном, спортском и сл.) које је
доминантно и раширено у јавности од стране неке веће социјалне
групе у одређеном тренутку. Јавно мњење чине тренутна увере
ња, ставови и афективно обојени судови. Зато је врло флуидно,
подложно променама, контроли и манипулацијама политичких и
економских центара моћи.
12) Ђурђић, А.: Интересне групе и лобирање као поступак у међународним односима, Београд, 2007, стр. 489.
13) Кламан, М.: Лобирање, Београд, 2004, стр. 70.
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У формирању јавног мнења посебно важну улогу имају ма
совни медији.14) Можемо претпоставити да јавно мњење често
представља мишљење неколико новинских уредника који га на од
ређени начин стварају. Имајући у виду ову чињеницу, можемо сло
бодно рећи да лобисти својим утицајем на средства информисања,
односно својим добрим контактима са уредницима и новинарима
уопште, на посредан начин утичу на формирање јавног мнења и то
у правцу који њима одговара.15) На овај начин лобисти користе јав
но мњење кроз медијатизацију неког проблема,16) представљајући
га у очима обичног света као проблем који се може тицати свакога
од нас. У складу са тим, лобисти траже подршку за нешто што ти
шти обичног човека и стварају критичну масу око подршке својој
ствари. У овим настојањима лобисти траже могућност остварива
ња контаката са што већим бројем медија. Уколико већи број но
вина и електронских медија објави исту информацију, прокомен
тарисану на исти или сличан начин, код читалаца ће то изазвати
мишљење о истинитости и исправности информације. Другим ре
чима, када се једна информација која је обичном свету непозната,
пласира са више страна и са истим коментаром, у очима свакога
од нас је већ створена слика управо онаква какву су нам лобисти
и наменили. Лобисти подједнако воде рачуна да информације буду
објављене и у локалним и у републичким средствима јавном ин
формисања.
Може се поставити питање како све ово утиче на доносиоце
одлука. У сваком друштву, влада и други државни органи имају ве
ома велики респект према јавном мнењу, труде се да створе и очу
вају позитиван имиџ међу својим бирачима. Због тога су доносио
ци одлука склони да усклађују колико је то могуће своје интересе
са интересима гласача, јер им од тога зависи и њихова подршка на
изборима. На овај начин, формирајући јавно мњење лобисти исто
времено врше утицај на доносиоце одлука, који се у већој или ма
њој мери приклањају суду јавног мњења. Све ово показује, да ка
да закажу технике директног лобирања, лобистима увек остаје на
располагању јавно мњење које представља моћно оружје у рукама
способних лобиста.
2. Медијска подршка експерата
Пре него што одређени спорни предмет оде у јавност, лоби
сти прво о томе обавештавају надлежне доносиоце одлука. Ово је
14) Видановић, И.: Речник социјалног рада, Београд, 2006, стр. 211.
15) Lemert, J.B.: Does Mass Communication Change Public Opinion After All, Nelson Hall, Chi
cago, 1981, стр. 32.
16) Zetter, L.: Lobbying The Art of Political Persuasion, Hampshire, 2008. стр 91.
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и добра шанса за лобисте да политичарима пласирају своју верзи
ју наступајућег проблема. Да би поткрепили озбиљност ситуаци
је, лобисти повремено ангажују експерте у појединим областима
да дају стручно мишљење. Експерти који дају своја мишљења о
неком питању из области којом се баве, могу значајно допринети
јачању ставова које заступају лобисти. Она стручна мишљења која
одговарају аргументима изнетим од стране лобиста, узимају се и
присаједињују целокупној документацији коју лобисти доставља
ју политичарима. Овде треба обратити пажњу на то да се лобисти
чак и када директно ангажују експерте, труде да оставе утисак како
су експерти самостално реаговали. Лобисти ово раде да би избегли
оптужбе да врше утицај на експерте односно да експерти финан
сијски зависе од лобиста. Експертски ставови који одређену тезу
подржавају, мање ће бити оспоравани уколико не буде могуће да се
установи било каква финансијска веза између лобиста и експерата
на чије се ставове лобиста позива.
3. Обезбеђење јавних обећања
Једна од уско повезаних техника са техником употребе ме
дија је и обезбеђење јавних обећања. Наиме, након медијатиза
ције одређеног проблема, док чекају заузимање става доносиоца
одлуке, лобисти могу кренути корак даље и јавно тражити од до
носиоца одлуке да се изјасни да ли подржава став јавног мњења
(у конкретном случају и лобиста), или не. Обзиром да доносиоци
одлука нису склони, да барем јавно буду против оваквих оркестри
раних кампања које се воде у име општих интереса, лобисти ту
виде шансу да добију њихово обећање да подржавају ставове од
ређене групе. Уколико лобисти успеју да приволе званичнике да
јавно изнесу позитивне коментаре везано за одређени проблем, те
изјаве се касније употребљавају као део постојеће аргументације
у разговору са званичницима. То значи, да се сада лобисти јавно
оглашавају и позивају на обећања и на дату реч званичника која им
иде у прилог.17)

17) Common Cause: Report from Washington, оpen and accountable government an action pro
gram for citizens in the 1974. elections, Washington, 1974.
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ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА УВОЂЕЊЕ
ЛОБИСТИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
После распада СФРЈ, Србија је ушла у процес мењања и
политичког и привредног система. Мењање система друштвених
вредности и његово усаглашавање са европским стандардима и
смерницама Европске уније утицало је и на прекомпозицију уло
ге и места система интересних група. У новом правнополитичком
окружењу појавили су се и нови субјекти: пословни људи, велике
приватне компаније, привредна неформална удружења, невлади
не организације, мултинационалне компаније и сл. Сви ови нови
субјекти заузели су веома битне позиције у неформалном лоби
стичком систему. Лобирање у сивој зони, без уређеног поступка,
транспарентности и контроле кумовало је великим скандалима око
подмићивања и корупције у области јавних набавки, приватизације
али и у законодавном процесу. Проблем корупције, на који данас
указују представници највиших власти, је настао као индиректна
последица системских промена и тешкоћа прилагођавању новим
демократским институцијама.
Србија је демократија у повоју која је ушла у процес грађења
и учвршћивања основних демократских постулата. За кратко вре
ме треба изградити али и обезбедити поверење грађана у највише
законодавне, извршне и судске институције. Тај посао може да се
успешно заврши само под условом да постоји континуирана поли
тичка стабилност која гарантује уједно и правну сигурност a која
представља sine qua non за долазак страних инвестиција али и из
лазак наше земље на европско тржиште.
Даљи развој новоуспостављених институција зависи пре
свега од постигнуте политичке стабилности и квалитета нове вла
де. Србију данас карактеришу велике и нестабилне владе. У скори
јој прошлости је било ситуација да су државу водиле и мањинске
владе. Коалиционе владе са више странака неизбежно резултирају
упливом сваке од владајуће странке у различитим деловима дру
штвеног па и привредног система. У таквој ситуац
 ији чланице вла
дајуће коалиције највише воде рачуна о политичкој подели надле
жности у процесима јавног одлучивања. Сви органи одлучивања
почев од републичког па до локалног нивоа постали су предмет ин
тересовања и нагодбе мноштва политичких групација које у мањој
или већој мери чине нестабилну владајућу већину која се састоји
од 11 политичких партија. Број политичких партија које учествују
у власти у директној је сразмери са брзином и темпом спровођења
реформи. Различити приоритети које има свака партија која је део
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гломазне владајуће већине довела је до тога да нису испуњени не
ки од главних циљева економске реформе. Шансе да једна од две
највеће партије сама направи стабилну коалициону власт су веома
мале. Гледано из перспективе ефикасности владе и одлучности ка
успостављању демократских правила игре, намеће се као једино
решење влада састављена од највише две или три странке.
Зашто је битно из угла лобисте створити стабилан политич
ки и привреди систем? Зато што висока политичка нестабилност
која влада у једној земљи доводи до смањења успешности лобира
ња. Ово се дешава зато што у политичким системима где се владе
смењују релативно често и где не постоји политички консензус из
међу владајућих странака и опозиције, свака привилегија и корист
коју остварују субјекти лобирања је тренутна и необавезујућа за
наредну владу осим ако и она не буде предмет новог лобирања.18)
На овај начин се обесмишљава свака идеја лобирања која би била у
сагласности са позитивним прописима. Договор највећих странака
око начина функционисања парламентарне демократије створиће
погодно тле за законско уређење лобистичке професије. У складу
са тим, требало би обезбедити и одређене предуслове. Имајући у
виду да је законита лобистичка активност директно усмерена ка
сузбијању корупције у процесу доношења одлука, треба обезбе
дити суштинску јавност рада законодавног органа тиме што би се
обезбедио отворени приступ скупштинским документима, нацрти
ма закона, петицијама, стручним мишљењима и сл. На исти начин
би новим Законом о државним службеницима требало обезбедити
транспарентност у функционисању јавне управе у смислу обезбе
ђења правила која се тичу приступа информацијама од јавног зна
чаја, поштовања правила државне службе, интерне контроле запо
шљавања и сл.
Уколико ови услови буду испуњени, лобирање ће постати
најтранспарентнија пословна активност, контролисана од многих
субјеката друштва. Насупрот лобирању, корупција је увек тајна де
латност која се предузима од стране непознатих људи и за јавности
непознате циљеве. Многи закони који су сада у процедури и око
којих се диже медијска прашина не би били у таквом положају да
су лобисти могли да упознају јавност о циљевима и резултатима
које ће постићи предметни закони. Многе приватизације које су
се десиле не би прошле овако, јер би јавност могла увидом у ло
бистичке извештаје који су у потпуности транспарентни, да дође
лако до одговора на који начин се десила приватизација, за чији
рачун и који су њени резултати.
18) Campos-Giovannoni: Lobbying, corruption and political influence, Bonn, 2006, стр. 7.
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РАЗЛОЗИ ЗА ЗАКОНСКО УРЕЂЕЊЕ
ЛОБИСТИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Имајући у виду изазове који стоје пред нашим друштвом у
контексту придруживања Европској унији, лобирање ће убрзо по
стати један од незаобилазних начина који могу помоћи у позицио
нирању и присуству наше државе у међународним институцијама,
заштити националних интереса и реализацији пословних пројека
та.
У развијеним демократским државама са високом политич
ком културом и јаким демократским институцијама, професионал
но лобирање представља легитимну и уобичајену активност која
се пре свега, састоји од заступања интереса. Велики број земаља
је ове активности регулисао владиним уредбама, скупштинским
правилницима и сл. (Данска, Француска, Немачка, Ирска, Велика
Британија и др.), а један мањи број држава је одлучио да ову област
законски регулише ( Сад, Канада, Пољска, Мађарска, Литванија).
САД и Канада имају најразвијенија формална правила и пропи
се. Када је реч о европским земљама, Немачка и Велика Британија
имају формална правила и прописе, али ове две земље прате раз
личите стратегије. У Немачкој, формална правила о лобирању су
укључена у Правилник Бундестага. У Великој Британији, насупрот
томе, приступ је заснован на регулисању оних који се лобирању, а
не на регулисању лобиста. Овде треба приметити да и у државама
где неформална правила и прописи и даље носе превагу, питање
формалнијег регулисања лобистичке професије постаје све акту
елније. Политички скандали који потресају неке државе наглаша
вају непрописан утицај одређених интересних група у односу на
доносиоце одлука и јавно одлучивање. Као последица тога јавља
се већи јавни и политички притисак који захтева законско уређење
лобистичке делатности.
Имајући у виду савремене тенденције када је у питању регу
лисање ове области, сматрамо да је неопходно на овом месту на
гласити потребу за законским уређењем лобистичке делатности у
Републици Србији.
Правила и прописи који уређују различите области често се
игноришу. Последица свих системских промена које су нам се де
силе, јесу озбиљни проблеми прилагођавања новим правилима и
институцијама новонастале ситуације. Доминирају неформалне
мреже контакта између пријатеља и породица. Процес одлучивања
тежи да буде тајан и нема транспарентности. Званични састанци
су често мање важни од онога што се догађа пре и после њих. Без
149

СПМ број 3/2010, година XVII, свеска 29.

стр. 135-152.

ефективног функционисања механизама правила и санкционисања
које уводи Закон о лобирању, горе споменуте неформалне мреже
често се претварају у облике политичке корупције, подмићивања,
непотизма, и сл.
Све јачи талас законског регулисања ове професије у Европи
подразумева пре свега регистрацију лобиста, правила и кодексе по
нашања којих се морају придржавати професионални лобисти. На
овај начин се лобирање из тамне зоне премешта у транспарентне
оквире које држава контролише и надгледа. У том смислу, лобира
ње представља поступак који у великој мери доприноси развијању
демократских процеса једног друштва, и то како на унутрашњем
тако и на међународном плану. Закон о лобирању представљао би
део ширег приступа који предузима Влада Србије ка бољем регу
лисању политичког система и политике интересних група и обра
чуна са корупцијом.
Не мање важно је напоменути и корист који би овакав Закон
донео држави Србији у односу на Европску Унију. Процес доно
шења одлука у Европској унији постаје све значајнији не само за
државе чланице него и за друге субјекте. Као последица експанзије
значаја и утицаја, у Европској унији се појављује све више инте
ресних група, са једним циљем – утицати на доносиоце одлука.
С тим у вези, сматрамо да је лобирање на нивоу Европске уније
потребно не само за позиционирање већ и присуство државе у ме
ђународним оквирима. У складу са овим, Србија би потпомажући
професију лобирања створила групу добро обучених својих лоби
ста који би радили у корист државних интереса на међународном
плану.
Полазећи од искустава земаља у чијим правним системима
је заживела лобистичка професија, сматрамо да се, када је реч о
Србији, као природан закључак намеће уређење ове области ис
кључиво у форми закона а не правилницима, уредбама или другим
подзаконским актима. Постоје најмање три разлога за тако нешто:
А) Први разлог јесте то што сматрамо да у земљама које про
лазе кроз друштвено-привредну транзицију, у којима тек предстоји
трасирање пута за успостављање и развој јаких демократских ин
ституција и где још не постоји довољно изграђена свест о пошто
вању правила, ова област се мора уредити законом, јер ће се на
тај начин професија лобисте додатно оснажити и ојачати. Свест о
ангажовању лобисте и поштовање процедуре лобирања мора има
ти законску подлогу да још једном пошаље јасан сигнал свим бу
дућим учесницима процеса лобирања да у нашем систему постоје
јасна правила и санкције.
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Б) Други разлог зашто је потребно законски уредити ову
област јесте потреба државе Србије да пошаље недвосмислену
поруку Европској Унији да је попут других источноевропских зе
маља спремна да корупцију у овој области потпуно обесмисли,
омогућавајући свим заинтересованим клијентима да на законит и
транспарентан начин штите и остварују своје интересе.
В) Трећи разлог лежи у чињеници да држава Србија доно
шењем оваквог закона сврстава себе у регионалног лидера, чији
ће закон бити смерница свим државама у региону, а тиме ће себе
промовисати у озбиљног партнера ЕУ у процесу европских инте
грација.
На крају, можемо рећи да уколико се лобирање буде спрово
дило јавно и ако се предвиди једнака могућност приступа профе
сионалних лобиста ка доносиоцима јавних одлука, то ће имати за
крајњу последицу и побољшање квалитета законодавног процеса.
Србија је потписивањем уговора о стабилизацији и при
друживању, трасирала себи пут ка вредностима Европске уније.
Приближавањем Европској унији, настаће потреба да наши при
вредници, невладини субјекти или поједини региони покажу више
интересовања за регулативу ЕУ, а самим тим и за могућност лоби
рања.

Balsa Kascelan
INTRODUCTION OF THE LOBBYING ACT
INTO POLITICAL SYSTEM OF SERBIA
Summary
We believ e a society should recognize lobbying as legitimate and
necessary. In a democracy, active private involvement in setting public
priorities is an asset. In return, we believe society can expect lobbying
to be transparent.
During economic and political transition, open lobbying is pro
bably a healthy sign of positive democratic change. Communism di
scouraged independent civic activity, and in economic life, with large
state-owned monopolies rejecting reform or privatization, small and
medium-sized enterprises may have to unite in businesses association
to be heard.
A survey of transition countries actually found that lobbying and
corruption are reversely related, in the sense that the more corrupt a na
tion is, the less likely individual firms are to engage in lobbying. Our
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research tends to suggest that lobbyists are not averse to states having
registers of lobbyists for a number or reasons.
Primarily the paper tends to legitimize lobby groups as actors
in the political process, and gives a certain transparency to the overall
lobbying process. Equally as important it allows citizens to openly see
what lobby groups are doing and who in government they are talking
to, with the result that over time citizens become less cynical about the
work and nature of lobby organizations, and indeed politicians.
Lobbyist employs a wide range of techniques and strategies to
promote their policy goals. The techniques used by interest groups can
be divided into direct and indirect techniques. Author offer direct tec
hniques by which lobbyists approach the officials personally to present
their case and point of view. With indirect techniques, in contrast, lobbyists use the general public and media to influence decision makers.
At the end of this paper we offer a number of reas ons for lobbying le
gislation in Serbia.
Key words: Lobbying, corruption, economic and political transition, political
parties, political interest groups, political instability.
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УСТАВНИ СУД У ПОЛИТИЧКОМ
СИСТЕМУ СРБИЈЕ И КОМПАРАТИВНА
ИСКУСТВА – ТЕОРИЈА И ПРАКСА*)
‘’Може се рећи да су његова овлашћења скоро
потпуно политичка, мада је његово устрој
ство потпуно правосудно’’
(Алексис де Токвил о Врховном суду САД)1)

Сажетак
У овом тексту, аутор ће покушати да кроз правни и поли
тиколошки приступ, што реалније сагледа положај и улогу Устав
ног суда у Србији. Најпре, разматра се теоријски проблем природе
овог државног органа и његових функција. Расветљавање оваквих
питања не служи пуком теоретском ларпурлартизму, већ предста
вља суштински допринос у погледу (не)оправданости одређених
функција Уставног суда, претежно политичког карактера попут
импичмента или забране политичких организација, будући да из
карактера једног државног органа проистиче и домен његових
надлежности. Посебан осврт је направљен у односу на праксу су
да према доступним подацима из 2009. године. Богата европска
уставносудска јуриспруденција и литература, заузимају посеб
но место. Ови моменти су prima facie парадигме за процењивање
ефикасности српског Уставног суда, али и као главно средство у
анализи уставног судства in toto. Указује се на неопходност прева
зилажења традиционалне/вештачке дихотомије уставно право-по
*) Рад је настао у оквиру научног пројекта „Друштвене и политичке претпоставке изград
ње демократских институција у Србији“ (149057 Д), који се реализује у оквиру Инсти
тута за политичке студије у Београду, а финансира га Министарство за науку и техноло
шки развој Републике Србије.
1) Алексис де Токвил, О демократији у Америци, Издавачка књижарница Зорана Стојано
вића, Сремски Карловци – Нови Сад, 2002, стр. 130-131.

153

СПМ број 3/2010, година XVII, свеска 29.

стр. 153-174.

литика, легитимизације уставног суда модификованим мерилима
представничке демократије, док критички поглед на праксу (број
ни нерешени предмети) наводи на закључак потребе структурног
преобликовања суда.
Кључне речи: уставни суд, негативан законодавац, позитиван законода
вац, уставност, уставна жалба, реизбор уставних судија,
судско веће, судификација политике, устав

ТЕОРИЈСКА ПРИРОДА УСТАВНОГ СУДСТВА
Основна функција уставних судова – заштита уставности
и законитости, има своје претече у правној традицији Европе2) и
Америке далеко пре одлуке Врховног суда САД у спору Marbury v.
Madison из 1803. године, а којом је први пут суд неке модерне држа
ве засновао надлежност да врши контролу уставности закона.3) Та
ко је у античком праву обичан закон (psephismata) био важећи само
уколико би био у складу са вишим и тешко изменљивим законом
(nomoi). У средњем веку, краљев gubernaculum није смео да преко
рачује у домен правно снажнијег поретка под именом iurisdictio.
Касније су француски предреволуционарни судови – parlements,
ову разлику користили да анулирају арбитрарне акте краљева или
скупштине сталежа. Без обзира што су функције уставног судства
у сфери модерне државе, ухватиле корена прво на америчком кон
тиненту,4) за нас је од посебне важности континентална традиција
судске контроле уставности која започиње са стварањем аустриј
ског уставног суда 1920. и његовим творцем Хансом Келзеном.5)
Она подразумева централизовану контролу уставности, према ко
јој само један централни орган врши уставносудску надлежност,
насупрот америчкој, која значи децентрализовану контролу нижих
судова (inferior courts), уз право жалбе све до Врховног суда САД.
2) Mauro Cappelleti and John Clarke Adams, „Judicial Review of Legislation: European Ante
cedents and Adaptations“, Harvard Law Review, Vol. 79, No. 6 (Apr., 1966), pp. 1209-1213.
3)

Коста Чавошки, Уставност и федерализам - Судска контрола уставности у англосак
сонским федералним државама, Савремена администрација, Београд, 1982, стр. 59.

4) под утицајем пре свега Кукове доктрине супрематије common law праксе у односу на
акте парламента у чувеном случају Bonham; више видети у: Mauro Cappelletti, „Judicial
Review in Comparative Perspective“, California Law Review, Vol. 58, No. 5 (Oct., 1970), pp.
1027-1030.
5)
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У области уставносудске теорије Келзен ипак није био кохе
рентан, како показује одлична студија Мишела Тропера.6) Најпре
је тврдио како је за супрематију устава као основне норме конти
нуир аног правног поретка (Grundnorm), одакле потиче валидност
сваке ниже/касније норме у хијерархији, витално постојање судске
контроле уставности. Касније, у свом чувеном делу Чиста теори
ја права је понудио другачије схватање.7) Уставотворац има избор.
Или да законодавац буде крајња инстанца која одлучује о уставно
сти закона, путем начела lex posterior derogat legi priori, или за ту
потребу може да установи ‘’специјалан суд’’, односно да контролу
уставности повери свим судовима. Тако се закључује да уставно
судство није апсолутни гарант правног поретка, него само једна од
могућности, тим пре што се валидност (правна легитимност) сва
ког акта нужно претпоставља, све до момента док сагласно устав
ној процедури он не престане да важи као противуставан. Гарант
његове валидности је устав као виши правни акт, а по Келзену, кон
цептуално није могућ сукоб између више и ниже норме у правном
претку, јер би то био contradictio in adjecto, пошто у том случају
нижа норма не би ни имала статус норме (била би нешто друго). По
овој логици, сваки устав и пре 1920, је морао да има супрематију.
Тако произилази да разлози за увођење уставног суда уопште не
морају да буду правни (!), јер правни поредак/устав остаје валидан
и без њега. У складу са овим може да буде и Келзенова префе
ренција судске контроле уставности ex ante,8) дакле у превентив
ном виду, што се тешко може помирити са виђењем суда као чисто
правног органа. Овде ваља бити опрезан, пошто је по свему суде
ћи, у Келзеновој теорији свако право у већем или мањем степену,
у ствари само формализована политика, иако није свака политика
право. Овај правни писац је у књизи Генерална теорија државе и
права (1945) истакао да уставни суд заиста има инхерентну поли
тичку улогу,9) додуше по његовој архитектури, искључиво у виду
негативног законодавца (одлучује шта не може да буде закон), за
разлику од парламента који ради по логици позитивног законодав
ства. Келзен је у истој овој књизи, у којој је признао политички
набој суда, само сад на наредној страни, написао да једино устав
6)

Michel Troper, „The logic of justification of judicial review“, International Journal of Con
stitutional Law, 2003, 1(1), pp. 105-108.

7)

Hans Kelsen, Pure theory of law, The Lawbook Exchange LTD, Clark, New Jersey, 2005, pp.
271-276.

8)

Alec Stone Sweet, Governing with Judges – Constitutional politics in Europe, Oxford Uni
versity Press, 2002, p. 36.

9)

Hans Kelsen, General theory of law & state, Transaction publishers, 2006, pp. 156-157.
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ни суд гарантује ефeктивну примену устава. Но, валидност (треба)
није ефективност (јесте), премда су они у вези. Валидности има,
ако постоји и минимум ефективности. Не можемо се отети утиску
да је ова замршена теорија и поновни нагласак на суду као једи
ном гаранту устава продукт жеље, да се никада више не понови
крах Вајмарске Немачке, Хитлеровим легалним доласком на власт,
а што је имало далекосежне политичке последице, тако што ће се
уставом увести корективан механизам поред законодавца у срцу
политичког процеса и тако смањити размак валидног и ефектив
ног. Да ли је ова конструкција значила да је уставни суд као нега
тиван законодавац замишљен као један правно-политичко-судски
коректив, односно алтернатива парламенту, која ће о закону разми
слити и одлучити још једном, другачијом процедуром и одлукама?
Иако из Келзенове теорије то нужно не произилази, не може се ни
искључити као највероватнија хипотеза. Али, оно што је у српској
рецепцији Келзена занемарено или прећутано, јесте да је по њему
уставни суд истовремено и негативан и позитиван законодавац,
ако му је уставом дато у надлежност да одлучује о двосмисленој
и широко утемељеној природи људских права.10) Случај са пози
тивним законодавцем је тако знатно јаснији. Уставни суд се ту по
јављује као коначна инстанца за тумачење и прецизирање неодре
ђеног и флексибилног појма људских права. У том случају ради се
о de facto судско-политичком органу. Тако је 1971, одлучивши да
заснује надлежност људских права, када је револуционарну Декла
рацију о правима, преамбулу устава Четврте републике и фунда
менталне принципе закона, узео као правно обавезујуће, францу
ски Уставни савет изазвао прави политички земљотрес у јавности.
Домаћа правна теорија је по питању природе уставног су
довања подељена исто колико и страна. Радомир Лукић тврди да
је уставни суд правни орган у мери у којој је то и сваки други суд,
да он правном логиком оцењује уставност закона, а не путем по
литичке целисходности. Према томе, не може бити говора о устав
ном суду као политичком органу.11) Марковић уставни суд држи за
аполитички орган. Иако су предмети пред уставним судом увек
прожети политичким елементима, он управо има у задатак да их
објективизира и деполитизује у складу са правним резоновањем.12)
10) Alec Stone Sweet, „The politics of constitutional review in France and Europe“, International
Journal of Constitutional Law, 2007, 5(1), pp. 72-73, 83-84;
11) Радомир Лукић, Уставност и законитост у Југославији, Свеска I, Београд, 1966, стр.
98.
12) Ратко Марковић, „Уставни суд у Уставу Републике Србије од 2006. године“, Анали
Правног факултета у Београду, LV, 2/2007, стр. 30, 39.
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Павле Николић заступа тезу да уставни суд није орган који води
политику или ствара правне норме на било који начин,13) и у овоме
се позива на бившег судију Уставног трибунала Пољске Леха Гар
лицког (без референце), будући да је уставно судовање пуко ''ства
ралачко тумачење а не стварање уставних норми''. Да ово никако
није случај, Николића демантује сам Гарлицки. Не само да се сви
устави у свету одликују уопштеном дикцијом – него су и делови
устава посвећени људским и мањинским правима (углавном наста
ли након II светског рата - изузетак аустријска уставна новела из
1929) поред апстрактног стила и нужно вредносно оријентисани.
Због тога, уставно судовање подразумева знатно већу дискрецију
судија и степен креативности у тумачењу правне норме него што је
то случај са обичним судовима. Уставно судовање је подешавање
уставних норми променљивим политичким и социјалним околно
стима и давање смисла тексту далеко изван намераваног оквира.
Чак толико, да овај ''судски'' креиран устав (judge-made constitu
tion) допуњује или премошћује писани устав.14) Кулић, пак, види
суд као орган који често задире у домен политичког, јер је повреда
неког уставног права истовремено и повреда политичког права, а
одлуке уставног суда имају далекосежан политички и друштвени
значај, у односу на оне обичних судова. Уставне судије не могу у
резоновању да се лише политичког и социјалног контекста у који
је уроњен политички систем. Тако су неки од познатијих устав
них судова у свету, испољили снажне политичке карактеристике.15)
Слободан Орловић16) и Зоран Томић су на Кулићевом трагу. Томић
наглашава и значај ранијег писца - Крбека. Према овом зачетнику
теорије уставног судства у нас, сврха уставног судовања је деполи
тизирање, али то не значи да судија тумачи норме правномеханич
ки, већ да он мора да се руководи и економским, социјалним и по
литичким моментима одређеног политичког система, уз редукцију
субјективних критеријума.17) Постоје мишљења да се прикривена
улога позитивног законодавца уставног суда може открити посред
но, анализом његових одлука и што је најважније образложења ко
13) Павле Николић, „Уставни суд и нови Устав Србије“, Уставни суд Србије – у сусрет но
вом уставу, Уставни суд, Београд, 2004, стр. 54.
14) Lech Garlicki, „Constitutional courts versus supreme courts“, International Journal of Con
stitutional Law, 2007, 5(1), pp. 47-49, 65-68.
15) Димитрије Кулић, нав. дело, стр. 38, 106, 299-302.
16) Слободан Орловић, „Уставни суд Републике Србије у праву и политици“, Српска поли
тичка мисао, вол. 22, год. XV, 4/2008, стр. 240.
17) Зоран Томић, „Уставно судство – између жреца и ствараоца“, Уставни суд Србије – у
сусрет новом уставу, Уставни суд, Београд, 2004, стр. 66.
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ја одлуку прате. Да уставни судови никако не могу бити лишени
извесне политичке улоге, уз стално настојање на деполитизацији,
мишљења је и Коста Чавошки.19) На ''сиве зоне'' права и политике,
односно немогућност да се између два појма повуче јасна граница,
упућују Вучић и Стојановић. Једино, о чему се у складу са немач
ком доктрином може говорити, јесте да право као ''очврсли'' део
прошле политике, поставља садашњој политици садржајне грани
це. Како је устав као правни акт, истовремено и идеолошко-поли
тички акт, уставни суд као његов чувар јесте и политички орган.20)
У западној теорији оваква спорења су и даље жива, али се
чини да полако пренагљује став у прилог тезе да је уставни суд
правно-политички орган. Они који чврсто заступају тезу о чисто
правној природи овог органа, безусловно се придржавају Келзена,
а као што смо видели, његова теорија је у том погледу, у најмању
руку веома двосмислена. Ипак, у последње две деценије, све је ви
ше студија у оквиру уставноправне школе ''реализма'' која устав
ни суд виде као трећу законодавну инстанцу (third chamber) која
шаље инпуте у арену политичког процеса под називом ''судифика
ција политике'' (judicalization of politics), чија је парадигма мисао
Стона Свита и Мартина Шапира. Владе и парламенти почињу да
налазе себе у оковима који су наметнути од уставних судија. Бива
ју принуђени да прилагоде политички дискурс и праксу уставно
судским начелима, у намери да касније прогурају своје интересе
кроз конституционални филтер. Суд делује негативно/директно,
односно креативно/индиректно или ''педагошки'' на законодавца.
Директно, укидајући неуставне законе. Од како је судовима дата
у надлежност и брига за људска права, забележен је драматичан
раст предмета пред уставним судовима водећих европских земаља.
Свакe деценијe је у некима од њих дупло растао број спорних за
кона пред уставним судом, а апстрактну контролу тих закона је по
правилу иницирала опозиција. Доктрина judicial self-restraint (од
више могућих ваљаних тумачења, треба изабрати оно које се нај
више поклапа са уставом) је на моменте изгледала као мртво слово
на папиру, будући да је у Француској, Немачкој, Шпанији, тако ви
ше од пола испитаних закона проглашено неуставним. Индирект
но, парламент/влада антиципира ставове суда, имајући у виду суд
ску праксу, око које се дебатује и спори у самом парламенту, али и
18)

18) Александар Фира, „Уставно судство и парламентаризам“, Архив за правне и друштвене
наук е, вол. 78, 1/1992, стр. 156.
19) Коста Чавошки, нав. дело, стр. 188.
20) Оливера Вучић, Драган Стојановић, „Уставно судство на пресеку права и политике“,
Анали Правног факултета у Београду, LVII, 2/2009, стр. 90, 101.
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нарочито судско образложење одлука, смештајући своје преферен
це у уставан оквир и ''аутоцензуришући'' своје понашање у страху
пред вероватном уставносудском санкцијом, чиме се рудиментар
не политичке страсти преобликују. Парламентарне странке су та
ко разапете између Сциле и Харибде, притисака партијске базе и
интересних група са једне стране, и вета суда са друге. Ангажују
се врсни правници да јавно образложе или дају мишљење за устав
ност неке жељене политике (Француска) па чак и омбудсман (Шпа
нија). Чувена је мисао немачког правника – Комерса, да се прису
ство Карлсруеа (седиште немачког суда) дубоко осећа у ходницима
моћи, терајући политичаре на компромис. Посебну димензију про
цесу даје ''корективна контрола'' закона, када суд, поред образло
жења одлуке, даје и детаљно упутство како би закон требало да
изгледа да би био у складу са уставом. Овиме се несумњиво излази
ван оквира традиционалне поделе власти. Широко су познати слу
чајеви интервенције суда у законодавни домен – прописивање на
чина и обима финансирања немачких политичких партија и позив
шпанског Уставног трибунала да законодавац на стриктан начин
одлучи у вези тада још непостојећег института ''приговора саве
сти'' након уставне жалбе (amparo) једног физичког лица.21)
Појавили су се и први модели уставне политике. Ванберг,
који је њихов идејни творац, полази од премисе да уставне судије
не воде рачуна само о уставноправним питањима када резонују,
него воде рачуна и о политичком окружењу. Дакле, посебност овог
мишљења је што не морају само политичари да се прилагођавају
суду, него и суд њима, али и ширем јавном мњењу. Основне вари
јабле сваког модела или функције уставне политике су: транспа
рентност, тј. јавност рада и комплексност предмета, степен јавне
подршке суду, могућност ублажавања судске одлуке у новом зако
ну. У зависности од комбинације варијабли и њиховог квантита
тивног изражаја или процене, постоје четири модела: еквилибри
јум законодавне аутоцензуре - парламент одустаје од конкретног
закона због високе вероватноће судског вета или губљења гласова,
еквилибријум судске аутоцензуре - одустајање од укидања закона,
еквилибријум поделе власти - законодавац прави закон, али пошту
је било коју одлуку суда, конфликтни еквилибријум – у односу на
претходни модел, законодавац покушава да заобиђе судски вето.22)
21) Alec Stone Sweet, Governing with Judges, Oxford University Press, 2002, pp. 62-66, 73-88;
Martin Shapiro & Alec Stone Sweet, On Law, Politics & Judicalization, Oxford University
Press, 2002, pp. 19-54.
22) Georg Vanberg, The politics of constitutional review in Germany, Cambridge University
Press, 2005, pp. 24-38, 44.
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Утицај јавног мњења као незаобилазног фактора у целокупном ра
ду уставног судства, још је истицао и Мортон.23)

Ове теорије имају и снажну потпору у виду признања
све већег броја, бивших или садашњих судија, да уставни
судови нису чистo правни органи. Судије откривају ставо
ве скромно и углавном уским научним круговима. Мађарски
бивши председник суда (László Sólyom), сведочи о судскопарламентарној ‘’координацији’’, када је суд проглашавао
закон мањкавим у тачно одређеним одредбама дајући рок
законодавцу да исправи своје пропусте (legislative failure/le
gislature’s neglect).24) Белгијски председник суда (Marc Bossuyt),

признаје да уставни суд одавно више није само негативни зако
нодавац. Он је и водич законодавцу како треба да изгледа будућа
законска агенда.25) Чешки уставни судија (Jiří Mucha), примећује

да су источноевропски судови умешани у дубоке политичке
спорове, док и на Западу, судови почињу да интервенишу у
арену која је раније била неометани забран политичких пар
тија.26)

''У мом искуству, тражим покушај да се ублажи политички
ефекат наших одлука'', ''...имамо велико поштовање за буџетску
власт Бундестага. То је област у којој смо посебно опрезни'', ''По
себно у споровима који имају утицај на буџет, суд се повлачи како
би избегао економски или буџетски хаос'', ''Fiat iustitia, pereat mun
dus27) – то није нешто што уставни суд може себи да приушти. Како
ће друге гране власти реаг овати на одлуку, такође има улогу'', ''Ми
не можемо да пређемо јавни праг толеранције; ако то урадимо гу
бимо ауторитет'', само су неки од исказа судија немачког уставног
суда28), који додатно иду у прилог нашој тези. Зашто су судије дуго
одбијале да признају овако нешто широј јавности?
23) F. L. Morton, „Judicial Review in France: A Comparative Analysis“, The American Journal
of Comparative Law, Vol. 36, No. 1 (Winter, 1988), p. 94.
24) Address by President László Sólyom to the international conference marking the 20th anniver
sary of the establishment of the Constitutional Court, http://www.mkab.hu/index.php?id=con
ference
25) Marc Bossuyt, The Belgian Constitutional Court and the re-enacting of an annulled law, Ibid.
26) Jiří Mucha, Political questions in the case-law of the Czech Constitutional Court, Ibid.
27) Искривљена латинска пословица Нека буде правде, (и стога) нека пропадне свет, изра
жена у заповедном коњунктиву (coniunctivus iussivus) која у оригиналу гласи Fiat iusti
tia, ne pereat mundus – Нека буде правде, (и стога) нека не пропадне свет, како би се
истакла немогућност догматске правне доследности суда
28) Georg Vanberg, нав. дело, pp. 126, 133, 135.
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Држимо да је проблем у недостатку ''демократске'' легитим
ности суда. Хронична фрустрација због чињенице да о тако осе
тљивим питањима одлучује орган који није непосредно изабран,
оптерећује деценијама јавност и уставне судове. Постоје три узро
ка за ово. Традиционална француска одбојност према судској хи
јерархији још из доба револуције и после,29) затим политичка злоу
потреба кованице ’’владавина судија'' (government of judges), којом
се вешто манипулисало како би се опонирало било каквој судској
контроли,30) а затим уска перцепција демократије уз вештачку/ја
сну поделу на релацији право и политика. Демократија данас не
мора да буде оно што је била у француској револуцији или после
ње у току два века, али је политички дискурс углавном наслеђен
из тих периода, спречивши тако модификацију демократије, одно
сно демонополизацију политичког легитимитета. Нити су парла
менти данас оно што су били пре два века, дакле брана извршној
самовољи монарха, нити је демократија једини чувар легитими
тета. Скупштине су се, мање-више, претвориле у партијску арену
или испоставу извршне власти, док се демократија у прошлости,
ако је била остављана самој себи, често претварала у своју супрот
ност. Одлуке парламента су махом одлуке извршне власти, тако
да уставни суд, ако се занемари формални начин директних избо
ра, није ништа мање легитимно тело од законодавца. Хамилтон је
давно приметио да је понекад заиста тешко рећи када законодавна
власт прелази ван граница свог уставног делокруга, док тело ко
је лоше законе доноси, неће бити у стању да их касније усклади
са уставом. Овде не би могло да се приговори Хамилтону да је
парадоксално у једном својству веровати људима који су донели
устав, а у другом законодавном не, јер не само да је процедура за
доношење устава оштрија и изискује консензус, него је и он само
уопштени договор за политичку утакмицу у будућности, чији ће
поени управо бити закони просте већине. Судије нису подложне
странчарењу у мери посланика, а иако и постоји шанса да судије
понекад криво тумаче закон, то не у толикој мери да би угрозили
стабилност политичког поретка. Судска власт је најмање опасна,
она нема ни мач ни кесу (power of the sword and power of the pur
se) да силом наметне одлуке.31) ''Угаони камен овако замишљене
29) Michael H. Davis, „The Law/Politics Distinction, the French Conseil Constitutionnel, and the
U. S. Supreme Court“, The American Journal of Comparative Law, Vol. 34, No. 1 (Winter,
1986), pp. 46-52.
30) Michael H. Davis, „A Government of Judges: An Historical Re-View“, The American Jour
nal of Comparative Law, Vol. 35, No. 3 (Summer, 1987), pp. 559-580.
31) Хамилтон, Медисон, Џеј, Федералистички списи, Радничка штампа, Београд, 1981, стр.
337, 440-445.
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структуре политичког система требало је да буде судска контро
ла уставности'', закључује Чавошки.32) Управо извор уставносуд
ског легитимитета, поред чисто правних разлога, треба тражити
у ограничењу власти, а не у демократији. Демократија, да би да
ла оно све најбоље од себе, али и да би опстала, мора да схвати
неопх одност других државних органа који је лимитирају правнополитички, и самим тим гарантују. Демократија добија тако све
више изглед ''мешовитог поретка''. Представничка демократија уз
уставни суд као орган ''аристократских примеса''. Концептуална
дихотомија право/политика уноси додатни проблем. Како истиче
Дејвис, управо је ово противстављање извор неспоразума између
континенталних и англосаксонских правника, када постављају пи
тање, да ли је француски Уставни савет суд или политичко тело?
Том приликом се првом даје вредносна предност, али се реално
превиђа да је политика само општији феномен од права, и да се
суштински ова два појма односе један према другом баш унутар
себе у зонама преклапања.33) До овога је дошао позивајући се на
Дериду и укидање вештачких првих концепата. Ми долазимо до
истог закључка, али истичемо да је у ''првим наративима'' присутан
идентитет права и политике, док се деструктурализам, несвесно
обрачунава само са добро укорењеним привидом.
Уставни суд је, ceteris paribus, тако у могућности да дели
мично обнови антички идеал делања у складу са општим добром
и да ублажи разлику између права и политике. И то ако се добро
уреде његов избор, структура и функције. Суд служи и као додатни
филтер за селекцију инпута из окружења, чиме доприноси стабил
ности политичког система у целини.

Уставни суд у политичком систему Србије
У делу рада посвећеном конкретној улози Уставног суда Ср
бије у политичком систему, обратићемо пажњу на уставна решења
која се тичу овог органа, а која могу да произведу велике проблеме
у његовом функционисању. Она се тичу избора/мандата судија, на
чина рада суда и поступка, као и појединих спорних надлежности.
Друга општепозната и мање спорна питања, неће бити предмет
анализе, јер су до сада подробно обрађивана.
32) Коста Чавошки, нав. дело, стр. 40.
33) Michael H. Davis, „The Law/Politics Distinction, the French Conseil Constitutionnel, and the
U. S. Supreme Court“, The American Journal of Comparative Law, Vol. 34, No. 1 (Winter,
1986), p. 90.
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МАНДАТ И ИЗБОР СУДИЈА УСТАВНОГ СУДА
Устав Републике Србије из 2006. (чл. 172), прописује да се
Уставни суд састоји од 15 судија, који се бирају и именују на ман
дат од девет година. Једно лице може највише два пута да буде
именовано или бирано за судију.
Дужина мандата, могућност или одсуство реизбора (правни
положај судија) су кључеви судске независности,34) а без обзира
што Уставни суд није суд класичног значења, без независности су
дија у раду, нема ни жељених ефеката конституционалног аран
жмана. У компаративној пракси, уобичајена су три начина којима
се ова независност жели постићи. Први је случај судијске стал
ности, преузет из праксе редовних судова или америчког система
у Врховном суду, када судије остају на дужности све до одређе
них година живота, тј. испуњености услова за пензију или ''during
good behaviour'', други када постоји ограничени мандат, уз забра
ну реизбора, док се српски уставотворац определио за трећи, ка
да постоји лимитиран мандат, али уз могућност поновног избора.
По нашем мишљењу овај начин представља слабији гарант за не
зависност суда, у односу на остале. Ипак, судијска сталност није
погодна за уставне судове. Осим што је Уставни суд неупоредиво
моћније тело од других судова, као што смо већ указали, само ре
зоновање унутар овог органа није чисто правно механичко, него
креативно, те несумњиво произилази да је пожељно периодично
Уставни суд попуњавати новим лицима, како би се прилагођавање
устава вршило у складу са променљивим политичким и социјал
ним околностима. За то су погодније повремене судије од сталних,
које дугим временом ''очврсну'' у својим конзервативним назори
ма, па могу да угрозе стабилност политичког система у целини,
као што то показује искуство још из Рузвелтовог периода. Још је
Капелети позивајући се на Каламандреија и Келзена, критиковао
покушај да се поистовети рад ''каријерних судија'' који технички
примењују право, са судском контролом уставности која је вред
носно оријентисана и квази-политичка функција.35) Овај метод је
био прихваћен Уставом Србије из 1990. (чл. 126). Ново уставно
решење, како то примећује Марковић, није добро, јер се тако су
дија може у првом мандату ''препоручивати'' за реизбор, на штету
34) Александар Фира, Ђорђе Ђурковић, „Независност судства и уставни суд“, Архив за
правне и друштвене науке, вол. 80, 3/1994, стр. 379.
35) Mauro Cappelletti, „Judicial Review in Comparative Perspective“, California Law Review,
Vol. 58, No. 5 (Oct., 1970), p. 1047.
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независном обављању ове дужности. Већ помињани Гарлицки је
тврдио да је забрана реизбора важна за независност суда и слободу
од фаворизовања жеља било парламента било политичара прили
ком одлучивања. Индикативан је случај Чешке чији устав не забра
њује реизбор, а ми додајемо и Мађарске (чл. 8 Закона о уставном
суду) и Молдавије (чл. 5 Закона), које допуштају додатни мандат.
Одбијање великог дела чешких судија да присуствују церемони
ји проглашења нових судија од стране председника Хавела, многи
политиколози су протумачили као знак њихове забринутости, да
ли ће се тај гест свидети неком будућем председнику, што је чи
ста судијска брига за наредну апанажу.37) Уопште, источноевроп
ски тренд, сем поменутих изузетака, а и шире, јесте да се поновни
избор забрањује уставом или законом о уставном суду. У Аустрији
(чл. 147 Устава), Русији (чл. 12 Уставног закона о суду), Турској
(чл. 147 У) и Белгији (чл. 32 З) реизбора нема, јер је предвиђена
судијска сталност, док је он изричито забрањен у Бугарској (чл.
147 У), Француској (чл. 56 У), Немачкој (чл. 4 З), Италији (чл. 135
У), Летонији (чл. 7 З), Литванији (чл. 103 У), Пољској (чл. 194 У),
Румунији (чл. 142 У), Словачкој (чл. 134 У), Словенији (чл. 165 У),
Шпанији (чл. 159 У – није могућ повезани реизбор), Украјини (чл.
148 У), Македонији (чл. 109 У). Поставља се питање, зашто је наш
уставотворац кренуо несигурним путем европских изузетака, уме
сто да преузме већ проверену и већинску праксу о забрани дуплог
мандата? Чак се и у најоптималнијем модусу (ограниченом манда
ту без права реизбора), крије клица могућег повлађивања судија,
ако не органима који су их изабрали, а оно политичарима од моћи,
који сутра могу да утичу на неку њихову бенефицију или ново рад
но место. Садурски оправдано доводи у сумњу тезу Гарлицког, да
је таква веза, премда могућа, плод више персоналног дигнитета
судије, него системска мањкавост. Проблем је у томе, што нешто
млађе судије, које по истеку мандата у уставном суду, немају оп
цију да се врате на високопозиционирано радно место одакле су у
суд дошли, као рецимо професори универзитета, могу да ступе у
''нелегитимне'' облигације са политичарима, како би сутра, реци
мо, добили посао у државној управи. Хроничан је проблем судске
независности у земљама, у којима је мали проценат судија из ака
демског миљеа, попут Бугарске. Бивши судија тамошњег суда, То
доров, који је и универзитетски професор, сматра да афилијација
36)

36) Ратко Марковић, „Уставни суд у Уставу Републике Србије од 2006. године“, Анали Прав
ног факултета у Београду, LV, 2/2007, стр. 27.
37) Wojciech Sadurski, Rights Before Courts - A Study of Constitutional Courts in Postcommunist
States of Central and Eastern Europe, Springer, 2005, p. 14.
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судија са политичарима зависи како од части, тако и од планова за
даљу каријеру. Други бугарски судија, Неновски, акцентира опте
рећење судија будућношћу каријере и наводи да је то чешће случај
са млађим судијама. Зато, судије не би требало да буду млађе испод
завидног старосног цензуса. Украјински судија, Тихиј, сматра да је
орочени мандат без реизбора, добар, али само за оне који одлазе у
пензију одмах или убрзо после службе у суду. Остали гледају како
да се повежу са партијама ради даљег посла. Зато је боља судијска
сталност.38) У Србији тек трећину суда сачињавају лица, која имају
статус универзитетског професора,39) док не постоји опција сло
бодног изласка/повратка статуса редовног судије као у Летонији
(чл. 7 закона о уставном суду). И да нема реизбора, већина српских
судија би калкулисала у вези каријерне будућности, у овом случају
ван суда.
Мислимо да би проблем могао да се реши тако што би се по
дигао старосни ниво за судију, али и продужио орочени мандат, на
12-15 година. Тако, судија не би могло да буде лице испод 50 годи
на, уместо садашњих 40, а уз нешто дужи мандат, то би значило да
врло брзо или одмах након службе у суду, судија иде у пензију. Ти
ме се овај систем приближава сталности, али се избегава мана да у
уставном суду, један исти судија проведе дуже од 15 година, чиме
се одстрањује опасност од предуге концентрације моћи, и евенту
алног ''окамењивања'' судског менталитета у решавању спорова. У
неким добро уређеним западноевропским системима, где не по
стоје старосни лимити за статус уставног судије, постојe дубоко
уврежени политички обичаји, да се за кандидате на те функције,
номинују искључиво старије особе, у њиховим педесетим, шезде
сетим и седамдесетим, као у Италији.40)
Још једна од препрека за независан положај суда може да
буде и начин избора. Према истом (чл. 172) Устава, скупштина,
председник и Врховни касациони суд имају једнак утицај на избор
судија. Скупштина бира пет кандидата од десет које предлаже шеф
државе, председник именује пет од десет које му предложи скуп
штина, док општа седница Врховног касационог суда именује пет
судија од десет које му предложе Високи савет судства и Државно
веће тужилаца.
Опасност се крије у могућности да једна партија или коали
ција са доминантном партијом, искористи ове механизме да обез
38) Ibid, p. 15.
39) http://www.ustavni.sud.rs/page/100018/cnt/судије.sr-Cyrl-CS.htm
40) http://www.cortecostituzionale.it/versioni_in_lingua/eng/lacortecostituzionale/cosaelacorte/
cosaelacorte.asp#titolo4_1
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беди апсолутну већину судија, ако парламентарна већина и пред
седник долазе из исте странке. Да би се једнострани партијски
императиви приликом избора судија свели на минимум, можда би
требало, најпре, у неком будућем Уставу или ревизији, за шефа др
жаве имати особу која, барем, никада у животу није била члан неке
партије у смислу да је обављала неку партијску функцију.41) Тако
би његови кандидати били ‘’департизовани’’. Са друге стране, да
би се исти ефекат ублажио и када су у питању кандидати парламен
та, неопходно је прописати јаку квалификовану већину приликом
истицања предлога. Устав Србије (чл. 105, ст. 11) предвиђа да На
родна скупштина бира судије Уставног суда, већином гласова свих
народних посланика, дакле апсолутном натполовичном већином.
Тропетинска већина или двотрећинска већина свих посланика би
натерале главне партије на консензус приликом избора судија, или
би оне макар морале да између себе договоре поделу кандидата,
сразмерно јачини освојених места скупштини,42) што је опет мање
опасно од садашњег решења. Иако у источноев ропским земљама,
устави махом захтевају за избор судија од стране представничког
тела обичну већину, сем Мађарске која захтева двотрећинску већи
ну (чл. 32/А Устава), традиционалне демократије листом изискују
снажну квалификовану већину за избор судија од парламента. Тако
у Белгији (чл. 32 закона о суду), Немачкој (чл. 6 и 7 З), Италији,
Шпанији (чл. 159 У), када парламент или домови суделују у избору
судија, захтева се 2/3, односно у Шпанији 3/5 већина. У источное
вропским уставима одредба о неквалификованој већини је заоста
ли траг почетка транзиције, када су антикомунистичке већине же
леле да што пре конституишу уставни суд и крену у реформе. Како
се политички системи буду све више реформисали, ова одредба ће
се мењати ка квалификованом избору судија (3/5, 2/3 већине).

НАЧИН/ФОРМА РАДА УСТАВНОГ СУДА СРБИЈЕ
И ПРОБЛЕМ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ/ЕФИКАСНОСТИ
Сумње у делу научне заједнице, да је уставни суд на путу да
постане од ''касаторног'' ''жалбени суд'',43) су се показале основаним.
41) Марко Пејковић, „Положај шефа државе у политичком систему Србије“, Српска поли
тичка мисао, вол. 28, год. XVII, 2/2010, стр. 109-110, 117-118.
42) Enrique Guillén López, „Judicial review in Spain: the Constitutional court“, Loyola of Los
Angeles Law Review, Vol. 41:529, Winter 2008, p. 535.
43) Миодраг Радојевић, „Уставни суд Србије“, Политичка ревија, вол. 20, год. (XXI)VIII,
2/2009, стр. 191, 198.
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Како судије саме признају, овај орган је ''загушен'' превеликим бро
јем предмета, а што у најскорије време захтева промену закона о
уставном суду са циљем ефикаснијег рада.44) Највећи део предмета
се управо односи на уставне жалбе, а неефикасност у раду суда је
директна последица лошег или недовољног законског регулисања
начина рада суда. У Прегледу рада Уставног суда у 2009. години се
истиче: ''да је током 2009. године прилив предмета скоро двостру
ко увећан у односу на 2008. годину, а посебно уставних жалби...''.45)
Од 5177 уставносудских предмета, било је 821 предмета уставно
судке контроле, а чак 4356 уставних жалби (!). У самој 2009-ој, од
3217 нових предмета, уставних жалби је било 2842 (!).
Садашња институционална конфигурација је сиромашна
и неадекватна улози коју је суд по Уставу добио, тј. проширеној
палети његових надлежности. Уставни суд одлучује о питањима
из своје надлежности на седници (чл. 42 Закона о уставном суду;
чл.29 Пословника Уставног суда). Уставни суд образује комисије
као стална радна тела (чл. 43 З). То су редакциона, комисија за пра
ћење уставности и законитости, и за организационо – финансијска
питања (чл. 32 П). Образују се и одбори за уставне жалбе као стал
на радна тела (чл. 28 П). Одбор за уставне жалбе разматра предлог
одлуке судије известиоца сачињен у предмету по уставној жалби и
даје мишљење о предлогу (чл. 37 П). Судски предмети распоређују
се судији известиоцу према реду пријема и врсти уставносудског
поступка, врсти оспорених аката и азбучном реду презимена суди
ја (чл. 40 П).
Иако је тачно да Уставни суд није могао да се конституише
пре децембра 2007, тврдње да је то један од главних разлога за
овако лоше функционисање нису на месту. Разлог лежи највише у
лошој организацији суда. Уставни суд је ограничен решавањем пи
тања само на општој седници. У Немачкој, на седници, суд одлучу
је само о најважнијим питањима, а она чине тек мали део судских
послова.46) У Србији, стална радна тела имају техничку улогу или
се њихове надлежности своде на давање савета, без права одлучи
вања. Та тела чак нису ни законска категорија, него се конституи
шу пословником или другом одлуком суда. У Немачкој, сенати47) су
44) http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/Србија/725704/Уставни+суд+’’загушен’’+предме
тима.html
45) Преглед рада Уставног суда у 2009. години, Уставни суд, Београд, фебруар/2010, стр. 2,
3.
46) http://www.bverfg.de/en/organization/organization.html
47) Сенати (панели) су подјединице од 8 судија, од укупно 16, које чине општу седницу или
пленум
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законска категорија (чл. 2 Закона о немачком уставном суду). Код
нас одбори за уставне жалбе, такође пословничка категорија, имају
минорну саветодавну функцију. Истини за вољу, 2009. је уведена
нова пракса у суду да ''Радна група'' оцењује процесне претпостав
ке жалбе, али будући да ово тело није нигде поменуто у актима од
пословника па навише, не знају се тачна овлашћења групе. Да ли
она има право да одбаци сваку жалбу или само моћ да препоруку
известиоцу, да жалба не испуњава процесне услове? По поража
вајућој статистици суда, произилази да ни ова инстанца не излази
ван саветодавних оквира, иако вероватно олакшава рад известиоцу
и доношење одлуке о пријему/одбацивању жалбе на седници (чл.
72 П). Овде је јако важно да се и даље осврћемо ка немачком Устав
ном савезном суду (Bundesverfassungsgerichts), јер је он парадигма
међу уставним судовима за ефикасност у раду са уставним жал
бама. Тако ћемо закључити да је примаран услов за ефикасност у
том смислу, законско регулисање малих судских већа,48) од по три
члана, која не само да имају у надлежност испитивање процесних
претпоставки жалбе (претходни поступак), него и дискрецију да
оцене да ли уложена жалба има уопште могућности да буде пози
тивно решена, па ако нема, да је једногласно одбију, исто као и због
процесних мањкавости (чл. 93б, 93ц З). Чак и много више, већа од
1986. имају и право да одлуче у меритуму жалбе, ако се предмет
жалбе може подвести под већ постојећу јуриспруденцију једног од
панела Уставног суда, тј. ако не покреће нову врсту уставножалбе
них спорова.49) Међутим, само панел има право да закон прогласи
неуставним на основу решења неке жалбе (чл. 93ц З). И одиста, до
вољно је само бацити поглед на импозантну статистику немачког
суда. У периоду од 1951. до 2002. од 135,968 примљених уставних
жалби суд је одлучио у 113,000 случајева (110,000 у малим већи
ма), дакле око 84%, иако је након уједињења Немачке дошло до
неконтролисаног раста жалби, што је донекле ублажило муњевит
рад овог органа.50) Од 4356 жалби у 2009-ој, према Прегледу рада,
српски Уставни суд је решио само 1225 жалби или 28% од укупног
броја (!). Исто, ако се компарира ефикасност ова два суда у погледу
примљених/решених жалби у току једне, 2009. године, бележи се
опет јака диспропорција. Немачки суд је од 6.308 примљених жал
би, одбацио или одлучио о 6051, дакле 95% уставних жалби је ре
48) На ово су упућивали још Александар Фира, „Уставни суд у Уставу Републике Србије од
1990“, Архив за правне и друштвене наук е, вол. 47, бр. 2-3, 1991, стр. 323-324. и Мио
драг Радојевић, нав. дело, стр. 199.
49) Georg Vanberg, нав. дело, p. 88.
50) Ibid

168

Марко Пејковић

Уставни суд у политичком систему Србије и...

шено. У Србији је у истој години, од 2842 нових жалби, решено у
најбољем случају, тек 1225, односно само 43%. Занимљиво је упо
редити улогу известиоца у нашем систему и Немачкој. Тамо, лице
које бива изабрано за судију, одмах добија одговорност за поједино
правно подручје (Dezernat) и тако аутоматски стиче функцију изве
стиоца (Berichterstatter) за свој правни домен. Основни критеријум
за статус известиоца је тако специјализација за неку ужу област, а
не време поднесака или азбучни ред у списку судија. Несумњиво
да и ово доприноси каквоћи и брзини доношења одлука. Уочљи
во је и да ниједан српски акт не помиње рок за доношење одлуке,
сем када су у питању мандати посланика (чл. 79 З) и одговорност
председника (чл. 96 З). Тако у Аустрији (чл. 36е З), прописано је да
свака одлука треба да буде донета у року од 6 месеци од дана при
јема захтева, у Белгији (чл. 109 З) исто од 6 месеци уз могућност
додатног продужења не више од шест месеци, у Хрватској (чл. 33
Уставног закона) годину дана, у Украјини (чл. 57 З) три месеца, у
хитним случајевима и 30 дана, док је у случају жалби то 6 месеци,
у Француској (чл. 61 У) месец дана, а у хитним случајевима на зах
тев владе 8 дана. У Немачкој (чл. 30 З), рок после јавне расправе је
три месеца. Слично решење имају Бугарска, Летонија и Литванија.
51)

НАДЛЕЖНОСТ ОДЛУЧИВАЊА О ПОВРЕДИ
УСТАВА ОД СТРАНЕ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
Према члану 118. Устава, председник Републике се разреша
ва, 2/3 већином у скупштини ако је повредио Устав. Поступак може
да покрене најмање једна трећина посланика, али скупштина не
може да разрешава, све док Уставни суд не одлучи о повреди нај
вишег правног акта у року од 45 дана.
Несумњиво је да се ‘’повреда’’ или ‘’кршење’’ устава односе
на пооштрену политичку одговорност са правним примесама. Али,
као што смо у теоретском делу рада разматрали, не постоји кон
цептуални, а још мање практични разлози, да ово питање не дође
у надлежност Уставног суда. Петров52) и Марковић,53) осим разлога
да оваква политичка надлежност не приличи једном правном ор
гану, наводе и одсуство логике овог института, с обзиром да пред
седника разрешава тело које га није ни изабрало, а нити то ради
51) http://www.bverfg.de/en/organization/gb2009/A-IV-1.html
52)

Vladan Petrov, Novi Ustavni sud Republike Srbije, http://www.starisajt.nspm.rs/deba
te_2007/2007_petrov1.htm

53) Ратко Марковић, нав. дело, стр. 38, 39.
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представничко тело, попут Сената у америчком импичменту. Што
се тиче тих замерки, осим чињенице да грађани бирају скупштину,
а немају шансу да је опозову, ако се погледа дебата уочи доношења
америчког устава, видеће се да оне нису на месту. Озбиљан утицај
је имала идеја одговорности шефа државе пред Врховним судом,
или већем судија, од стране Рандолфа, Медисона, Патерсона (ко
ји је предложио да Врховни суд утврди одговорност, али да само
Конгрес смењује председника, дакле слично српском решењу) и
Хамилтона. Од те идеје се једино одустало због тога, што у САД
не постоји посебан уставни суд, који нема јурисдикцију над одлу
кама обичних судова, што би значило да постоји опасност да исто
тело суди председнику два пута (једном кроз импичмент, други пут
у редовном поступку за исту ствар), чиме би била нарушена не
пристрасност суда.54) Код нас не постоје спојене врховносудске
и уставносудске надлежности, тако да тих опасности нема, а сма
трамо да у озбиљним кризама политичког система, учешће у пре
вазилажењу треба да има што шири круг највиших органа. Мада,
приговори о конфузној природи чл. 118, могућности да скупштина
заобиђе одлуку суда, јесу тачни.55)

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Уставни суд Србије, као правно-политички орган, поседује
легитимно право на значајан политички утицај у политичком си
стему Србије. Но, за тај статус није довољно имати само прописе
и акте, он ће морати за њега сам да се избори, како то показује ис
куство свих водећих уставних судова у Европи, па и свету. Многи
од њих су улазили у жестоке вербалне окршаје са представницима
егзекутивне и легислативе и нису дали на своју независност. Пи
тање је колико садашњим институционалним оквиром суд има ма
неварског простора за аутономију у највећем могућем степену, али
уставном ревизијом грешке могу да се поправе. Колико углед суда
буде зависио од самоиницијативе, толико ће томе допринети поли
тичка јавност Србије, која је још рудиментарна и у повоју. Улога
медија, универзитета и утицајних јавних личности у том процесу
је незаменљива. Тако ће се створити све претпоставке да Уставни
суд Србије постане модерна институција XXI века.
54) John Murphy, The impeachment process, Chelsea house publishers, 2007, pp. 27-30.
55) Ратко Марковић, „Устав Републике Србије из 2006 – критички поглед“, Анали Правног
факултета у Београду, вол. 54, 2/2006, стр. 19.

170

Марко Пејковић

Уставни суд у политичком систему Србије и...

Marko Pejkovic
CONSTITUTIONAL COURT IN SERBIAN
POLITICAL SYSTEM AND COMPARATIVE
EXPERIENCES – THEORY AND PRACTICE
Summary
In this text, the author attempted to comprehend in the most pos
sible realistic way, through an approach in legal and political sciences,
the role and position of Serbian Constitutional court today. First, the
author examined a theoretical problem of the character of this institu
tion and its functions. In regard to this, the research of such issues did
not serve as some theory for the sake of theory, but instead it repre
sented a substantive contribution in terms of (un)justifying of some of
the court’s controversial political functions such as impeachment or the
right to ban the political parties, because a domain of one’s institution
competencec derives from its intrinsic nature. Special observation was
made concerning the court’s practice according to the data of 2009.
Rich European jurisprudence and literature occupied a prominent place
in it. These aspects are prima facie paradigms for the estimation of effi
ciency of Constitutional court of Serbia and main leverage instruments
in analyzing the notion of constitutional court in toto. The conclusion
of the paper is related to the necessity of transcending a traditional/
artificial dichotomy between constitutional law and politics and legiti
mization of the constitutional court with modified principles of repre
sentative democracy, while a critical view on the court’s practice (f.e.
numerous unsolved cases) lead author to propose a structural re-sha
ping of the Serbian Constitutional court.
Key-words: constitutional court, negative legislator, positive legislator, consti
tutionality, constitutional complaint, re-election of judges of the
constitutional court, judical chamber, judicalization of politics,
constitution
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ВРЕДНОСТИ И ОЧЕКИВАЊА КАО
ЧИНИОЦИ ИЗБОРНОГ ОПРЕДЕЉЕЊА

Сажетак
У истраживању обављеном на пригодном узорку студената
два факултета (N = 255) непосредно пред парламентарне изборе
2008. године, постављена су три задатка: да се испита каква је ве
за између изборног понашања, односно намере да се гласа за ДС
и СРС и 1) степена прихватања карактеристичних 18 друштвених
и 18 личних циљева (вредности), 2) очекивања да та странка дола
ском на власт може помоћи или отежати остваривање сваког од тих
циљева и 3) производа значаја сваког циља и очекивања да странка
може омогућити његово остваривање. Производи прве две гру
пе фактора, вредности и очекивања, објашњавају тек нешто већи
степен варијансе него исти фактори посебно (пре свега, сама оче
кивања), чиме се директно не оспорава, али се јасно и не потвр
ђује претпоставка теорија очекивање – вредности. Упоређени су
гласачи ДС и СРС, особито у погледу очекивања од префериране
и супарничке странке. Генерална правилност је, било да је реч о
друштвеним или личним циљевима, да се од изабране странке оче
кује да може више (често и драстично) него супарничка странка да
допринесе остваривању великог броја циљева, укључујући и оне
који нису у програму ни у средишту политике изабране странке,
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па чак и оне до којих ни бирачима није посебно стало. Дискутова
но је да ли афективна везаност за странке говори у прилог моделу
страначке идентификације.
Кључне речи: циљеви, вредности, странке, очекивања, изборно понаша
ње

ТЕОР
 ИЈСКИ УВОД
Политичко понашање појединца несумњиво је веома реле
вантно за разумевање друштвених процеса, посебно када се ради о
изборном опредељивању у парламентарним демократијама, јер тај
чин умногоме одређује политички развој једне заједнице у времен
ском периоду од најчешће неколико година.
О човеку који политички промишља и одлучује вођене су
исцрпне расправе још од Аристотела, који је људска бића одређи
вао и као политичке животиње. У модерно време многи аутори
истичу значај анализе људских (што ће рећи субјективних, психо
лошких) извора политичке партиципације. Тако нпр. Јула (Eulau,
1963) сматра “... да се не може ништа смислено рећи о управљању
(власти), а да се не говори о политичком понашању човека – ње
говим активностима, циљевима, нагонима, осећајима, уверењима,
опредељењима и вредностима.“ Дакле, психолошка објашњења,
која узимају у обзир диспозиције и покретачку енергију поједин
ца као политичког актера, могу значајно допринети објашњењима
политичких феномена. Иако на први поглед изгледа да поједини
актери немају довољно ни релевантног знања за доношење одлука,
нити имају рационалног разлога да учествују у изборном понаша
њу где је њихов глас један у мору милиона других, испитивање на
психолошком нивоу је настављено и постало неизбежни део проу
чавања сваких избора.
Психолози сматрају да политички и други социјални систе
ми не постоје без индивидуа које их чине, нити функционишу без
људске динамике. Следствено томе, по овом гледишту, обухватна
објашњења социо-политичких система не могу бити правилно и
потпуно дата без разматрања њихових људских извора енергије
(DiRenzo, 1974, Петровић, 2005). Последњих деценија, са појавом
и брзим развојем интердисциплинарне области политичке психо
логије (Knutson, 1973, Sears et al. 2003) разлике између психоло
шких и политиколошких студија политичког понашања можемо
узимати само условно, на основу тога на шта је стављен већи на
гласак. За разлику од социолога и политиколога, који се пре свега
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занимају за ефекте изборног понашања на одређено друштво, пси
холози у центар свог разматрања најчешће стављају испитивање
процеса политичког понашања, односно партиципације поједина
ца (Милошевић, 1998).
Студија која се сматра каменом темељцем модерног обја
шњења понашања бирача објављена је 1944. од стране Лазарсфел
да и сарадника (Lazarsfeld et al., 1944). Већ ови аутори претпоста
вљају да на одлуку гласача ком председничком кандидату ће дати
глас утиче више фактора, међу њима и неки које можемо сматрати
психолошким.
Деценију касније, Кемпел и сарадници (Campbell et al., 1954)
још више истичу значај психолошких фактора, померајући тежи
ште анализе са социо-демографских на више индивидуалне чини
оце, пре свега ставове према релевантним политичким објектима:
политичким странкама и кандидатима, као и проблемима који до
минирају у кампањи. Овај приступ истиче да се у изборном по
нашању бирачи воде анализом следећих елемената: а) избором
релевантних друштвених проблема у време одржавања избора; б)
проценом важности сваког проблема; в) проценом о томе је ли до
садашња власт испунила његова очекивања у вези датог проблема
и г) проценом о томе која је странка најближа његовом ставу о да
том проблему.
У многим оваквим моделима политичког понашања једна од
основних претпоставки, некад експлицираних, а некад само им
плицитно постојећих, била је да се човек понаша као рационално
биће тежећи да максимализује своју корист и да за потенцијални
добитак не „плати“ превише. Дакле, у изборном понашању људи
ће се опредељивати, пре свега, за оне партије које могу да доприне
су остварењу оних циљева и постизању оних вредности који су за
њих релевантни. Но за такво, рационално понашање, потенцијал
ни бирач мора бити свестан својих интереса и довољно информи
сан о потенцијалној „понуди“ на политичкој сцени, односно специ
фичностима и различитостима те понуде од стране разних актера
– политичких странака. Поред „компоненте корисности“ бирач у
доношење одлуке укључује и основне вредности за које се залаже.
С друге стране, често се истиче и чињеница да се бирачи не
понашају увек на рационалан начин. Показало се, на пример, и да
симпатизери неке странке теже да перципирају блискост између
својих ставова и ставова префериране странке и чешће него што је
то заиста реално. То је довело до концепта страначке идентифика
ције, који посебно добро објашњава како се бирачи опредељују у
условима (веома честим) када су недовољно заинтересовани и ин
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формисани о проблемима у друштву и програмима странака. Овај
концепт се показао посебно користан у објашњавању понашања
бирача у САД и Британији где доминира двопартијски систем.
У истраживањима изборног понашања у Србији током 1990их доминирао је социодемографски приступ. По том приступу,
групе са истим социодемографским карактеристикама понашају се
углавном хомогено. Као значајне детерминанте изборног понаша
ња код нас, посебно током 1990-их, показали су се степен образо
вања, старост, тероторијална припадност, национална припадност
(Милошевић, 1997). У низу истраживања политичких преферен
ција у Србији, аутори су, описујући бирачко тело често користили
придев ирационално (Бранковић, 2007; Гоати, 1996, Михаиловић,
1996). То би могло да иде у прилог моделу страначке идентифи
кације. Како се систем парламентарне демократије у нашој земљи
стабилизовао, престао да буде новина и постао уобичајено ста
ње ствари, изгледа да овај модел стиче већу експланаторну моћ.
Основни разлог за то је да управо истиче емоционалну компонен
ту, тј. афективне факторе везане за изборно понашање.
Постоји један скуп психолошких теорија, познатих као те
орије очекивање-вредност, које служе за предикцију понашања у
многим областима. Ми смо пошли од идеје да се он може користи
ти, између осталог, и у предикцији изборног понашања. Теорија
’очекивање – вредност’, у свом основном виду представља когни
тивно-мотивациону теорију која указује да производ уверења да ће
се жељени циљ постићи и вредност или валенца тог одређеног ци
ља, утичу на тежњу особе ка циљу, која се може, ако нема других,
објективних препрека, испољити у понашању особе (Feather &
O’Brien, 1987; Wigfield & Eccles, 1992, и многи други). Та веза би,
судећи по бројним варијацијама теорија ’очекивање – вредност’
требала бити снажнија и стабилнија уколико се мери важност ви
ше циљева (идеално би требали имати исцрпну листу релевантних
циљева) и очекивања њиховог остварења.
Модели ’очекивање-вредност’ веома су значајни савремени
модели који укључују како вредности циљева тако и очекивања. За
проблем овог рада значајна допуна је да очекивања нису лична не
го ’делегирана’, тј. очекивања од других – политичких странака да
остваре циљеве који ће бити испуњење наших вредности. Овакви
модели су подложни критици због наглашавања рацион
 алних ког
нитивних процеса. Међутим, упечатљив скуп истраживања којима
су утврђене везе очекивања и вредности са различитим врстама
евалуације, понашања и избора, даје потпору одрживости тих мо
дела. У сваком случају, из евентуалног неуспеха објашњења раци
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оналним елементима, можемо барем индиректно закључити нешто
и о значају ирационалних, односно афективних елемената.
На емпиријским истраживањима је да провере колико се
варијансе понашања (али и ставова) може објаснити узимајући у
обзир ова два елемента: вредности и очекивања. Нека скорашња
истраживања и код нас су потврдила да се оваквим моделима може
објаснити велики степен варијансе става према одређеним поли
тичким странкама. Тај степен готово увек прелази 50% - што значи
да је мултипла корелација између вредности и очекивања с једне и
ставова према странци с друге стране изнад 0.70. Степен објашње
не варијансе става према одређеним странкама пење се и до 70%,
што значи да је мултипли коефицијент корелације чак и 0.84 (Ку
змановић & Петровић, рукопис).
Међутим, није основано очекивати тако високе корелације
кад је у питању понашање, па чак и намера за понашање. Разлога
за то има више: од тога да бирачи могу имати позитиван став према
више партија, док не могу гласати за све, па до низа ситуационих
фактора због којих потенцијални бирачи не излазе на изборе, тј.
не дају свој глас ни једној политичкој партији. На понашање људи
утичу бројни непредвидиви фактори, од ситуационих околности
до утицаја претходног понашања (Ajzen, 1991; Ajzen& Fishbein,
1980; Saltzer, 1981).

ПРЕДМЕТ И ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА
Предмет нашег истраживања је откривање потенцијалне ве
зе између производа прихватања личних, односно друштвених
циљева и оцене да би долазак на власт одређене странке омогућио
остваривање тих циљева – са једне стране, и изборног понашања,
тачније намере да се то понашање оствари, изражене преко одго
вора на питање за кога ће гласати на предстојећим изборима – са
друге (истраживање је обављено у току предизборне кампање за
парламентарне изборе у Србији, априла и маја 2008). Први истра
живачки циљ је утврђивање да ли постоји генерална тенденција
повезивања ових варијабли. Други истраживачки циљ је утврђива
ње евентуалних комбинација прихватања низа циљева и очекива
ња (односно њиховог производа) као најбољих предиктора намере
да се гласа за поједине странке.
Да би се реализовала ова два истраживачка циља, мора се
одговорити на три питања и извршити компарација добијених ре
зултата: прво, испитати колико само прихватање одређених циље
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ва утиче на бирање појединих политичких странака; друго, каква
је и колика је повезаност између очекивања да би долазак на власт
одређене странке (или коалиције) обезбедио остваривање испити
ваних циљева и спремности да се гласа за ту странку; и треће, ко
лико је повезан производ оцене значаја (или прихваћености) сваког
циља и очекивања да га конкретна странка реализује (односно су
ма свих тих производа) са спремношћу да се гласа за дату странку.
По теоријама очекивање – вредност трећа поменута група треба
да буде много бољи предиктор намере за понашање, него два њена
засебна елемента.
Како су у истраживање укључени и циљеви који се односе
на лични живот појединца и друштвени циљеви треба да се поста
ви још једно питање (задатак истраживања) и уз њега дâ хипотеза.
То питање је колико на понашање утиче једна, а колико друга гру
па циљева. Пошто су политичке странке створене пре свега ради
остваривања друштвених (од заједничког интереса) циљева, оче
кује се да све повезаности буду израженије у сфери друштвених
циљева него у сфери личних циљева.
Варијабле
На основу теоријских разматрања различитих аутора и до
садашњих испитивања циљева, конципиране су листа личних ци
љева (ЛЛЦ) и листа друштвених циљева (ЛДЦ), у оквиру сваке по
18 (шире о томе у: Кузмановић и Петровић, 2007). ЛЛЦ је укљу
чила следеће циљеве (дајемо најкраће називе): углед, пријатељи,
друштвена моћ, самоактуализација, алтруизам, постигнуће, узбу
дљив живот, подређеност, сигурност, савесност, љубав, материјал
ни стандард, знање, уживање (хедонизам), друштвено ангажова
ње, самосталност, популарност и здрав живот. ЛДЦ је обухватила
циљеве: јака тржишна привреда,добри међунационални односи,
борба против криминала и корупције,јачање одбрамбених снага,
хуманији односи, еколошки циљеви, запосленост, социјална јед
накост, правна држава, чување традиције, улазак у Европску унију,
приватизација, државни и територијални интегритет, демократија,
животни стандард, развој науке и културе, социјална права и јед
нопартијски систем.
Испитаници су могли да искажу своју намеру да гласају за
било коју политичку странку која учествује на изборима.
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МЕТОД
Узорак
Узорак је чинило 255 студената друштвених наука, са два
факултета: Филозофског (психологија, историја, етнологија, соци
ологија) и Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.
Било је више особа женског пола - око 68%.
Начин обраде података
Основни начин обраде података и приказивања резултата би
ле су мултипле регресионе анализе (које укључују више предикто
ра и један критеријум). Предикторе су представљали: а) лични и
друштвени циљеви (18 плус 18) односно њихова важност за ис
питанике; б) очекивања да ће одређена политичка странка уколи
ко освоји власт помоћи остварењу сваког од датих циљева; и ц)
производи претходне две скупине варијабли (важност циља пута
очекивање да он може бити остварен). Изабране су две дихотом
не критеријумске варијабле: а) да ли испитаник намерава или не
намерава да гласа за Демократску странку и коалицију коју она
предводи – За европску Србију, и б) да ли испитаник намерава или
не намерава да гласа за Српску радикалну странку. Због малог про
цента бирача међу члановима испитаног узорка остале странке ни
су укључиване у ову анализу.

РЕЗУЛТАТИ
Важности личних и друштвених циљева као
предиктори намере за изборно понашање
Прво ћемо приказати оцене друштвених циљева као предик
торе гласања за две одабране странке. Свих 18 циљева, односно
важност коју им испитаници придају објашњавају 13% варијансе
изборног опредељења за Демократску странку (мултипла корела
ција је 0.36) што је значајно на нивоу 0.05. Истих 18 циљева обја
шњава 21% варијансе изборног опредељења за Српску радикалну
странку (Mult R= 0.46) што је значајно на нивоу 0.01. Анализа бета
коефицијената указује да ни један посебни циљ не утиче значајније
од других на изборно опредељење. Објашњена варијанса избор
ног опредељења је значајно мања него што је то варијанса ставова
према странкама (Кузмановић и Петровић, рукопис), што је и оче
кивано јер и други фактори осим ставова утичу на то да ли неко
намерава да изађе на изборе и да свој глас одређеној страначкој
или коалиционој листи. Природа критеријумске варијабле такође
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утиче на релативно мали степен објашњене варијансе. Наиме, док
с једне стране ових дихотомних варијабли имамо испитанике који
намеравају да изађу на изборе и да дају свој глас Демократској од
носно Српској радикалној странци, с друге стране имамо не само
њихове политичке противнике него све оне који не изјављују да ће
свој глас дати једној, односно другој странци, у које спадају и сим
патизери који из разних разлога неће изаћи на изборе, потом они
који имају позитиван став према датој странци али ће гласати за
неку другу, политички блиску опцију јер им је она приоритет, итд.
Када се у анализи као предиктори узму важности остварења
18 личних циљева мултипла корелација са намером да се гласа за
ове странке је 0.32 односно 0.31, чиме је објашњено свега 10% ва
ријансе –проценат који није статистички значајан.
Очекивања испуњења личних и друштвених циљева
као предиктори намере за изборно понашање
Очекивања да ће Демократска странка ако буде на власти
остварити 18 друштвених циљева објашњава 13% варијансе ин
тенције да се гласа за ову странку (Mult R= 0.36), дакле, у истој
мери као и важност циљева. Када је у питању Српска радикална
странка, проценат објашњене варијансе се пење на 16% (Mult R=
0.40). Први проценат је значајан на нивоу 0.05, а други на нивоу
0.01. Разлог овај разлици пре свега видимо у хомогенијем узор
ку оних који неће гласати за ову странку. У случају Демократске
странке много су чешћи „негласачи“ који изјављују да ће гласа
ти нпр за Либерално демократску партију, а који имају релативно
повољно мишљење и о Демократској странци. Анализа одговора
неопредељених и апстинената указује да су они такође (у нашем
узорку) ближи Демократској него Српској радикалној странци (ка
да упоредимо аритметичке средине циљева уочавамо да су те вред
ности код апстинената ближе просецима симпатизера Демократске
странке).
Што се тиче личних циљева, изгледа логично да људи ге
нерално мање очекују да ће власт било које странке утицати на
њихова пријатељства, љубав, степен алтруизма и слично, мада на
неке личне циљеве, као што је узбудљив живот, постигнуће или
материјални стандард, могу утицати. Испоставило се да, очекива
ња да ће долазак Демократске странке на власт помоћи испуњењу
осамнаест испитиваних личних циљева објашњавају 14% варијан
се спремности за гласање за ову странку (Mult R=0.37, значајно на
нивоу 0.01), а нешто већи допринос од осталих предиктора има
очекивање испитаника да ће моћи да остваре своје потенцијале, да
се самоактуализују. Код Српске радикалне странке, проценат ва
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ријансе се пење на ненаданих 22% (Mult R= 0.47), што је значајно
на нивоу 0.01. Анализирајући бета коефицијенте можемо утврдити
да је највећи значај предиктора – узбудљив живот (са негативним
предзнаком, стандардизовани бета коефицијент је -0.29, а t=-2.928).
Та ставка у целини гласи: Да имам узбудљив живот испуњен стал
ним догађајима и променама. Иако смо ово дефинисали као лични
циљ и кратко га назвали узбудљив живот, изгледа да је други део
тврдње и друштвено релевантан и да су наши испитаници управо
ту динамику животних догађаја повезали са немогућношћу да буде
остварена у случају да СРС освоји власт.
Производи очекивања и вредности као
прeдиктори намере за изборно понашање
По теоријским моделима које смо приказали у уводном делу
рада, и хипотезама постављених на основу њих, производи очеки
вања и вредности требали би бити бољи предиктори изборног, као
и сваког другог понашања, него поједини чиниоци тог производа.
Скуп 18 производа важности друштвених циљева и очекивања да
би Демократска странка дошавши на власт могла да их оствари,
као предиктори објашњавају 18% варијансе намере да се гласа за
ову странку (Mult R= 0.42). Скуп 18 производа важности друштве
них циљева и очекивања да би Српска радикална странка дошавши
на власт могла да их оствари, објашњавају 22% варијансе изборног
понашања (Mult R= 0.47). Оба резултата су значајна на нивоу 0.01.
У погледу личних циљева проценти објашњене варијансе из
носе 9% за Демократску и 25% за Српску радикалну странку (Mult
R= 0.30, односно 0.50). Овај потоњи је значајан на нивоу 0.01. Од
лучујући утицај на оволики степен предикције има производ ва
жности личног материјалног стандарда и очекивања да ће СРС
доласком на власт моћи да подстакне остварење тог циља. Бета
коефицијент показује негативан смер поменуте везе (стандардизо
вани бета коефицијент је -0.39, а t=-3.794).
Упоредили смо и просечан збир производа циљева и очеки
вања код гласача и „негласача“ (свих осталих) једне и друге стран
ке. И у случају личних и друштвених циљева технички распон зби
рова креће се од 18 до 450. Просечан збир производа за друштвене
циљеве код гласача ДС је 289.7, а код негласача 247.5 (разлика је
значајна на нивоу 0.01). За личне циљеве вредности су 238.9 и
203.8 (sig. 0.01). Код гласача СРС, када су у питању друштвени ци
љеви, збир производа је 299, а код негласача 196.1. Када су у пита
њу лични циљеви гласачи СРС имају просечан збир 266.5 насупрот
само 164.5 код негласача. Обе разлике су статистички значајне на
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нивоу 0.01. Очигледно, збирови производа боље раздвајају бираче
од небирача СРС него ДС.
Разлике између гласача Српске радикалне
странке и Демократске странке
Да бисмо потпуније проверили могућности теор ија очеки
вање-вредност на објашњење изборног понашања у нашој земљи,
извршићемо још једну групу анализа. Проверићемо какве су раз
лике између испитаника који су најавили гласање за једну од две
највеће странке на тада предстојећим изборима по вредностима,
очекивањима од префериране, али и од супарничке странке, као и
разлике производа ових чинилаца. Дакле, на одређен начин ћемо
супротставити одговоре гласача једне и друге странке. Да бисмо
уштедели на простору приказаћемо само статистички значајне
разлике (на нивоу 0.01).
Табела 1. Разлике бирача СРС и ДС
по друштвеним вредностима
АС
добри међунаци
онални односи
јачање одбрам
бених снага
чување традиције
улазак у Европ
ску унију
приватизација
државни и терито
ријални интегритет

ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС

СД
4.34
3.20
3.36
4.60
3.68
4.47
3.60
2.07
3.07
1.80
3.78
4.86

.915
1.424
1.009
.828
1.086
.743
1.097
1.163
1.083
1.082
.941
.363

ДС-СРС (раз
лике у АС)
1.14
-1.24
-0.79
1.67
1.27
-1.08

На табели 1. је уочљиво да бирачи ДС у просеку значајно
више него бирачи СРС истичу значај друштвеног циља „добри ме
ђунационални односи“ (4,34 према 3,20), док обрнуто важи за циљ
„јачање одбрамбених снага“ (3,36 наспрам 4,60). Највеће разлике
су откривене у оцени значаја уласка у ЕУ (разлика у АС је 1,67),
али уз карактеристичну специфичност. Наиме, том циљу ни бира
чи ДС не придају особито висок значај („тек“ 3,60), али то је ипак
много више од просечне оцене гласача СРС (само 2,07). Ова тен
денција давања релативно ниских оцена, али и истовремене поја
ве статистички значајних разлика, још више долази до изражаја у
процени важности даље приватизације: просек за бираче ДС је са
мо 3,07, али је знатно нижи за гласаче СРС (1,80). Насупрот томе,
бирачи и једне и друге странке велики значај придају државном и
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територијалном интегритету, али то чине у већој мери гласачи СРС
него ДС (4,86 према 3,78).
Ови налази су углавном сагласни са раније утврђеним раз
ликама између симпатизера једне и друге странке, утврђеним
на узорку београдских средњошколаца (Петровић и Кузмановић,
2007).
На личним циљевима нема статистички значајних разлика
међу групама оних који изјављују да би гласали за СРС, односно
ДС.
У табели 2. су у колонама приказана просечна очекивања гла
сача ДС и СРС о томе колико би долазак на власт ДС (један ред),
односно СРС (други ред) допринео остваривању сваког наведеног
друштвеног циља. Дакле, гласачи и једне и друге странке су про
цењивали могуће ефекте доласка на власт и своје (префериране) и
конкурентне, супарничке (супротстављене) странке. У последњој
колони су дате разлике у АС између гласача ДС и СРС. Просек
изнад 3.00 значи да претежу позитивна очекивања од странке, а ис
под 3.00 негативна. Просек 3.00 (боље рећи, око 3) значи оцену да
долазак странке на власт не би битно утицао, што се у неким слу
чајевима може сматрати и блажом негативном евлуацијом странке
ако се има у виду да се од странака очекују позитивни ефекти (нпр.
у развоју привреде, смањивању незапослености и слично).
Правилност је очигледна: бирачи и једне и друге странке
склони су да за своју странку везују позитивна, а за супарничку
негативна очекивања у погледу омогућавања остваривања циљева.
Има неколико, бар на први поглед, одступања. Тако се гласачи ДС
и СРС не разликују значајно у оцени колико власт ДС омогућује
јачање одбрамбених снага земље (3,55, односно 3,45), али се веома
разликују у оцени колико би власт радикала допринела оствари
вању истог циља (1,93 према 4,67). Гласачи СРС признају, дакле,
да ДС може у извесној мери помоћи остваривању овог циља, али
бирачи ДС оспоравају да то може учинити СРС. Међутим, подаци
се могу поредити и на други начин: по редовима унутар исте коло
не. Тада видимо да гласачи ДС више оцене дају својој странци него
СРС (3,55 према 1,93), али и гласачи СРС својој него супарничкој
(4,67 према 3,45). Слична се анализа може обавити и када је у пи
тању циљ „традиција и обичаји“. Генерална је, дакле, правилност
да се већа очекивања везују за преферирану него за супарничку
странку. Тако гласачи СРС сматрају да ће СРС боље него ДС обез
беђивати и добре међунационалне односе и демократију у земљи,
а гласачи ДС очекују да ће власт ДС више него власт СРС омогу
ћити не само бољи животни стандард (разлика је драстична) него и
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територијални интегритет (такође је велика разлика), па и очување
традиције и обичаја.
Табела 2. Разлике бирача СРС и ДС у очекивањима да
би власт ДС односно СРС омогућила остварење дру
штвених циљева (аритметичке средине оцена)1)

јака тржишна привреда
добри међунац.односи
борба против криминала
јачање одбрам.снага
хуманији односи
еколошки циљеви
запосленост
социјална једнакост
стабилна држава
традиција и обичаји
улазак у Европску унију
приватизација
територијални интегритет
демократија
бољи стандард
развој науке и културе
социјална права
једнопартијска држава

странка
од које се
очекује
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС

Гласачи
ДС

СРС

Разлике АС
(ДС-СРС)

4.57
2.60
4.60
3.07
4.11
1.64
3.55
1.93
4.13
2.53
3.91
2.47
4.24
1.93
3.85
1.80
4.04
1.93
3.62
1.93
4.62
3.87
4.32
3.80
4.00
1.86
4.13
2.33
4.40
2.00
4.32
2.53
3.80
2.00
3.11
2.20

1.98
4.07
1.43
3.93
2.26
4.67
3.45
4.67
2.04
4.40
2.51
4.20
2.30
4.13
2.11
4.00
1.98
4.50
3.70
4.93
1.51
2.93
1.98
2.80
2.78
4.93
1.85
4.13
2.00
4.29
2.17
4.20
2.43
4.60
2.79
3.80

2.59
-1.47
3.17
-0.86*
1.85
-3.03
0.10 (н.з.)
-2.74
2.09
-1.87
1.40
-1.73
1.94
-2.20
1.74
-2.20
2.06
-2.57
-0.08 (н.з.)
-3.00
3.11
0.94
2.34
1.00
1.22
-3.07
2.28
-1.80
2.40
-2.29
2.15
-1.67
1.37
-2.60
0.32 (н.з.)
-1.60

Иста правилност је установљена и када је реч о личним
циљевима (табела 3), те се тако очекује да ће изабрана странка
више него супарничка утицати да се више оствари не само
самоактуализација него и пријатељска подршка, савесност, здрав
живот, подређеност, али и самосталност. Без обзира што је по
1) Све разлике су статистички значајне на нивоу 0.01 осим оних означених са * које су
значајне на нивоу 0.05 и оних које су означене са (н.з.) - нису значајне.
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форми ово когнитивни модел, чини се да ови налази више говоре
у прилог теорији о страначкој идентификацији, ако не код свих
потенцијалних бирача, онда барем код већине оних који довољно
рано знају за кога ће гласати.
Табела 3. Разлике бирача СРС и ДС у очекивањима да
би власт ДС односно СРС омогућила остварење лич
них циљева (аритметичке средине оцена)2)
странка
од које се
очекује
углед
пријатељи
друштвена моћ
самоактуализација
алтруизам
постигнуће
узбудљив живот
подређеност
сигурност
савесност
љубав
материјални стандард
знање
уживање/хедонизам
друштвено ангажовање
самосталност
популарност
здрав живот

ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС

Гласачи
ДС

СРС

Разлике АС
(ДС-СРС)

3.81
2.40
3.70
2.47
3.38
2.40
4.28
1.93
3.87
2.27
3.85
2.27
3.77
2.00
3.49
2.60
4.04
2.27
3.49
2.27
3.23
2.53
4.19
1.67
4.17
2.27
3.51
2.20
3.91
2.13
4.06
2.21
3.26
2.47
3.36
2.53

2.43
3.80
2.85
4.13
2.62
3.93
2.13
4.27
2.78
4.13
2.49
4.13
2.43
4.27
2.78
3.60
1.96
4.00
2.70
3.80
2.82
3.93
2.02
4.07
2.13
4.00
2.50
3.87
2.17
3.93
2.26
4.07
2.52
3.73
2.70
3.93

1.38
-1.40
0.85*
-1.66
0.76*
-1.53
2.15
-2.34
1.09
-1.86
1.36
-1.86
1.34
-2.27
0.71*
-1.00
2.08
-1.73
0.79*
-1.53
0.41 (н.з.)
-1.40
2.17
-2.40
2.04
-1.73
1.01
-1.67
1.74
-1.80
1.80
-1.86
0.74*
-1.26
0.66*
-1.40

Како у самим циљевима нема великих разлика између гласача
ове две странке то поново говори у прилог афективним факторима
при одлучивању. Будући да су разлике у очекивањима очите, то и
2)

Све разлике су статистички значајне на нивоу 0.01 осим оних означених са * које су
значајне на нивоу 0.05 и оних које су означене са (н.з.) - нису значајне.
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производи показују сличну тенденцију као и резултати приказани у
табелама 2. и 3. Даћемо стога само табелу са разликама аритметичке
средине производа оцена важности друштвених циљева и
очекивања бирача ДС, односно СРС, да би власт префериране,
односно супарничке странке омогућила остварење тих циљева.
Могући распон производа је од 5 до 25. Из табеле 4 је очигледно
да је и производ важности друштвених циљева и очекивања да би
власт странке за коју испитаници гласају омогућила остварење тих
циљева, најчешће много виши него кад су питању производи чији
је други чинилац очекивање од супротстављене странке. Извесно
одступање се јавља само у случају уласка у ЕУ и приватизације.
Табела 4. Разлике бирача СРС и ДС у произво
ду важности друштвених циљева и очекивањима
да би власт ДС односно СРС омогућила остварење
тих циљева (аритметичке средине оцена)3)

јака тржишна привреда
добри међунационални односи
борба против криминала
јачање одбрамбених снага
хуманији односи
еколошки циљеви
запосленост
социјална једнакост
стабилна држава
традиција и обичаји
улазак у Европску унију
приватизација
територијални интегритет
демократија
бољи стандард
развој науке и културе
социјална права
једнопартијска држава

3)

странка
од које се
очекује

ДС

СРС

Разлике АС
(ДС-СРС)

ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС
ДС
СРС

19.35
8.28
20.14
6.23
19.47
10.78
12.09
11.34
17.69
8.31
18.26
11.64
19.53
10.34
14.98
7.89
17.02
8.11
13.85
13.30
16.82
5.11
13.43
5.93
15.31
10.31
14.72
6.71
19.43
8.60
18.87
9.37
17.04
10.66
7.17
5.85

9.33
15.93
10.80
12.07
7.50
21.13
8.87
21.67
9.73
17.20
11.00
19.40
8.40
17.73
6.67
16.40
8.13
19.93
8.27
22.00
8.00
6.33
6.87
5.46
8.31
23.93
7.27
12.67
9.00
19.28
10.67
18.00
9.00
21.87
5.67
12.20

10.02
-7.65
9.34
-5.84
11.97
-10.35
3.22 (н.з.)
-10.33
7.96
-8.89
7.26
-7.76
11.13
-7.39
8.31
-8.51
8.89
-11.82
5.58
-8.70
8.82
-1.22 (н.з.)
6.56
0.47 (н.з.)
7.00
-13.62
7.45
-5.96
10.43
-10.68
8.20
-8.63
8.04
-11.21
1.50 (н.з.)
-6.35

Гласачи

Све разлике су статистички значајне на нивоу 0.01 осим оних означених са (н.з.) - нису
значајне.
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Поред ових табела, даћемо краћу табелу у којој ћемо упоре
дити збирове 18 производа циљева и очекивања оних који намера
вају да гласају за ДС односно СРС (могући распон сума производа
се кретао од 18 до 450).
Табела 5. Разлике бирача ДС и СРС по збиру производа
Сума производа
важности личних
циљева и очекивања да
их ДС може остварити
Сума производа
важности друштвених
циљева и очекивања да
их ДС може остварити
Сума производа
важности личних
циљева и очекивања да
их СРС може остварити
Сума производа
важности друштвених
циљева и очекивања да
их СРС може остварити

би
рачи

АС

СД

ДС

238.87

53.66

СРС

141.73

48.98

ДС

289.66

58.00

СРС

151.87

64.48

ДС

147.24

42.76

СРС

266.53

94.14

ДС

156.79

58.73

СРС

299.00

55.58

Разлике
АС (ДССРС)

Ф

97.14

38.77**

137.79

60.84**

-119.29

46.03**

-142.21

68.33**

Очигледно је да бирачи ДС имају много већи збир (стати
стички значајно виши на нивоу 0.01) од гласача СРС када су у пи
тању суме производа важности циљева и очекивања да их Демо
кратска странка може остварити. Насупрот томе, овај збир је код
њих значајно мањи ако су у питању очекивања да ће циљеви бити
испуњени доласком на власт Српске радикалне странке. Обрнута
је тенденција код гласача СРС.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧЦИ
У истраживању обављеном на пригодном узорку студената
два факултета (N = 255) непосредно пред претходне парламен
тарне изборе (2008) испитивано је, између осталог, изборно пона
шање студената. Постављена су три задатка: да се испита каква је
веза између намере да се гласа за одређену странку и 1) степена
прихватања карактеристичних 18 друштвених и 18 личних циљева
(вредности), 2) очекивања да та странка доласком на власт може
помоћи или отежати остваривање сваког од тих циљева и 3) про
извода значаја сваког циља и очекивања да странка може омогући
ти његово остваривање. Због малог узорка, имало је смисла ово
проверавати само код потенцијалних гласача две политичке пар
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тије: Српске радикалне странке и Демократске странке, односно
коалиције коју је она предводила. У првом делу анализе критери
јумска варијабла (изборно понашање) је дихотомизирана, тј. раз
ликовани су гласачи од „негласача“ (сви остали) за сваку странку
понаособ. Примењена је регресиона анализа да би се установило
колико укупно свака од три групе предиктора објашњава намеру да
се гласа за једну и другу странку.
Када посматрамо само важност коју потенцијални бирачи
приписују различитим циљевима, показало се да личне вредности
(попут пријатељства, угледа, постигнућа итд.) немају значаја за из
борно опредељивање у смислу разлика између гласача и „негла
сача“. Друштвени циљеви (попут јачања привреде, борбе против
криминала, чувања традиције, уласка у Европску унију и других)
објашњавају 13% варијансе намере да се гласа за Демократску
странку, односно 21% варијансе намере да се гласа за Српску ра
дикалну странку. Слични проценти се добијају и када се посматра
очекивање испитаника да би власт једне или друге странке довела
до остваривања низа личних и друштвених циљева. На овај начин
је објашњено 13% варијансе спремности за гласање за ДС, одно
сно 16% за СРС. Занимљиво је да се спремност за гласање може
чак и у нешто већем степену (14% и 22%) објаснити преко очеки
вања да ће станке помоћи остваривању личних циљева бирача. Но,
мора се напоменути да се релативно висок проценат ове варијансе
за СРС заснива највише на објашњењу зашто испитаници не же
ле да гласају за ову странку: они сматрају да би та странка била
препрека њиховом личном испуњеном, узбудљивом животу, пуном
сталних догађаја и промена.
Коначно, производи прве две групе фактора, вредности и
очекивања, објашњавају тек нешто већи степен варијансе него исти
фактори посебно (пре свега, сама очекивања), чиме се директно не
оспорава, али се јасно и не потврђује претпоставка теорија очеки
вање – вредности. Тако производи важности и очекивања испу
њења друштвених циљева објашњава 18% варијансе спремности
за гласање за ДС и 22% за СРС, док су у случају личних циљева
добијене бројке 9% и 25%. Последњи поменути проценат, релатив
но виши од других, поново је највише последица објашњења због
чега део испитаника из узорка не жели да гласа за СРС. Најјачи
негативни предиктор изборног понашања према СРС је производ
значаја материјалног стандарда за бираче и њиховог очекивања да
би СРС, уколико дође на власт, отежала (или бар да не би могла да
помогне) остварење овог значајног циља.
Оваква анализа није лишена одређених слабости. Није само
реч о томе да зависну (критеријумску) варијаблу карактерише по
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природи ограничена варијабилност (постоје само две категорије)
него је, пре свега, проблем што је категорија „негласача“ врло хете
рогена: она укључује не само противнике одређене странке него и
неутралне, па и симпатизере који ће гласати за неку другу странку
зато што им је она приоритетна. На пример, симпатизери ДС су и
гласачи ЛДП (линеарна корелација између ставова према ове две
странке је 0,50), а симпатизери СРС су и гласачи СПС (корелација
ставова је 0,52), ДСС (0,34), Нове Србије (0,42). Зато смо одлучили
да у другом делу анализе на одређен начин супротставимо гласаче
ДС и СРС, односно да упоредимо њихове одговоре на иста питања
и да акценат анализе ставимо на утврђивање разлика и евентуал
них сличности. Ово је оправдано учинити због чињенице да су у
свести испитаника те странке нека врста антипода што доказује
чињеница да је на целом узорку установљена значајна негативна
корелација између ставова (операционализованих преко глобал
них евалуација) ДС и СРС (-0,43). У тадашњој изборној кампањи
ове странке су се приказивале не само као такмаци него и као по
литички противници.
Када су у питању лични циљеви, показало се да између гла
сача једне и друге странке нема значајних разлика: и једни и други
теже истим личним, животним циљевима. Међутим, када је реч о
друштвеним циљевима, установљене су значајне разлике код шест
циљева. Испитаници који се опредељују за СРС више се залажу за
јачање одбрамбених снага, чување традиције и државни и терито
ријални интегритет, а потенцијални бирачи ДС за добре међунаци
оналне односе, улазак у Европску унију и за даљу приватизацију.
Чини се да ови налази одговарају проширеној слици и о оријента
цији самих странака.
Главни налази се односе на очекивања од странака. Генерал
на правилност је, било да је реч о друштвеним или личним ци
љевима, да се од изабране странке очекује да може више (често
и драстично) него супарничка странка да допринесе остваривању
великог броја циљева, укључујући и оне који нису у програму ни
у средишту политике изабране странке, па чак и оне до којих ни
бирачима није посебно стало. Тако гласачима ДС, иако оцењују да
подређеност ауторитетима није много значајан лични циљ, не сме
та да мисле да власт ДС пре него власт СРС обезбеђује остварење
чак и тог циља. Са друге стране, гласачи СРС сматрају да би власт
ове странке допринела стварању бољих међунационалних односа
(просек оцена 3,93), а да власт ДС и њених партнера омета или
онемогућује остварење тог циља (просек само 1,43).
Ако су сама очекивања оволико важна, природно је онда да
се између гласача једне и друге странке јаве и разлике у производу
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степена привлачности циљева и очекивања од своје и супарнич
ке странке. Да су у том производу фактички важнија очекивања
него степен прихватања циљева, показује и чињеница да између
гласача једне и друге странке нема битних разлика у личним ци
љевима (вредностима), а постоји између производа тих циљева и
очекивања (видети разлике у збиру производа на табели 5). Појед
ностављено формулисано, производ се може разумети као резултат
множења константе (циља) са варијабилном величином (очекива
њем). Све ово упућује на закључак да постоји снажна афективна
везаност за једну странку уз, такође снажну, афективну одбојност
према странкама које се доживљавају као политички противници,
супарници, и да то објашњава већину добијених резултата. Исти
на је да се на основу очекивања и производа циљева и очекивања
може у одређеној мери предвиђати изборно понашање, али се тиме
не објашњава суштина процеса и правац условљавања. Пре ће би
ти да једном стечен став доводи до генерализације очекивања него
да се став и изборно понашање могу објаснити укупношћу очеки
вања, а поготово збиром производа циљева и очекивања да ће их
странка реализовати.
Иако се на основу теорије очекивања и очекивања-вредности
могу прилично успешно диференцирати гласачи две супарничке
странке, то не значи да је потврђен модел рационалног бирача. На
против, целина наших података сугерише закључак да се јављају
многи ирационални елементи, условљени вероватно снажним по
зитивним афективним односом према једној странци и негативним
према другој. Да ли то значи да резултати говоре у прилог модела
страначке идентификације као објашњења изборног понашања?
Ако се сматра да је за идентификацију најважнија актуална афек
тивна везаност, може се дати потврдан одговор, али ако је битан
услов и трајност, која се огледа у већем броју поновљених гласања
за исту странку, онда се мора рећи да наши резултати не могу да
потврде, али ни да оспоре, такву тезу. Наиме, наш узорак чине мла
ди, од којих је велики број тада први пут гласао. Но чини се да то
и није најважније. Битна је афективна везаност, без обзира колико
она траје.
На основу свих података покушаћемо да скицирамо јед
но целовито хипотетичко објашњење налаза до којих смо дошли.
Подсетимо се да смо установили да се гласачи две супротстављене
странке разликују у прихватању шест друштвених циљева (вред
ности) и да су то циљеви који се обично везују уз представе о тим
странкама. Једна од психолошких основа (поред неких које ми ни
смо испитивали) успостављања снажног позитивног става према
некој странци може бити у препознавању поклапања властитих
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битних циљева (вредности) и циљева странке, односно у довољ
ном броју таквих циљева. Али, једном формирана афективна веза
ност доводи не само до одлуке да се гласа за ту странку него и до
(највероватније несвесне) тенденције да се тој странци приписује
способност да оствари многе циљеве, укључујући и оне до које
испитанику није много стало, али који могу бити важни за неке
друге људе. Субјект се несвесно понаша као пропагандист „сво
је“ странке чак и када је реч о ситуацији анонимног испитивања.
Овакво објашњење би требало проверити преко суптилнијег плана
истраживања.

Nebojsa B. Petrovic, Bora Kuzmanovic
VALUES AND EXPECTATIONS AS FACTORS
OF ELECTORAL PREFERENCES
Summary
There are three tasks of research that had been conducted on a
representative sample of two faculties (№ 255): to examine the connections between electoral behavior, or in other words the intention to
vote for DS (Democratic Party) and SRS (Serbian Radical Party) and:
1) the degree of acceptance of eighteen social and personal objectives
(values); 2) the expectation that the party winning elections could help
or hinder implementation of these objectives; 3) the product of significance and expectations that party could achieve eventually. Products
of first two groups of factors, values and expectations can explain only
slightly higher degree of variance but not every factor individually (especially expectations). That cannot confirm or deny the theory of expectations – values. They compared the voters of both parties, especially in terms of expectations from the preferred and rival parties. General
conclusion is that the elected party is expected to have more success
in implementation of various goals than rival parties. They discussed
about that whether affective attachment to the party speaks in favor of
th№e party identification model.
Key words: goals, values, parties, expectations, voting behavior.
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КУРС КАО МЕХАНИЗАМ У ФУНКЦИЈИ
ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ СРБИЈЕ*
Сажетак
Порука овде изнете анализе, о курсу као параметарској
функцији економске политике, јесте да је данас примарни проблем
у Србији тај да се антиинфлациона политика не може више водити
одвојено од развојне политике. Ниједна концепција стабилизације
не може да успе уколико није усмерена у правцу подстицања про
изводне активности, раста производње и ширења инвестиционе
базе. На веома кратак рок влада може мало шта да уради на плану
курса, али може на дужи рок променом своје економске политике.
На кратак рок на курсу може много да уради централна банка, иако
њој курс није приоритет. Централној банци је на првом месту ин
флација.
Кључне речи: валута, каматна стопа, извоз, увоз, инфлација, кредити, ин
теграције, еуро, макроекономска политика.

УЗРОЦИ ПАДА НАЦИОНАЛНЕ ВАЛУТЕ
У Србији је од 2000-те године па надаље вођена погрешна
политика када је национална валута у питању. Динар је од 2000-те
године био прецењен. Нарочито од 2001. и 2002. године када је Ср
бија захваљујући саветима експерата из Међународног монетарног
фонда (ММФ) имала фиксиран курс, премда је инфлација 2001.
године била 40 одсто. Значајније испољавање економске кризе у
Србији крајем 2008. године рефлектовало се на веће дневне осци
*) Овај рад је део истраживања на пројекту “Србија и Европа - економске анализе и прогно
зе”, евиденциони број 149038, а који финансира Министарство за науку и технолошки
развој Републике Србије.
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лације националне валуте, и то у време када је курс био флуктуи
рајући или боље речено контролисано пливајући. Значајан фактор
који је имао дејство на јачање домаће валуте током 2008. године, а
нарочито у првој половини те године, било је снажно задуживање
коорпоративног сектора у иностранству. То је повећало понуду де
виза на домаћем тржишту.
Динар је крајем септембра 2008. године био јако прецењен.
Но, домаћа валута је од краја 2008. године, а то значи од озбиљни
јег испољавања економске кризе, до краја фебруара 2010. године
ослабила 23 одсто и наставила је да губи од вредности.
На одбрану националне валуте и смиривање превеликих
дневних осцилација курса, централна банка је у последњем квар
талу 2008. године и првом кварталу 2009. године потрошила одно
сно ослободила 2,6 милијарди еура из обавезних резерви. А само
од децембра 2009. године до краја фебруар а 2010. централна банка
је потрошила 510 милиона еура на обезбеђивање функционисања
девизног тржишта и спречавање превеликих дневних осцилација
курса.
Динар је још увек прецењен и његов пад ће се наставити.
Само је питање до којег нивоа ће он губити на вредности. Узроци
пада домаће валуте су много дубљи и налазе се у привреди. Курс је
рефлектована слика стања у привреди Србије.
Реалност српске привреде је вишедеценијски јаз између уво
за и извоза. Резултат тога јесте слабљење националне економије.
Србија данас има продуктивност која је најнижа у Европи, а инду
стријска производња је мања него 1989. године.
Годинама акумулирани диспаритет између извоза и увоза за
привреду Србије је изузетно неповољан, јер се она суочава са гу
бицима који се додатно увећавају због великих кредита индексира
них у девизама, које је привреда узела. Додатни губитак за фирме
и компаније је тај што су се оне задуживале у еурима, као и већина
привреде. Да би измирили своје обавезе према иностранству кра
јем 2009. године предузећа су имала велику тражњу за девизама.
Наиме, предузећа су у веома кратком року куповала девизе да би
измирила своје обавезе не питајући за њихову цену. Пошто је ма
ње прилива страног новца на страни понуде, а све веће су обавезе
према кредитима који су узети у иностранству, притисак ће бити
још већи јер су међународни зајмови достигли 14 милијарди еура1)

што је велико оптерећење за привреду Србије. Међународни
кедити стижу на наплату, и ти зајмови се морају измирити,

1)
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разуме се не одједном. Већина иностраних обавеза које до
спевају мораће да се рефинансирају, а то ће повећати потра
жњу за страним валутама на домаћем тржишту.

Погрешна политика која је вођена у протеклом раздобљу, а
која се односи на нереалан курс који је вештачки одржаван, штети
ла је извозу. Са становишта извозника разумљиво је да динар треба
лагано да слаби. Наравно, једном малом броју извозника то одгова
ра, јер је већина њих због досадашње вредности динара свој извоз
супституисала кроз увоз сировина и обртних средстава. Стога се
сада појавила ситуација да извозницима више одговара јачи динар,
јер су се они у протеклом раздобљу задуживали у еурима. Но, сада
скуп еуро не иде у прилог ни увозницима. Тражња је мала, јер по
трошачи немају средстава да купе робу, па тај терет депресијације
пребачен је на произвођаче, и делом на увознике, али и на део ста
новништва који се у претходном раздобљу презадужио у еурима.
Раније су од прецењеног динара добит извлачили увознич
ки лобии. Увозници су профитирали на прецењеној националној
валути, па и држава2), а политичке елите су убирале поене како би
што дуже задржале своју позицију на власти. Извозници и станов
ништво је сносило последице тако прецењеног динара. Ради се о
томе да су предузећа слабљење динара у целини пребацили на ма
лопродајне цене.
Карактеристично је да је у 2009. години реакција цена на
промене курса изостала, пре свега због чврсте политике дохотка.
Пад реалне вредности динара подстакао је извоз и успорио пад
економске активности. Такође, становништво због раније преузе
тих обавеза повећало је продају девиза.
Међутим од марта 2010. године цене су почеле да расту, на
рочито оне које су под контролом државе. Али сада није проблем
само раста цена него и пада вредности зарада у истом проценту
колико је смањена вредност динара. То је разлог што велики део
становништва (људи са минималним зарадама, пензионери, не
запослени) немају финансијских средстава за преживљавање. Тај
угрожени део популације не занима да ли је национална валута
пливајућа или фиксна. Њих искључиво интересује како преживети.
С једне стране привреда грца у кредитима и губицима, а с
друге стране динар све мање вреди, животни стандард драстично
2)

Од прецењеног динара је профитирала држава Србија. Само у мају 2009. године да би
држава исплатила стару девизну штедњу од централне банке је куповала еуро по 93
динара, док је у децембру Народна банка Србије (НБС) еуре - које је држава добила од
Међународног монетарног фонда (ММФ) - откупила од државе по 95 динара. У ствари,
држава је у овим трансакцијама добро зарадила.
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опада, а становништво сиромаши. Њихов страх да ће се због све
мање вредности динара њихова финансијска моћ још више сроза
ти, јер плата данас вреди мање него јуче, а сутра ће вредети мање
него данас, довео је до тога да се све почело прерачунавати у еуре.
Наиме сваки посао, изнајмљивање стана, куповина и задуживање,
своди се на прерачун колико то кошта у еурима. Само тако они који
позајмљују новац могу да се заштите од пада националне валуте.
Такође су и банке склоне да динаре замењују за еуре, па и то до
приноси слабљењу динара. Констатација да динар слаби због се
зонског карактера више нема утемељење.

ОДЛУКЕ ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ
Не може а да се не помене још један важан фактор који је до
принео паду националне валуте, а то је - неправовремена реакција
владе и централне банке 2009. и почетком 2010. године. Наиме,
децембар 2009. године је био месец када је држава само емитовала
новац, а није га повлачила са тржишта, па је еуро нагло ојачао, док
је динар почео да слаби. Година 2009. је завршена са 96 динара за
еуро. Да би већ почетком марта 2010. године досегнуо психолошку
границу од 100 динара за еуро.
Очигледно је да су представници власти тотално погрешно
одреаговали, јер су очекивали да ће близу 100 милиона еура до
бијених од италијанског “Fijata”, а који су легли на рачун у по
следњој недељи децембра, као и докапитализација “Комерцијалне
банке” од 120 милиона еура, имати ефекта на јачање динара - али
догодило се супротно. Чак ни девизна средства добијена од закљу
ченог аранжмана са Међународним монетарним фондом3) (ММФ)
нису деловали на стабилизовање курса, будући да се тај новац није
појавио на девизном тржишту у задовољавајућем обиму којим би
се зауставиле веће осцилације курса.
ММФ и власти Србије постигли су крајем марта 2009. године споразум о stendbaj аран
жману од 2,9 милијарди еура, који ће трајати до средине априла 2011. године. Исто тако,
договорено је да се штеди на свим нивоима у држави.
Према ревизији аранжмана из новембра 2009. године, дефицит буџета за 2010. годину тре
бало би да буде четири одсто бруто домаћег производа, плате и пензије биће замрзнуте,
уз преузету обавезу владе да започне реформу пензијског система и смањи број запосле
них у државној администрацији за више од 8.000 људи.
Србија је крајем 2009. године повукла другу траншу кредита од ММФ-а у износу од око 350
милиона еура, чиме је укупни износ повучених средстава достигао 1,13 милијарди еура.
Мисија ММФ-а је била од 8. фебруара 2010. године у Београду на разговорима са представ
ницима владе Србије поводом треће ревизије кредитног stendbaj аранжмана, и најавила
је поновни долазак у мају 2010. године.
3)
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Влада Србије и НБС су морале да боље координирају са
радњу и да размотре право време и динамику претварања односно
замену девиза добијених од ММФ-а у динаре, јер се знало да ће
крајем децембра 2009. године Србија добити другу траншу кре
дита од ове међународне финансијске институције. Министарство
финансија је дало налог централној банци да се добијена девизна
средства конвертују у динаре, како би се измириле обавезе према
буџетским корисницима4). Али новац добијен од ММФ-а завршио
је дуже време у девизним резервама централне банке. Пошто је из
остала синхронизована сарадња између владе и централне банке о
правовременој конверзији девиза у динаре, дошло је до пада вред
ности динара – јер се појавио вишак динара.
На веома кратак рок влада може мало шта да уради на плану
курса, али може на дужи рок променом своје економске политике.
На кратак рок на курсу, који је параметарска функција економске
политике, може много да уради централна банка, иако њој курс
није приоритет. Централној банци је на првом месту инфлација.
Централна банка се руководи својим основним циљем – а то је ста
билност цена – код одређивања референтне каматне стопе.
Генерално посматрајући, на ниво курса утиче смањивање
референтне каматне стопе. Референтна каматна стопа која је на
почетку 2009. године износила 17,75 одсто, до краја 2009. године
смањена је на 9,5 одсто. Упркос насталим већим осцилацијама на
ционалне валуте почетком 2010. године, централна банка5) је задр
жала референтну каматну стопу на истом нивоу.
Међутим да би повећала ликвидност привреде централна
банка је донела одлуку о смањењу обавезне резерве банака, којом
је предвиђено да за динарску основицу она износи пет одсто, а за
девизну 25 одсто6). Намера централне банке јесте да се оваквом
мером повећа ликвидност привреде и подстакне тражња становни
штва, те тако покрене привредна активност. Смањењем обавезне
резерве банкама се даје простор за одобравање више кредита, као и
да оне смањују њихову цену, односно камате, за привреду и за гра
ђане. Па ипак, нема гаранције да ће банке тако и радити. Банке мо
4)

Држава је 29. децембра усвојила ребаланс буџета за 2009. годину, и у три дана до по
четка нове године иницирала плаћања којих је било превише (од исплате путарима, фи
скалних подстицаја Министарства економије, па чак и до издатака за куповину вакцина
против новог грипа).

5)

Монетарни одбор Народне банке Србије 12.01.2010. године донео је одлуку да рефе
рентна каматна стопа остане на нивоу од 9,5 одсто.

6)

Монетарни одбор Народне банке Србије је усвојио одлуку о смањењу обавезне резерве
05.03.2010. године.
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гу та ослобођена средства употребити за куповину девиза у земљи,
и за куповину вредносних папира НБС. У ствари, иако смањењем
обавезне резерве централна банка ствара простор за пласмане ино
страних и домаћих банака привреди и становништву, нема гаран
ције да ће тај новац заиста бити усмерен према привреди, како би
се повећала запосленост и конкурентност националне привреде, а
тиме и извоз, што би смањило спољнотрговински и платнобилан
сни дефицит.
Пошто је курс параметарска функција економске политике, у
наставку овога рада расветљава се значај курса, односно анализира
се курс као механизмам у функцији економске политике Србије.

КУРС И ЗАДРЖАВАЊЕ ИНФЛАЦИЈЕ
ПОД КОНТРОЛОМ
Данас корените промене у реалној сфери привређивања зах
тевају редуцирање трошкова пословања уз драстично смањење
броја запослених, те ће настати проблем финансирања додатне бу
џетске потрошње. Пошто су присутне и друге неповољне околно
сти: редуцирани обим извоза, негативни односи размене, проблем
иностраних кредита – режим фиксног курса је немогуће бранити.
То би било могуће само уз претпоставку да терет прилагођавања у
потпуности падне на домаће цене, односно да домаће цене уопште
не расту.
Курс као механизам задржавања инфлације под контролом
изложен је дејству два фактора, који се налазе у корелацији. Ти
фактори су однос између агрегатне понуде и тражње девиза и сто
па раста цена. Уколико домаће цене расту брже од иностраних про
мена курса је неизбежна, па чак и ако постоји савршена равнотежа
на девизном тржишту.
Постоји један негативни сценарио чија вероватноћа оствари
вања је велика. Ради се о томе да део предузећа, у жељи да одрже
минимални обим производње, пласирају своју робу на инострано
тржиште уз цену осетно испод домаће цене коштања. У ствари,
они би своје губитке из продаје остварене на иностраном тржишту
компензирали на домаћем тржишту, продајом суженог асортима
на мањег обима робе, али уз знатно више цене. У том случају би
утврдили нову једначину равнотеже. Реализација овог сценарија
зависи од тога како ће поједина предузећа реаговати на нове иза
зове са домаће економске сцене и на који начин ће се адаптирати
промењеним условима пословања.
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Када се посматра подстицај код домаћих извозника, разуме
се да решење за извознике није у девалвацији националне валуте,
јер им то може помоћи само на кратак рок. У ствари, на дуги рок,
једино решење за извознике је у снижавању трошкова и побољша
вању квалитета пословања.
У домену ове расправе посматрајмо које инструменте може
користити монетарна политика у једном непотпуном финансиј
ском систему, без довољно међународних токова капитала. У ова
квим условима монетарна политика не може прихватити оства
ривање сваког циља - обим новчане масе, валутни курс, каматну
стопу – истовремено. Прихватајући за циљ монетарне политике
курс националне валуте, као кључну и најважнију цену у систе
му, и приближавајући валутни режим фиксном курсу, монетарне
власти немају довољно слободе да користе каматну стопу као про
тивинфлациони инструмент. Па ипак, каматна стопа у спрези са
осталим елементима једног добро постављеног курсног режима
омогућава да се спољна вредност новца одражава унутар планира
не зоне осцилирања.
Успостављање курса искључиво према стању понуде и тра
жње на девизном тржишту значи увођење пливајућег курса. На
равно режим пливајућег курса је прихватљив уз услов да се у зе
мљи остварује стварни и довољно висок вишак текућег биланса.
Другим речима, курс се успоставља у зависности од конкурентног
стања у платном билансу.
Који фактори стоје иза дефицита, односно суфицита, теку
ћег биланса? Ти фактори су: укупна штедња и инвестиције. Наиме,
када агрегатна домаћа штедња надмашује укупне домаће инвести
ције, тада земља остварује вишак у текућем билансу. Агрегатна
штедња надмашује укупне инвестиције управо за износ за који
је потрошња државе већа од њених укупних прихода, а то значи
за износ буџетског дефицита. Другим речима, буџетски дефицит
еквивалентан је дефициту текућег биланса. Ова релација остаје
тачна без обзира на ниво курса националне валуте, односно проце
нат његове промене. У принципу, пад курса динара би повећањем
извоза водио побољшању текућег биланса. Међутим, до тога не
може доћи, без обзира на остварени проценат девалвације, уколи
ко се истовремено укупна штедња у земљи не повећа релативно у
односу на износ инвестиција (овде се под инвестицијама не под
разумевају само улагања у основне фондове и инфраструктуру, већ
и државне инвестиције, односно потрошња јавног сектора која по
прима финални облик).
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КУРС И МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА
Када је централна банка у свом деловању ограничена стањем
у платном билансу прибегава се режиму фиксних курсева. Запра
во, она не може применити експанзивне мере, а да се то не рефлек
тује на смањење девизних резерви. Вођење експанзивне монетарне
политике доприноси снижавању каматних стопа и подстиче одлив
капитала. Тај одлив може да буде прилично велики ако је домаће
тржиште повезано са међународним. Рефлексија овога је стварање
дефицита платног биланса и коришћење девизних резерви. Њихо
во смањење води редуцирању новчане масе, услед чега се мења и
смер деловања монетарне политике. Каматне стопе ће тада бити
више. У условима фиксног курса монетарна политика не може ни
краткорочно да повећа доходак и запосленост.
Фиксни курс на веома кратак рок даје добре резултате. По
ред тога што може да допринесе брзом сламању инфлације (то је
показала југословенска пракса), фиксни курс онемогућава пред
узећима покривање различитих трошкова путем шпекулације са
курсом. Међутим, проблем је што трошкови настављају да расту
ако се њихови узроци не елиминишу.
Да би се у режиму фиксног курса истрајало неко дуже време
потребно је испунити одређене претпоставке. Привредни субјек
ти морају да редуцирају своје трошкове пословања, усавршавају
производњу, побољшавају квалитет и структуру својих производа,
унапређују менаџмент итд. Ове претпоставке немогуће је задово
љити из простог разлога што и економска политика мора са своје
стране подстицати процесе у реалној сфери привређивања путем
снижења пореских стопа, царинском политиком, подстицања про
дуктивних улагања и сл.
Међутим, један од најбитнијих макроек ономских ефеката
система пливајућих курсева је повећана независност монетарне
политике. У принципу, у режиму пливајућих курсева неће доћи до
дефицита у платном билансу и до одлива девизних резерви. Уме
сто одлива девизних резерви, домаћа валута депресира, чиме се
побољшава спољнотрговински дефицит и истовремено подстиче
раст друштвеног производа. Депресијација курса подићи ће и це
не. Будући да нема одлива девизних резерви, биће непромењене
и резерве пословних банака. Захваљујући томе и новчана маса се
неће мењати.
У Србији у 2010. години и надаље мора се водити политика
контролисаног пливајућег курса. Зашто? Ради бројних огранићења
и недостатака обртних и инвестиционих средстава у привреди Ср
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бије, тежиште процеса макроекономског прилагођавања углавном
се мора спроводити у монетарној сфери. Разумљиво је да режим
флуктуирања претпоставља да се свака мера економске полити
ке рефлектује на промене курса националне валуте, због процеса
адаптације макроекономских агрегата који се спроводе у реалној и
монетарној сфери. Дакле, режим контролисаног пливајућег курса
захтева значајно активирање девизног тржишта, као и интервенци
је централне банке на овом тржишту када то затреба.

СТАБИЛНОСТ ЦЕНА – ЦИЉ
ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ
Претпоставка је да ће ове и наредних година снижавање ин
флације претстављати кључни циљ економске политике. Са тог
становишта курс динара не може никако бити финални, већ једино
и искључиво интермедијарни циљ економске, посебно монетарне
политике. Да то појаснимо.
Монетарна политика дефинише свој финални циљ: снижа
вање инфлације или убрзање раста производње или успостављање
равнотеже у платном билансу, али га, по правилу, не може оства
рити непосредним деловањем. Уместо тога користи се један од
интермедијарних циљева. То су одређена величина монетарних
агрегата (најчешће новчане масе), одређена висина каматне стопе,
успостављање неког валутног курса. Али, није могуће, као што је
то већ поменуто, деловати на сва три интермедијарна циља од
једном односно истовремено. Уколико је као интермедијарни циљ
изабран курс (ради се о некој фиксираној величини), не могу се
контролисати монетарни агрегати. У том је случају, наиме, потреб
но повећати новчану масу у складу с порастом тражње новца. Зна
чи, монетарна политика губи аутономију у контролисању новчане
масе.
Обрнуто, избор монетарних агрегата, тј. неког њиховог оби
ма онемогућава постојање фиксираног курса, јер када се фиксира
неки обим новчане масе, онда се том агрегату прилагођавају сви
остали агрегати, укључујући курс националне валуте.
Један од најбитнијих разлога због чега се западноев ропске
државе удружују у монетарну унију је избегавање већих осцилаци
ја својих валута. Земље чланице Европске уније морају поштовати
слободно кретање капитала.
Уколико кретање капитала није ограничено односно уколико
постоји тржиште новца које је отворено и повезано с међународ
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ним финансијским тржиштем тада рестриктивни потези на нов
чаном подручју не омогућавају експанзивне потезе на фискалном.
Напротив, мере фискалне политике не смеју одступати од моне
тарних мера. Одговарајућа комбинација монетарне и фискалне по
литике доприноси очувању курсног односа домаће према другим
валутама.
Чак и када Србија буде знатније трговала са Немачком, Ита
лијом, Британијом, мораће се помирити са константним клизањем
курса своје валуте надоле и константно високом инфлацијом, или
се мора прилагођавати сличној стопи раста цена као у тим земља
ма. Заправо, стабилност цена представља кључну претпоставку да
би земља била конкурентна на међународном тржишту.
На извозну динамику српске привреде утиче релативни од
нос између домаћих и иностраних цена, односно курс. Стога ће
за малу привреду, као што је српска, курс заувек остати од најва
жнијег значаја. То за економску политику Србије представља па
раметарску функцију. Па ипак, циљ економске политике не може
да буде неки ниво курса. Њен циљ је стабилност цена. Да би се тај
циљ постигао потребно је остварити интермедијарни циљ – одре
ђену стопу раста новчане масе, успостављање неког номиналног
курсног односа, висину каматне стопе.
У режиму клизајућег курса да би се спречило његово често
клизање требало би да цене буду што више умирене односно ста
билне. Без стабилности цена нема стабилности курса, и без ста
билности курса нема стабилности цена. То такође показује зашто
је стабилан курс претпоставка за обезбеђење динамичног привред
ног раста, а тиме и запослености.
У вези с тим, треба подсетити да јединствена европска валу
та ЕУРО захтева и од држава нечланица Европске уније да своју
валуту фиксирају за европску валутну јединицу како би спречиле
изостајање спољнотрговинске размене. Тог тренутка држава губи
аутономију у вођењу своје монетарне политике, тј. количина новца
се неће моћи контролисати, будући да ће се она морати прилагоди
ти тражњи која произилази из чињенице да је курс фиксиран.
Шта, у контексту наведеног, то може значити за функциони
сање новчаног тржишта?
Што је формирање курса ближе фиксном режиму, то је ауто
номија у контролисању каматних стопа и монетарних агрегата ма
ња. Значи да би у тим условима функционисање тржишта новца
могло да буде осетно флексибилније него када се различитим ад
министративним интервенцијама спречава успостављање равноте
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жних каматних стопа (тј. које у датој фази коњуктурног циклуса
уравнотежују агрегатну понуду и тражњу за новцем). Управо се у
режиму фиксног курса операцијама на отвореном тржишту може
обезбедити вођење неутралне монетарне политике. Треба истаћи
да операције на отвореном тржишту остају основним инструмен
том монетарне политике и у режиму флуктуирајућег курса, с тим
што у том случају оне непосредно утичу и на курс и на каматну
стопу.

КУРС И КАМАТНА СТОПА
Потребно је још једном нагласити да поменута два фактора
наиме однос између агрегатне понуде и тражње девиза и стопа ра
ста цена се налазе у корелацији, и да они имају непосредно дејство
на курс. Другим речима, курс се мора мењати уколико домаће цене
расту брже од иностраних, па чак и ако постоји савршена равноте
жа на девизном тржишту.
Различите ефекте на каматну стопу и курс има повећање
новчане масе у условима када је суспендован и када није суспен
дован девизни систем.
У принципу, када девизни систем није суспендован, повећа
ње новчане масе води ка снижењу каматне стопе, а снижење води
ка депресијацији курса, уколико овај није фиксиран, већ флуктуира
у зависности од понуде и тражње на тржишту. Увоз тада разнер
но поскупљује али извоз расте, а тиме и производња. Ово са своје
стране води порасту цена. Повећава се тражња за новцем, што се
на тржишту новца одражава у померању каматне стопе навише,
све до успостављања нове равнотеже. На тај начин раст новчане
масе утиче на цене тј. инфлацију преко ефеката промене курса.
Међутим, у условима суспензије девизног система, опреде
љење централне банке да води рестриктивну монетарну политику
при фиксном курсу значи остваривање њеног циља помоћу камат
не стопе која мора да варира.
Свако повећање новчане масе дејствовало би у правцу сни
жења каматне стопе, а ово би се рефлектовало на слабљење курса.
Тиме се заправо ствара додатна тражња за девизама пошто су тра
жиоци спремни да при смањеној понуди девиза плате и вишу цену
да би до њих дошли. Ово је потпуно разумљива тржишна реакција
и манифестује се као штицунг.
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Да би зауставила наглашену тражњу за девизама при фик
сном курсу динара централна банка мора подићи каматну стопу,
чак и у условима еластичнијег реаговања тражње на њену промену.
Високе каматне стопе би елиминисале део потенцијалне тражње и
створиле би ситуац
 ију у којој би се избегло претварање реалног
вишка новчане масе у цене. Померање каматне стопе је начин да
се при фиксном курсу креирање новчане масе задржи у оквирима
који одговарају монетарној равнотежи.
Било би, свакако, пожељно на бази већ израженог и форма
лизованог опредељења монетарне политике – да се контролисање
количине новца обавља операцијом на отвореном тржишту – да
централна банка током 2010. године покаже флексибилнији при
ступ тржишту новца и на тај начин повећа промет, нарочито крат
корочних вредносних папира. Истовремено би то био начин да
се редуцирају каматне стопе на тржишту новца, чија улога је од
кључног значаја за одбрану курса динара.
Уколико би се новчана маса регулисала на отвореном тржи
шту формирала би се тржишна каматна стопа која би одговарала
одређеном курсу динара. У случају колебања нивоа курса, Народна
банка Србије интервенцијом на тржишту новца може веома брзо
да курс врати у циљну зону. Међутим, уколико се због објективних
фактора курс не може бранити, долази до његовог депресирања, па
се успоставља нови ниво равнотеже. Након тога се привредни су
бјекти прилагођавају променом реалних величина привређивања
том новом курсу кога централна банка мора да брани.
У складу са потребом одржавања приоритетних задатака
економске политике од значаја је утврђивање висине каматних сто
па, уважавајући при томе реалне профитне стопе корисника кре
дита. Наиме, каматне стопе на пласмане из кредитног потенцијала
банака морале би се формирати на флексибилнији начин, а каматне
стопе на депозите морале би бити у функцији стимулисања штед
ње. Битно је да политика каматних стопа не сме да доведе у питање
стабилност монетарног система.
Од тога колике ће бити каматне стопе зависи политика курса,
трошкови у привреди, биланси банака, понашање становништва
везано за штедњу, проблеми краткорочне ликвидности и др. Преко
политике каматних стопа преламају се сви чиниоци стабилизаци
оног програма.
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КУРС И КОНКУРЕНТНОСТ ИЗВОЗА
Краткорочно на курс делују и промене у структури валутног
портфеља пословних банака, прилив иностраног новца којег није
могуће стерилизовати и др. Али, без повећања новчане масе ови
се чиниоци не могу реализовати. Постоје два модела односно два
приступа у објашњавању курса и конкурентности извоза. У првом
курс утиче на цене, кроз инпутске трошкове и кроз промену сте
пена конкурентности односно погоршањем односа размене. Цене
непосредно утичу на померање плата. Проблем настаје ако њих
не прати истовремени раст продуктивности у истом проценту, јер
ће се у следећем циклусу активирати механизми инфлације: плате
(трошкови рада) – цене произвођача – малопродајне цене.
Други приступ се разликује од првога по томе што полази од
тога да промена новчане масе делује најпре на цене, и тек посред
ством њих на курс. Заправо, први модел сугерише да се цене, као
последица депресијације курса повећавају у складу са учешћем
увоза у друштвеном производу. Други модел сугерише раст цена
у целокупном процесу депресијације. Основна разлика се налази
код другога модела где уместо да промена плата утиче на промену
цена у ствари оне утичу на номинални ниво плата. Наиме, ове се
прилагођавају стопи инфлације, делимично или у пуном проценту.
Плате неће расти или ће се повећати за мање него што би уоби
чајено расле када извозне цене које произилазе из “ниског” курса
остваре извозницима мали доходак. Пошто промене новчане масе
и курса могу деловати на инфлаторна очекивања то код запослених
може створити захтеве за вишим платама.
У овој анализи није детаљније анализирана производња или
запосленост, из простог разлога што је у стварности немогуће обез
бедити жељену производњу, а обим запослености зависи пре свега
од брзине приближавања реалних плата својој равнотежној равни.
Овде је реч о оној стопи незапослености која не узрокује повећање
цена. У овом моделу није могућа интервенција путем курса или са
монетарним инструментима. Због тога што би се ефекти повећане
новчане масе одмах показали у промени курса и посредством њега
у промени стопе раста цена. У другом циклусу би оне захтевале
прилагођавање плата и других номиналних доходака.
Будучи да се раст плата уграђује у цене финалних производа,
смањује се конкурентност извоза.
Посебан задатак на линији развојне политике држава ће има
ти у вези са осигурањем претпоставки за раст извоза. У вези с тим,
нужно је нагласити да ће управо на средњи рок бити потребно из
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градити нове параметре за подстицање извоза, јер ће на кратак рок
њихово повећање бити немогуће. Без постојања домаћег тржишта
довољно великог обима, да може амортизовати ценовни губитак
који настаје негативним односима размене, није могуће остварити
ни извоз потребног волумена. С обзиром да је еластичност ино
стране тражње за нашом робом осетно испод јединице, повећање
извоза биће мање од процента снижења цена. Према томе, и из
возни приход биће нижи од реалног пораста извоза изазваног по
јефтињењем наше робе на међународном тржишту. Наше тржиште
нема могућности да амортизује губитке који ће настајати извозом
испод његове цене коштања. Да би се извоз учинио рентабилни
јим, потребна су нова инвестициона улагања, овладавање новим
принципима спољнотрговинског пословања, увођење савременог
менаџмента и маркетинга – а за то треба време и новац. Управо ове
факторе привреда Србије нема сада на располагању. Због тога ће
јединични нето девизни прилив бити осетно мањи.

ПРЕДСТОЈИ ДУГОТРАЈАН ОПОРАВАК ПРИВРЕДЕ
Предлози, који се могу чути у последње време од неких до
маћих економиста али и експерата ММФ-а, о увођењу еура уместо
динара у овом моменту су доста нереални.
Неразумни су савети које дају стручњаци ММФ-а осиро
машеним земљама, међу којима је и Србија, у којима они налажу
да, мимо процедуре ЕУ и Европске централне банке и отвореног
противљења “бриселске фамилије”, унилатерално прогласе еуро7)

својом валутом. Сугестије које долазе од ММФ-а резултат су
увиђања чињенице да Србија неће моћи да плати приспеле
дугове, а то ће имати велике последице на западне кредиторе.
Експерти ММФ-а предлажу неким земљама да уведу еуро, а
без испуњавања претходно потребних критеријума за такав
чин а који су морале да испуне земље чланице ЕУ.

Европска централна банка се противи на овакав начин “ула
ску на мала врата” у еурозону оних земаља источне и средње Евро
пе које не испуњавају за то предвиђене критеријуме. У Бриселу се
захтева да кандидати за улазак у еурозону треба претходно да за
довоље стриктне критеријуме који се односе првенствено на одго
7)

“Еуро као званичну валуту изван бриселске фамилије користе Монако, Сан Марино и
Ватикан – преко споразума склопљених са Француском и Италијом, чланицама ЕУ са
којима су традиционално блиске. Изван еурозоне, еуро као валуту користи Црна Гора,
док је раније користила немачку марку. Црна Гора нема правни аранжман са ЕУ који би
дозвољавао такву употребу валуте”. (Извор: Rojters, доступно 07. 04. 2009. године).
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варајући низак ниво инфлације, буџетског дефицита, јавног дуга,
стабилности валуте и слично.
Србија не испуњава критеријуме за улазак у еурозону. Еко
номски услови нису задовољени, а ни монетарни.
Коначну оцену о томе да ли су испуњени услови за увођење
еура даје Европска централна банка у Франкфурту. Поред осталог,
то значи поштовање уговора из Mastrihta који је прописао:
● да буџетски дефицит земље мора бити испод три одсто
годишњег бруто домаћег производа,
● да јавни дуг не сме премашити 60 одсто бруто домаћег
производа, као и
● да се инфлација мора кретати у равни просека три најни
же стопе раста цена међу чланицама ЕУ које имају еуро.
Поред поменутих критеријума Србију од уласка у еурозо
ну удаљава и додатно појачана бојазан Европске централне банке,
због финансијске кризе која прети стабилности еура, па је забра
нила увођење европске валуте у земљама које нису чланице Уније.
Стога је неразуман предлог неких експерата да се у Србији званич
но уведе еуро, који је већ дуже време паралелна валута са нацио
налном – а све у циљу да се ублажи криза у земљи.
Када би еуро као своју валуту прихватиле и земље које су
дубоко у кризи последице на еурозону би биле несагледиве. Фи
нансијски колапс у овим земљама у знатној мери би ослабио еуро
који је заједничка валута у монетарној унији са укупно 16 чланица
Европске уније. Свесни те чињенице у Бриселу се жестоко противе
предлозима које је понудио ММФ земљама које су изван еурозоне
и још увек изван Европске уније.
Отежавајуће околности за Србију су и те што је сада и Европ
ска унија суочена са проблемом идентитета. Чини се као да је до
шло до замора проширења међу њеним чланицама. Разлози за ово
су разумљиви. Управо је ММФ, али тек у априлу 2009. године, у
свом интерном извештају изнео црне прогнозе о томе да “источ
ној Европи прети економски слом и повлачење новца из банака,
и ако се не пронађу решења за рецесију, криза ће потрајати дуже
него што се мислило”. Пропадање економија у појединим земљама
(мисли се и на Србију) источне Европе изазваће домино ефекат и
за последицу ће имати још један вал пропасти банака. Почетком
2010. године почеле су да се обистињују ове суморне прогнозе. У
Бриселу су озбиљно забринути за еуро јер Грчка, Шпанија, Порту
гал и Ирска тренутно представљају опасност за еурозону.
Светске берзе се плаше да ће због буџетског дефицита и пре
задужености Португала, Ирске, Грчке и Шпаније, неке од ових зе
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маља бити присиљене да банкротирају или се одрекну јединствене
валуте – еура.
Државе које су у еурозони, а и оне које су изван ње, због бу
џетског дефицита и великог процентуалног учешћа дуга у бруто
домаћем производу упадају у замку дужничке кризе. У 2009. годи
ни код просека еурозоне8) буџетски дефицит је учествовао у бруто
домаћем производу 6,9 одсто, а прогноза је да ће у 2010. години
код просека еурозоне учешће дуга у БДП износити чак 84,0 одсто.
Србија мора да учини све како би ублажила дужничку кризу
односно немогућност отплате свог спољног дуга – јер је извесно да
ће имати тешкоће да сервисира дуг.
Мала економија Србије већ је ушла у замку дужничке кризе.
Ако се продужи финансијска криза, то би могло довести до још
снажнијег пада БДП9)-а, и уз остале догађаје који имају директне
ефекте на раст ризика земље могло би доћи до великих дужничких
проблема, будући да јавни дуг процентуално расте10) у БДП-у.
Екстерна стабилност захтева заокрет са домаће потрошње на
раст предвођен екстерним факторима, али до разумног нивоа. Сто
га озбиљно треба да забрињава податак да великом брзином расте
спољни дуг11) земље.
8) У 2009. години буџетски дефицит је учествовао у БДП код Грчке 12,7 одсто, Ирске 11,7
одсто, Шпаније 11,4 одсто, Португала 9,3 одсто, Француске 8,4 одсто, Италије 5,1 од
сто, Немачке 3,2 одсто. Прогноза је да ће у 2010. години учешће дуга у БДП износити
код Грчке 124,9 одсто, Ирске 82,9 одсто, Шпаније 66,3 одсто, Португала 84,6 одсто,
Француске 82,5 одсто, Италије 116,7 одсто, Немачке 76,7 одсто. У проблему је и Велика
Британија која није у еурозони. Буџетски дефицит у 2009. години у Великој Британији
износио је 12,6 одсто, а прогноза је да ће у 2010. години дуг у овој држави бити 80,3
одсто бруто домаћег производа. (Извор: GRAPHIC NEWS, доступно 12.02.2010. године.)
9) У Србији је реални пад БДП у трећем кварталу 2009. године, у односу на исто раздобље
2008. године, износио 2,3 одсто. У првом и другом кварталу 2009. године реални пад
БДП је био 4,2 одсто. Међутим, реални пад бруто домаћег производа за девет месеци
2009. године, у поређењу са истим раздобљем претходне године, износио је 3,5 одсто.
Највећи допринос негативној стопи раста БДП-а, од 2,3 одсто, у трећем кварталу 2009.
године имали су: сектор прерађивачке индустрије, сектор трговине и сектор грађеви
нарства. Ублажавању пада БДП допринели су: сектор саобраћаја, сектор финансијског
посредовања и сектор осталих услуга. (Извор: Републички завод за статистику, доступ
но 16.02.2010. године).
10) Јавни дуг Србије је на крају јануар а 2010. године био 10,07 милијарди еура, што је 30,5
одсто бруто домаћег производа. На крају прошле године, јавни дуг је био 9,85 мили
јарди еура, што значи да је током јануара 2010. године повећан за око 216 милиона. На
крају 2008. године јавни дуг Србије био је 8,78 милијарди еура, што је било 25,6 одсто
БДП-а. (Извор: Министарство финансија, доступно 16.02.2010. године).
11) Спољни дуг Србије у јануару 2009. године износио је 22,78 милијарди еура. (Извор: На
родна банка Србије, доступно 09.03.2010. године). За протеклих девет година спољни
дуг Србије се два и по пута повећао. Тренутно је највећи проблем за земљу дуг приват
ног сектора. Овај проблем дуга приватног сектора мора да се реши репрограмом. Ако
се то не уради, односно ако банке почну да наплаћују своје дугове, последице по саму
привреду би биле катастрофалне. Дошло би до даљег гушења привреде. Да би се убла
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Проблеми регије12) дубоко су повезани с остатком Европе,
јер су домаће банке у власништву матичних банака из ЕУ, па ре
шење кризе у којој се налази Србија лежи искључиво у коорди
нираном одговору Европске уније и међународних финансијских
институција. Зато држава мора да испоштује договор са ММФ-ом,
односно да испуни све услове које јој постави Фонд, јер само на тај
начин може да убеди пословне банке да не смањују обим кредита
предузећима, и да покаже свету како је овај простор под контролом
ММФ-а.
Шансе за пријем Србије у Европску унију су јако мале све до
опоравка економије западних земаља.
Економија Запада се суочава са изгубљених наредних десет
година. Еуро и долар су нестабилни, државни дугови енормно ра
сту, цена злата расте, Кина економски надјачава Немачку и Јапан.
Нова декада ће донети велике проблеме и Европској унији. Већ
2010. године настаће криза због дугова и криза због сиромаштва.
У наредним годинама треба и даље рачунати на ниски привредни
раст, високу незапосленост и сиромаштво. Последице кризе због
дугова и даље ће тешко оптерећивати државе. И велика је верова
трноћа да ће се опоравак привреде западних земаља осетити тек
2020. године.
Нажалост, опоравак привреде Србије ће бити много дужи.
Будући да је Србија у протеклих девет година, тачније од 2000-те
до 2009. године, имала просечан раст БДП од 5,4 одсто биће јој
потребан веома дуг временски период да се врати у групу средње
развијених земаља, у којој се налазила 1989. године13).
Србија – каква је данас – економски не одговара Европској
унији. Она би само представљала додатно оптерећење за Унију.
Већ сада због последица дужничке кризе у неким земљама чла
ницама ЕУ створене су велике дилеме о даљем проширењу Уни
је. То је довело до идеје да се формира Европски монетарни фонд
(ЕМФ) у циљу спашавања Европске монетарне уније. Другим ре
чима, ЕМФ требао би да омогући јединствено деловање на пла
жиле негативне последице, уколико компаније не могу да врате дуг – држава мора да им
прискочи у помоћ.
12) Филијале западних банака у источној Европи, укључујући и оне у Србију, могле би у
догледној будућности да изгубе 160 милијарди долара у виду ненаплативих дугова. (Из
вор: Fajnenšel tajms, позива се на мартовски извештај Breton-Vud институције, доступ
но 07.04.2009. године.)
13) Према статистичком моделу процене су следеће. Да је Србија од 2000-те године имала
просечни годишњи раст од 10 одсто, било би јој потребно 21. годину да се врати на ниво
из 1989. године. Те године је она била у групи средње развијених земаља.
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ну креирања економске политике, и он би требао да пружа помоћ
земљама чланицама еурозоне. Но, још ноје дефинисано да ли би
ЕМФ био успостављен само за државе еурозоне или за све чланице
Европске уније.
Челници у Србији морају да схвате да је дошло до европ
ског замора проширења. Сада је јако мала вероватноћа да ће Унија
бити спремна да апсорбује Србију, јер Србија има низ озбиљних
нерешених проблема. Најважнији међу њима су питање Косова, а
које се односи на дефинисање спољњих граница14) Србије, затим

нерешена питања с Хашким судом, те потреба да се у Ср
бији спроведу корените унутрашње реформе. Ово мора бити
темељан и дуготрајан посао, који неће моћи да се реши без
великих тешкоћа.

Могло би се догодити да на основу политичке одлуке Србија
буде превремено примљена у Унију, под условом да се реши пита
ње Косова и Хага, иако неки технички услове претходно не би би
ли испуњени, као и неки услове које је Европска комисија дефини
сала за земље кандидате за чланство. На такву могућност указују
примери Румуније и Бугарске, које су по многим економским по
казатељима иза Србије, а ипак су постале чланице Европске уније.
Међутим, цена превременог пријема Србије била би дале
ко већа него њен не улазак у ЕУ, пре испуњавања свих потребних
критеријума. Критеријум за пријем неће бити само спремност нове
чланице за чланство, него процена спремности Европске уније да
је апсорбује. У међувремену Србија мора да се спрема за координа
цију економске и монетарне политике са Европском унијом.

ЗАКЉУЧАК
Курс динара ће 2010. године бити суочен са великим изазо
вима. Ради тога што стабилан курс динара према еуру првенствено
зависи од континуираног прилива девиза из иностранства – а њега
ће бити далеко мање него што је то било у протеклим годинама.
Централна банка ће се наћи пред великим изазовима. Ти иза
зови су – како одбранити курс динара и како обезбедити довољну
ликвидност банака како би оне могле кредитирати предузећа и др
жаву. Проблем је у томе што повећање количине динара на тржи
14) Дефинисане државне границе су услов за улазак у ЕУ. Чак се због тога говори о поме
рању године уласка Хрватске у Унију. Из Брисела је званичном Загребу поручено да ће у
ЕУ ући с Исландом 2013. године само ако реши отворена гранична питања са Србијом и
Босном и Херцеговином до 2011. године. (Извор: Globus, Croatia, доступно 02.03.2010.
године.)
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шту руши курс динара, док повлачење динара с тржишта, брани
курс али смањује ликвидност. Смањену ликвидност и недостатак
капитала на тржишту банке углавном компензирају повећањем ка
матних стопа.
Влади Србије стоје на располагању само две могућности.
Једна могућност је да она настави са дефлаторном политиком очу
вања курса. И највероватније је да ће се влада определити за ту
алтернативу, јер је затражила помоћ од Међународног монетарног
фонда.
Лоша страна политике очувања курса јесте да ће то изазвати
још веће проблеме у привреди, велики број банкрота предузећа, а
самим тим и губитка радних места. Друга могућност је да се извр
ши корекција динара. У том случају пао би животни стандард ста
новништва, повећале би се рате кредита, али би добар део радних
места био сачуван.
Наравно, независно од тога који модел се одабере, претпо
ставка његова успеха јесте ребаланс државног буџета, значајно
смањење потрошње јавног сектора и коренита промена макрое
кономске политике, првенствено политике извоза. Извоз треба да
буде генератор привредног раста. Али, у економској кризи до ње
га није могло доћи јер је рецесија захтевала снижавање извозних
цена, а губици су покривени отпуштањем радника и падом курса
динара.
Какво ће кретање имати национална валута односно да ли ће
бити могућно одржавање њене стабилности зависиће од експан
зије извоза, инвестиција, али највише ће зависити од обима деви
зних резерви. Треба рачунати на то да неће бити у довољном обиму
кредита из иностранства којима ће моћи да се одржава стабилност
динара, због економске и финансијске кризе која погађа и највеће
економије у еурозони, али и у земљама чланицама ЕУ које нису у
еурозони. Земље које имају заједничку валуту еуро морају имати
појачану координацију своје економске политике.

Snezana Grk
EXCHANGE RATE AS A MECHANISM IN THE
FUNCTION OF SERBIAN ECONOMIC POLICY
Summary
The idea of the hereby given analysis of the exchange rate as a
parameter function of the economic policy is that the primary problem
in Serbia today is the fact that the anti-inflationary policy cannot be run
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apart from the developmental policy. No stabilization concept can suc
ceed unless it is directed towards the incentive of production activities,
production growth and widening of the investment base. In the very
short run the government can do very little in the exchange rate plan,
but it can in the long run by the change of its economic policy. In the
short run, the Central bank can do a lot on the exchange rate although
the exchange rate is not its priority. Inflation is the top priority for the
Central bank.
Key words: currency, interest rate, exports, imports, inflation, loans, integrati
ons, euro, macroeconomic policy.
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ОСНИВАЊЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ
ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ НА КРАЈУ
ПРОЦЕСА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ*

Сажетак
Аутор врши анализу, научну евалуацију и могуће прогнозе
улоге и места у друштву и у политичком животу Социјалдемократ
ске партије Србије, основане децембра 2009. године у Београду.
Транзиција у Србији је, упркос упозорењима бројних стручњака,
спроведена по високој цени деиндустријализације, високе и трајне
незапослености, сиромаштва. највећу цену платили су индустриј
ски радници. Приватизација спроведена по моделу Закона о прива
тизацији није омогућила један од стратешких циљева привреде: јак
домаћи сектор малих и средњих предузећа (МСП), већ је створе
на зависна привреда са монополом мултинационалних компанија.
Извоз је стагнирао и због деловања светске економске кризе, те се
задуженост земље после 2008. године драстично повећава. У та
квим околностима основана је нова, Социјалдемократска партија
Србије, чије програмске документе усвојене на оснивачком кон
гресу аутор овде анализира и оцењује.
Кључне речи: транзиција, деиндустраијализација, Социјалдемократска
партија Србије, незапосленост, светска економска криза

*) Рад је настао у оквиру научног пројекта „Друштвене и политичке претпоставке изград
ње демократских институција у Србији“ (149057 Д) који финансира Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије.
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УВОД
Оснивачки конгрес Социјалдемократске партије Србије одр
жан је 12. 12. 2009. године у Београду. Овај догађај тада није при
вукао велику медијску пажњу, што се може схватити у контексту
садашње економске, социјалне, политичке и опште друштвене
кризе, али и засићеношћу грађана постојањем бројних претходних
странака са социјалдемократским називом, које нису оставиле зна
чајнијег трага у протекле две деценије. Криза вредности утиче и
на кризу поверења грађана у институције, па и у искрене намере да
се политички артикулишу вредности социјалне правде и интереси
оних који живе од свога рада. У току протеклих двадесет година на
стало је више оваквих политичких странака које су се декларисале
као социјалдемократске: Лига социјалдемократа Војводине осно
вана је 1990. године, за њом Социјалдемократска партија Момчила
Трајковића 1992. године (отцепљењем од СПС), Социјалдемократ
ска унија настала је 1996. године одвајањем једног дела чланства
Грађанског савеза, Вук Обрадовић је основао Социјалдемократију
1997. године. Карактеристика ових странака је да нису придоби
ле шире чланство, настајале су процесом дељења или одвајања од
матичне странке, што им није давало легитимитет аутентичности.
Објективно, највећа препрека развијању политичке партије са ова
квим програмом је велико сиромаштво становништва, привреде и
државе, у коме нема могућности да се врши прерасподела богат
ства, нити држава има средстава за вршење различитих социјалних
функција. Постоји још један разлог који је настао у домаћој по
литичкој пракси, а то је одступање Социјалистичке партије Србије
од изворног програма и тиме дезавуисање идеје левице на дужи
рок у самој Србији. Процес глобализације, са премоћном неолибе
ралном идеологијом не би успео да политички и теоријски победи
у Србији, да је постојала довољно конзистентна политичка снага
која би се и практични борила за свет рада. Манипулативни однос
СПС према сопственом програму, према грађанима, синдикатима и
свима који су озбиљно схватили вишестраначки политички систем
и суштину социјалног дијалога, створио је отпор према идеји леви
це. Идеолошки сукоби и негирање антифашистичке улоге југосло
венске и српске левице пре и у току Другог светског рата удаљили
су младе генерације од ове идеје.
Национално-државна проблематика представљале су прио
ритетно питање за бираче и основни тест успешности политичких
странака у Србији током 90-тих и после 2000. године. Тек масовна
незапосленост среће пажњу на економска и социјална питања. О
216

Дубравка Стајић

Оснивање Социјалдемократске партије Србије на...

сложеним питањима политичког и државног легитимитета писа
ли су Владан Станковић1), Жарко Обрадовић2), Иљаз Османлић3),
Драган Ж. Марковић4), посебно о корпусу проблема везаних за по
литичке странке писали су млађи аутори у часопису Српска по
литичка мисао, Владан Станковић,5) „Идеологије: од социолошке
анализе до политичке праксе“, и Дијана Вукомановић, „Зашто (ни)
су либерали – Г17плус и ЛДП?“6) Заоштрена национална и социјал
на питања ствараће конфликте и убудуће, што представља изазов
за политикологе и правнике да се фокусирају на расправе о теориј
ским, идеолошким и практичким претпоставкама и разрешењима
ових односа. Свакако да појава сваког новог политичког субјекта
на тако сложеној, политички недовољно уређеној и високо нетоле
рантној средини, отвара нова питања о конфигурацији политичких
односа у даљој перспективи политичког живота Србије.
Транзиција је у земљама Источне Европе, упркос доброна
мерним саветима стручњака упућеним њиховим политичким ели
тама и синдикатима, нанела знатне штете, кроз урушавање домаће
привреде, високу незапосленост, слабљење домаће валуте и свеу
купну ретроградност друштвених процеса, уместо очекиване (обе
ћања су давана од стране западних економских експерата, функци
онера Светске банке за развој и Међународног монетарног фонда).
Србија је због статуса изоловане и блокиране привреде и бомбар
довања 1999. године, веома касно започела са тим процесом. Боло
је довољно времена да се сагледају и процене најтеже последице
једностране примене неолибералног модела приватизације, као
што је дезиндустријализација читавих области и последично ми
грирање становништва.
Сиромаштво и незапосленост су довели до идентичних по
следица као и у претходним земљама: до социјалних проблема
(насиље у породици) и професионалног криминала, те брутализа
ције свих друштвених односа у односима према болесним старим
1) Владан Станковић, „Интеграционо поље политичког легитимитета – пример Србије“,
Политичка ревија, 2/2010, ИПС, Београд, стр. 103-119.
2) Жарко Обрадовић, „Србија- држава социјалне правде (уставна начела и пракса)”, Поли
тичка ревија, 1/2008, ИПС, Београд, стр. 205-222.
3) Иљаз Османлић, „Држава“, Политичка ревија, 1/2010. ИПС, Београд, стр. 115-129.
4) Драган Ж. Марковић, „Перспективе демократизације отуђене политичке власти“, Поли
тичка ревија, 1/2010, ИПС, Београд, стр. 131-145.
5) Владан Станковић, „Идеологија: од социолошке анализе до политичке праксе“, Српска
политичка мисао, 1/2009, ИПС, Београд, стр. 99-116.
6) Дијана Вукомановић, „Зашто (ни)су либерали – Г17плус и ЛДП?, Српска политичка
мисао, 2/2010, ИПС, Београд, стр. 335-361.
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и немоћним лицима. злоупотребе у процесу приватизације довеле
су до незадовољства, штрајкова оштећених радника, и некада за
послених у бившим друштвеним предузећима, па и самоосакаће
ња, као крајњег израза неповерења у државне институције, очаја
и безнађа. Рад у приватизованом предузећима није и гаранција за
исплату зараде, јер се запосленима месецима не исплаћују зараде,
непостојање минималних мера обезбеђења на опасним пословима
(подаци за грађевинску индустрију у 2009. години: 40 погинулих
на градилиштима, око 1000 радника са тешким повредама, 25000
радника задобило лакше повреде).7) Ово су неки од показатеља ка
питализма који је настао у Србији у протеклој деценији. Свеукупна
привредна и друштвена криза, удружена са ефектима светске еко
номске кризе, довела је до опадања интересовања грађана за уну
тарстраначка питања, однос програма и његове примене у прак
си, активизам и улогу младих генерација у политичким странкама
узетим појединачно. Апатија је израз неповерења да политичке
партије могу да промене садашње економско стање, уведу рад у
законодавство и правосуђе, тиме поставе темељ правне државе у
којој ће грађани моћи да остварују своја права. немогућност оства
ривања уставом утврђеног права на рађе један од значајних мотива
одустајања грађана од сваког вида политичке активности, укључу
јући ту и изборну апстиненцију.
Из наведених разлога новог Социјалдемократској партији
Србије биће тешко да се профилише и легитимише пред грађанима
као странка социјалне правде. Док становништво убрзано стари, а
млади се убрзано исељавају из земље, оснивање странке која се по
природи своје оријентације заснивана активизма младих чланова,
представља изазов за њу и за друге актере на политичкој сцени.

ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ И
СРЕДСТВА ДЕЛОВАЊА СДП
На оснивачком конгресу Социјалдемократске партије Срби
је (СДП) усвојена су два основна политичка конститутивна доку
мента партије, као основ њеног легалног и легитимног деловања:
Статут који има 88 чланова и Програма, који се састоји од првог
поглавља са шест делова, програмских начела и Социјалне пове
ље СДП. Програмски документи одштампани су као јединствена
7)

Види: Ekonom: east magazin, 524,24.06.201, Војислав Стевановић, „Црна статистика“,
стр. 54-55.
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публикација, и овде ће бити навођени по редоследу у тој публика
цији.
Статут је оперативни документ, који представља организа
циону структуру партије, као операционализацију основних поли
тичких начела садржаних у партијском програму. статус утврђује
органе странке, њихов хијерархијски однос узајамно, однос тих
органа и партије према другим политичким партијама у земљи и
иностранству, посебно према партијама исте идеолошке оријента
ције. Однос према социјалдемократским партијама западног Бал
кана односно бившим југословенским републикама је специфичан.
наиме, ове партије имале су тежак задатак да, иако изворна идеја
почива на интернационализму, помире идеју социјалне правде са
државотворном идејом. У пракси су зато често доживљавале из
борне поразе или неочекивани пад популарности – то је показала
политичка пракса у Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори,
у прошлој деценији и у Словенији. Тржишна привреда је морала
да добије противтежу у идеји социјалне правде, али када је идеју
социјално правичне тржишне привреде требало спровести у прак
си, показивало се да је то могућност богатих друштава, а не држа
вица које су тек изашле из ратних разарања, бомбардовања и сма
њења производње као последице транзиције. Неолиберални модел
приватизације није понудио визију новог друштва – како развијати
природне и људске ресурсе, како ускладити бројне нове надлежно
сти са идејом јевтиније државе, како развијати образовање, нау
ку и културу. Зато је тест демократичности и социјалне правде за
партије које себе дефинишу као социјалдемократске, веома тежак,
јер циљеви за које су гласали гласачи у земљама Европске Уније у
условима благостања и високог технолошког развоја, ове странке
покушавају да остваре у условима сиромаштва. Можда је и у томе
одговор на питање зашто су поједини одељци програма СДП ис
пуњени емоцијама, које избијају из текста – због двадесет година
поремећеног друштва, поремећених друштвених односа у породи
ци, у радној средини, на јавном месту, у медијима. Снажне емоције
пратиле су и сам рад оснивачког конгреса СДП.
Принцип солидарности као изворно начело социјалдемокра
тије заузео је високу позицију у статуту СДП, јер већ у одредба
ма о обавезама и правима члана, у чл. 98. статута се наводи: члан
може слободно да изражава мишљења у оквиру странке, да даје
предлоге, покреће иницијативе у складу са програмом и Статутом
и учествује у остваривању политике партије, има активно и пасив
но право гласа унутар партије, право да тражи и добије тумачење
статута од стране Статутарне комисије. Посебно је наведено право
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члана да добије помоћ партије, у складу са њеним могућностима.
Ово је јединствено право, као израз принципа солидарности, које
није садржано у програмима нити другим актима политичких пар
тија у Србији. Свакако да је повезаност члана који није препуштен
сам себи, са партијом која га не препушта тржишној и другој сти
хији, чвршћа него у другачијим странкама. С друге стране, пракса
је показала да је врло чврста повезаност и зависност руководства
готово свих странака од моћних бизнисмена који финансирају
поједине страначке активности (предизборну кампању), док су
обични чланови који не могу да уложе материјална средства у рад
политичке партије истовремено и без већег утицаја на стратегију
и политичке одлуке партије којој припадају. Ова одредба је исто
времено и показатељ сиромаштва становништва Србије, у којој
се човек осећа немоћан, као отуђено биће, лишено свих права и
људског дигнитета. Чак и као формална одредба, садржана у Ста
туту СДП, она враћа дигнитет појединцу. Потребе милиона људи у
Србији су далеко веће од онога што је тржишна привреда у стању
да им понуди, али постоје и нематеријалне потребе, као што је по
треба за уважавањем.
Историјски пораз социјализма отежава напор социјалдемо
кратских партија за редефинисањем партија левице, саме идеје со
цијалне правде која не оспорава тржиште, те у том смислу у самом
Програму СДП постоје реченице готово извињавајуће, да СДП не
негира нужност деловања тржишних законитости. Члан СДП има
бројне обавезе: да поштује програмска начела и статут странке,
да учествује у различитим њеним активностима да изражава јав
но своја уверења, придобија нове чланове и симпатизере, да плаћа
чланарину. Предвиђена је санкција за нелојалност члана (припад
ност двема политичким партијама), предвиђају се и награде и при
знања. ово је такође позитиван изузетак, јер друштво у целини, уже
друштвене групе и посебно центри политичке моћи првенствено
су оријентисани репресивно (кажњавајући) док се награде не до
дељују ни када су предвиђене законом (добар пример су јубилар
не награде за одређени број година стажа запослених, предвиђене
ранијим Законом о раду). Статут признаје статус мањине у пар
тијским расправама и доношењу одлука (чл. 11), кроз право да ма
њинско мишљење буде признато као легитиман начин рада.
Структура органа СДП је веома разуђена, што у практичном
смислу отвара низ питања: хијерархијска и линеарна повезаност
захтевају стварање унутрашњег партијског апарата, то отвара пут
бирократизацији партије и доводи у питање непосредну демокра
тију, као изворну вољу чланства. у таквим условима се поставља
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питања могућности утицаја обичних чланова на рад партије. Тако
Главни одбор СДП у коначном саставу ће имати 250 чланова. Разу
ђеност структуре страначких органа може се сагледати из члана 48.
Статута, у коме су таксативно наведени органи СДП: 1) Конгрес;
2) Председник; 3) Главни одбор; 4) Председништво; 5) Потпред
седници; 6) председник Извршног одбора; 7) Извршни одбор; 8)
Генерални секретар; 9) Пословни директор странке; 10) Интерна
ционални секретар; 11) Политички савет странке; 12) Посланички
клуб; 13) Надзорни одбор; 14) Статутарна комисија; 15) Изборни
штаб; 16) Форум жена; 17) Форум младих.
Поред наведених, предвиђено је формирање и других стра
начких тела, као што су одбори за науку, за етничка и питања ма
њина, за развој малих и средњих предузећа, савет за питања особа
са инвалидитетом, савет за људска права и борбу против дискри
минације.
Бројност органа СДП и њихова структура отварају политич
ка, не само организациона и финансијска питања, мада ни ова нису
занемарљива. Најпре, да ли је операционализација сваког поли
тичког начела Програма морала да се искаже кроз одређени одбор
или савет, или би спајањем функција била добијена конзистентни
ја структура. Ако се партија залаже за запошљавање и бољи ста
тус младих или пензионера, да и је било неопходно конституисање
Форума младих, односно Одбора за питања пензионера (чл. 28).
Овако разуђени програмски одбори могли би, у претпостављеној
будућности, да постану препознатљиво обележје партије, пред
ност и мотив за привлачење нових чланова. Међутим, недостатак
новца у условима актуелног сиромаштва, брзо ће поништити по
четни ентузијазам, посебно младих људи. Истовремено, концен
трација моћи политике партије ће бити у Београду, и можда у још
неколико градова који су успели да трансформишу привреду, те
ће могућности за рад територијалних и програмских одбора бити
веће. Према мојој процени, најтеже ће бити проналажење равно
теже између жеља и интереса појединих групација чланова, које су
легитимне и ослањају се на вредности социјалдемократије, али су
такође и оптерећење у финансијском смислу, и ефикасног делова
ња партије у реалном политичком тренутку. Круцијална привреда
и државна питања, као што је стратегија развоја привреде на сред
њи (пет година) и други рок (10 година) постављају се пред све по
литичке партије, без обзира на идејно опредељење. Суштинско је
питање ко ствара политику СДП, да ли је то Политички савет који
одговара Председништву, и на који се начин узајамно допуњују, а
не преклапају у раду највиши органи партије? Сва та питања про
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излазе и из саме садржине Статута. Бројни органи, одбори и саве
ти, допринеће стварању стручног апарата, који ће, по законитости
самообнављања бирократије, водити политику партије, или ће бар
имати такав утицај какав неће имати већина чланова.
Политички програм Социјалдемократске партије садржи
њене базичне вредности, циљеве које је поставила и средства – ме
тоде рада. Основна начела су критички став према неолибералном
капитализму, социјални дијалог три социјална партнера, друштве
на солидарност као општи услов за утемељење социјалне државе.
На почетку Политичког програма СДП садржан је један оп
шти осврт на карактеристике друштва у којем живимо у протекле
две деценије. Након констатације да је Србија дочекала крај 20. ве
ка као недовршена држава, износи се следеће: „одабран је пут ауто
ритарног политичког поретка и манипулисања национализмом као
основним инструментом владања, који је био ослоњен на нерефор
мисану друштвену привреду, а ратни сукоби који су се одиграли на
подручју бивше Југославије одвели су земљу у безнађе и суноврат
обележен људским жртвама, огромном материјалним разарањима
и губицима, великим бројем избеглих и интерно расељених људи,
суспендовањем суверених права на територији Косова и Метохије
и оживљавањем многих друштвених антагонизама, за које се веро
вало да су превазиђени, тако да је демократске промене 2000. Ср
бија заиста дочекала као недовршена држава и друштво“.8) „Свет
21. века у великој мери постаје мултиполаран, са јасно уочљивом,
растућом улогом тржишта трећег света. у политичкој теорији и
пракси чак и највећих и најразвијенијих привреда света поново се
прихватају идеје државног интервенционализма и социјалне регу
лације тржишне привреде са измењеном и ојачаном улогом држа
ве у сфери привређивања и социјалне регулације. остварење тих
идеја и програма треба да води социјалној сигурности и великом
броју обезбеђених јавних служби, које полазећи од једнакости и
равноправности, солидарности и друштвених слобода људи, треба
да буду доступне свима. (...) Велика економска криза потврдила је,
међутим, да капитализам, без државног интервенционизма, не мо
же да буде самоодржив и саморегулаторан друштвено-економски
поредак (...) Србија промене у свету и светску економску кризу не
дочекује спремно“.9)
СДП је дефинисао свој програмски став о Србији у периоду
кризе на следећи начин: „Одговор на кризу такође не представља
8) Програмски документи, стр. 34.
9)
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ни распродаја националних богатстава и ресурса, брзе и олако из
вршене приватизације, наметање давно прошлих и превазиђених
идеолошких тема и подала, или неодговорно скривање корупције,
нерада, неефикасности, личних интереса и неспособности полити
чара иза демагошких парола“.10)
Ови критички ставови упућени су чланству, али су усмерени
и ка најширој политичкој јавности, у којој СДП жели да оствари
свој политички идентитет. Велики изазов за нову партију је велика
идеја која је у недавној историјској пракси злоупотребљена у лич
не, или ситногрупне интересе. Једно од питања које ће се тек по
стављати у пракси је обезбеђење новца за рад странке, расподела
средстава унутар њених органа, што све може дезавуисати добре
почетне односе. Такође, питање односа унутар странке и одговор
ности у случају доласка на власт, релевантна су како у политичком,
тако и вредносно-идејном смислу. Политиколог Зоран Стојиљко
вић упозорава да је „општа болест“ српских политичких странака
ауторитаран начин одлучивања унутар странке: „Ауторитарно од
лучивање у најужем кругу партијског руководства и у посланич
ком клубу, показују недостатак демократије унутар странке, као и
немоћ грађана да утичу на битне процесе у друштву“.11) Да ли ће
унутрашњи механизми демократског одлучивања помоћи СДП да
избегне ове замке, показаће тек њено практично деловање.
У социолошком смислу, настајање нове политичке партије
отвара питање њених присталица, односно које друштвене гру
пе – млади, радници, незапослени, пензионери, неке друге гру
пе – прихватају овај програм као политичку операционализацију
својих проблема и решавања тих проблема. Глобализација је оп
шти назив за кризу капитализма, кризу идеја и кризу хуманитета.
Модел државе благостања одавно је дерогиран економским при
тиском ефикасности, прерасподелом тржишта радне снаге на азиј
ски континент, права из рада као људска права угрожена су вели
ким миграцијама и емиграцијом са других континената у Европу
и конкуренцијом јевтине радне снаге. На светском плану врши се
поларизација на веома богату мањину, и све шири круг осирома
шеног становништва. Средство те светске прерасподеле богатства
била су светска финансијска тржишта и тржишта некретнина, која
су својим сломом генералисала почетак светске економске кризе
2008. године. Зато је идеја о обнови социјалдемократије актуелна и
модерна, а заједнички социјални именитељ је топљење и нестаја
10) Op. cit, стр. 35.
11) Зоран Стојиљковић, Политика, 20.07.2010. стр. 16.
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ње средње класе, која је била историјски носилац идеја модерниза
ције и друштва науке и знања.
Средња класа у друштвима тржишне привреде отворила је
и проблематизовала питања мањина, етничких и других (лица са
посебним потребама), питања статуса жена, младих, али и старих.
Глобализација није само надмоћ капитала, она све отворено пока
зује као насиље капитала. Но политички реалитет намеће да СДП
одреди своје виђење спољне политике спрам реалних односа сна
га, залажући се за мир у региону и стварању услова за сарадњу са
свим великим силама: „Неће бити ништа од европских интеграци
ја Србије, добрих односа са Руском Федерацијом, САД и јачања
регионалне улоге Србије уколико се држава једно време не посвети
себи, односно ако не буде била у могућности да време, енергију
и ресурсе усмери ка решавању економске и социјалне кризе и ка
изградњи стабилних, функционалних и јефтиних институција“.12)
У Програму се инсистира на значају људских ресурса, на
квалитетима људи који обављају јавне функције, као и запослених
у државним установама: „Огромна енергија која се расипа на нега
тивизам и непродуктивну критику треба да се каналише у позитив
ну промену којој сваки грађанин Србије може да допринесе својим
залагањем. На том пољу улога политичких странака и њихових
програма је од суштинске важности“.13)
Сем принципа социјалне правде, редистрибуције прихода
кроз систем прогресивног опозивања прихода и имовине, битна
питања јавног друштвеног живота која су предмет програма СДП
су међународни положај Србије: „У мултиполарном неконфликт
ном свету у којем доминирају економске и енергетске теме, Срби
ја има суштински интерес да буде стабилно друштво и стабилан
привредни систем који ће допринети регионалној стабилности, а
тиме и афирмацији и задовољењу сопствених интереса и потре
ба.“14) Себе као социјалдемократску партију види као ону снагу ко
ја „може да гарантује постојање правног поретка и принципа који
узимају у обзир интересе свих грађана и омогућавају друштвену
интеграцију, а тиме и превазилажење антагонизма који би у малим
друштвима били опасни и суштински утицали на сам опстанак за
једнице“.15)
12) Политички документи, стр. 37.
13) Политички документи, стр. 37.
14) Op cit., стр. 36.
15) Op cit., стр. 38.
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Осим антифашистичке и антиекстремистичке оријентације,
СДП се залаже за регионализацију и децентрализацију, али као ин
струмент контроле предлаже се увођење контроле задуживања је
диница локалне самоуправе. Посебно се истиче безбедносна уло
га јединица локалне самоуправе у борби против криминалитета у
Србији.
Захтев за пооштравањем кривичног законодавства, генерал
не и специјалне превенције захтева подробније размишљање, како
о мотивима писаца Програма, ткао и последицама евентуалне при
мене ових предлога. Овај политички програм настао је на крају
процеса приватизације и реално представља слику Србије: осиро
машене, са масом незапослених људи, високоорганизованим про
фесионалним криминалом.... Штавише, читав одељак у програму
носи назив „Безбедан живот у Србији, борба против криминала и
корупције“, у овом делу програма инсистира се на „поштовању ка
зни за сва кривична дела“.16) Кумулативно деловање транзиционе
незапослености, сиромаштва, опадања привредне активности, сло
ма моралног система вредности а непостојања грађанског морала,
криминал је постао делатност која се исплати. Србија је постала
небезбедна за своје грађане, што се види у даљем тексту у којем се
посебно наводи угроженост деце: због насиља у породици и шко
ли, помиње се и дечија порнографија. Свакако да слабост и недо
вршеност државе јесте један од узрока овако тешког стања, али
за партију која себе види као носиоца модернизације друштва ту
настаје проблем: како помирити принцип непосредне демократије
са пооштравањем казнене политике, што даље јача апарат репре
сије, представља терет за грађане у облику повећаних пореза и јача
ауторитарне снаге у друштву. Идеја о социјалној правди подразу
мева толеранцију, смањивање контроле и јачање поверења грађана
у друштву као носиоца важних функција за живот грађана.
Најобимнији део програма чини текст о социјалној тржи
шној привреди. Овај део је стручно коректно написан, са познава
њем теоријске литературе и страних искустава. Међутим, уколико
су ове идеје примењиве у суженом обиму у Европској Унији, мо
гућност њихове примене се заоштрава постављају у осиромашеној
и социјалној поларизованој Србији. Поменули смо да су потребе
грађана надмашиле сваку могућност привреде и државе. Програм
зато садржи класичне предлоге, који представљају нужно, времен
ски ограничено решење као што су јавни радови (масовни и локал
ни, подједнако), као средство борбе против дуготрајне незапосле
ности. Социјална солидарност примењена је кроз порески систем
16) Политички документи, стр. 45.
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кроз прогресивно опорезивање непокретности које не служе про
изводњи. Тражећи модел одрживог развоја, СДП се залаже да при
вреда не буде оптерећена повећањем ни општег ни посебног ПДВ.
Програм настоји да обухвати све јавне делатности, усмерене
ка задовољењу јавног интереса и добробити грађана, те су посебно
обрађени проблеми државне управе, породице, здравства, образо
вања, енергетике, одрживог развоја животне средине.
Овде није потребно таксативно наводити четрнаест битних
питања на којима инсистира програм СДП у циљу обезбеђивања
радних места и социјалне сигурности. Партија се посебно изјасни
ла у корист решавања бројне дискриминисане групације грађана, а
то су подстанари. Стране од 62 до 69. програма су посвећене овом
проблему. Програм отвара проблем дезиндустријализације, о ко
ме се није отворено говорило и писало до прошле године. Упркос
упозорењима неких научника и стручњака, да је могућа реструк
турација предузећа и спасавање здравих делова предузећа, прива
тизација је реализована по моделу тендерске продаје, без касније
контроле испуњења социјалног програма и других обавеза купца.
У стратешком смислу, важан је онај део текста у коме се аутори
залажу за енергетику као покретача новог индустријског циклуса
у Србији. То је занемарена грана индустрије, која би могла да буде
високопрофитабилна, а у коју се није улагало после 2002. године,
истиче се у Програму. Истовремено, упозорава се на брзи раст за
дуживања Србије, тако да у 2010. „достиже 50% укупног извоза
робе и услуга, а сматра се да је овај однос са становишта одржи
вост дуга на граници 25%.“17)
Отворена су питања капитализације пензијских и здравстве
них фондова, како би се заштитио минимални стандард грађана
посебно старе популације. Програм СДП исказује вољу, жеље и
активизам једног броја људи у Србији који се не мире са тежња
ма неолибералних, моћних политичко-финансијских монопола,
те траже решење за обичног грађанина. Програм је компетентно
написан, од стране стручних познавалаца појединих дисциплина
(економија, право, и др.) Постоје унутрашње неусаглашености из
међу појединих принципа, и средстава за њихово остваривање. Од
стране теоретичара неолибералне доктрине несумњиво би дошла
критика да има исувише државе у привредној делатности и јавним
делатностима, чинећи их истовремено скупљим и неефикасни
јим. Но то није питање неконзистентности, већ идеолошког опре
дељења које диктира вредности система на коме се заснива овај
17) Политички документи, стр. 18.
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програм. Проблематична је друга неконзистентност – у условима
великог сиромаштва, очекује се низ обавеза државе према грађа
нима и социјално угроженим групама, а истовремено се очекује да
држава буде јефтинија.
Но, и ови идејно-политички и практични проблеми и недо
умице нису спречили лагани раст чланства. Нова партија добија
чланове, и по сазнању аутора овог текста, у неким општинским
одборима у Београду преко 40% чине жене. То је добар знак да су
грађани препознали политичку организацију која жели да заступа
њихове интересе. Овде се треба подсетити и на право члана на по
моћ, санкционисано чл. 8. Статута. Постоји и политички одговор
на појаву ове странке. У посредном смислу, новелирање Програма
Социјалистичке партије Србије, којом се она представља као со
цијално демократска партија, а које ће бити званично усвојено на
конгресу партије у децембру 2010. године, јесте одговор партије
– конкурента на политичкој левици. У практичном смислу, партију
чекају различите недоумице и замке: прва лоша могућност је да,
захваљујући угледу и личном утицају њеног председника, сада ми
нистра за рад и социјалну политику, Социјалдемократска партија
Србије постане лидерска партија, каквих већ има много на српској
политичкој сцени, а то би дезавуисало идеју социјалдемократије.
Да ли ће нова социјалдемократска партија умети мудро да
избегне слабости претходних странака са тим називом, показаће
пракса. Посебно озбиљна питања отвориће се уколико се коалици
јом у коју је ступила током пролећа 2010. године добије довољан
број гласова да добије посланичке мандате у републичкој Скуп
штини. Тада ће се на прави начин показати да ли постоје везани
мандати, како функционише посланички клуб, да ли је могуће из
ношење појединачног посланичког питања, независно од инструк
ција најужег руководства партије. То би доиста била новина у по
литичком животу Србије, схватање демократије као одговорности
према грађанима.

ЗАКЉУЧАК
У чланку је дата анализа и једно могуће виђење програм
ских докумената Социјалдемократске партије Србије. Програм су
саставили стручњаци из одређених области (право, економија, еко
логија, низ других), и у њему се осећа свежина идеја које доносе
млади људи. Неки предлози и идеје нужно ће се мењати, јер ће то
наметнути пракса. Овде бих подсетила да у идеји реиндустријали
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зације препознајем и своју критику приватизације, коју износим у
разним тестовима већ пуних шест година. Но ту треба бити селек
тиван и врло реалан. Примера ради, Светска трговинска органи
зација (СТО) одобрила је преференцијалне у производњи готових
текстилних производа у проценту од 80% Кини, 15% свим осталим
произвођачима у свету и 5% произвођачима високе моде (луксузни
производи). Зато ова индустријска грана не може да буде носи
лац индустријализације и запошљавања у Србији, како се наводи
у Програму. Али постоје друге гране, пољопривреда, рударство и
металски комплекс, посебно енергетика, којима треба посветити
пажњу кроз рад страначких одбора, Политичког савета и стручних
појединаца.
Могуће је да ће нова политичка партија покренути позитив
не промене у друштву које је запало у озбиљну и дубоку кризу.

Dubravka Stajic
ESTABLISHMENT OF
THE SOCIAL-DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA
AT THE END OF TRANSITION PROCESS
Summary
In the paper author analyzed and evaluated the Social-Democra
tic Party of Serbia that had been established in December 2009 in Bel
grade and attempted to make a prognosis regarding its role and place
in society and political life in Serbia. Transition in Serbia, despite the
warnings of numerous experts, has been going on paying the high price
in the form of de-industrialization, high and permanent unemployment
and poverty. The highest price was paid by the labor force in industry.
Process of privatization that has been going on by the Law on Privati
zation has not provided for one of strategic objectives of economy: a
strong domestic sector of small and middle-size companies (SMC), but
instead it created a dependent economy ruled by a monopoly of multi
national companies. In addition, due to the world economic crisis, the
export process has stagnated, affecting the rise of the debt of the state
in the period after 2008. In such situation, the Social-Democratic Party
was established and in the paper the author analyzed and evaluated the
program documents (Statutory Acts) that had been adopted on the party
establishment congress.
The programme encompasses all important questions of public
life, including the reform of courts, local administration, social-market
economy, improvement of the system of public health, education, cul
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ture and environment. The programme of SDP also contains some stra
tegic iedas on economic developement, including the public works and
investments info the sector of energy and agriculture. It also suggests
provision of more social help to single parents, unemployed people and
old people. The author questioned how the money necessary for all the
se task could be provided without putting additional burden of public
debt on the economy and all the citizens and suggested that the party
took this issue into consideration, along with the attempt to help the
economic growth of the state.
Key Words: transition, de-industrialization, Social-Democratic Party of Ser
bia, unemployment, world economic crisis
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ЕВРОСКЕПТИЦИЗАМ У ЗЕМЉАМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ*)
Сажетак
Предмет овог рада јесте евроскептицизам, термин који се по
следњих година доста користи како у национ
 алном тако и у европ
ском политичком дискурсу. Циљ рада је да покуша да на темељу
неколико различитих дефиниција појасни значење овог појма и од
реди га у односу на друге сродне појмове (еврофобија, европраг
матизам, еврореализам). Користећи компаративно-дескриптивну
методу заједно са анализом садржаја, аутор покушава да одговори
на следећа питања:
- који су узроци евроскептицизма у земљама ЕУ,
- ко су већи евроскептици, политичке партије или грађани,
- каква је повезаност евроскептицизма са политичким, еко
номским и културним контекстом анализиране државе
- да ли је будућност европских интеграција неизвесна услед
пораста евроскептицизма у европским земљама.
Кључне речи: евроскептицизам, Европска унија, државе чланице, државе
кандидати, државе потенцијални кандидати.

УВОД
Евроскептицизам припада корпусу појмова који се често
употребљавају у политичком дискурсу а за које већина учесника
*) Рад је настао у оквиру научног пројекта „Друштвене и политичке претпоставке изград
ње демократских институција у Србији“ (149057 Д), који се реализује у оквиру Инсти
тута за политичке студије у Београду, а финансира га Министарство за науку и техноло
шки развој Републике Србије.
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јавних дебата не зна шта они суштински значе. Прецизније одређе
ње овог појма неопходно је како би се допринело смањењу магло
витости његовог значења. Дословно посматрано, рашчлањењем
делова ове сложене речи (евро и скепса) могло би се закључити
да је евроскептик особа која сумња у Европу односно у актуелни
пројекат европске и политичке интеграције који се манифестује у
облику Европске уније. Оваква интерпретација не говори ништа
о интензитету сумње: да ли она иде до потпуног одбијања идеје
европских интеграција или се може рећи да је сумња само критика
појединих аспеката функционисања ЕУ. Без јасног дефинисања
појма, можемо доспети у логичку замку да се термин евроскепти
цизам тумачи са изражено негативним предзнаком. Грешка потиче
од чињенице да је кованица евроскептицизам настала на британ
ском острву које има репутацију великог противника европских
интеграција.

ЕВРОСКЕПТИЦИЗАМ - ПОРЕКЛО ПОЈМА
Евроскептицизам се најпре у литератури средином 80-тих го
дина прошлог века појављује као термин који указује на британску
посебност у односу на пројекат европске економске и политичке
интеграције. Тако се у Оксфордовом речнику може пронаћи под
одредницом евроскептик „особа која није ентузијаста по питању
повећања моћи Европских заједница“.1) Први пут појам евроскеп
тицизам помиње се у британском дневнику Тhe Times новембра
1985. године када се та реч употребљава у контексту противљења
британском укључењу у заједничко тржиште. 2)
Термин евроскептицизам у британској политичкој традицији
има шире значење него што се то да закључити на основу помену
те дефиниције. У том смислу, британски евроскептицизам се мора
посматрати у сложеном политичко - историјском контексту. Под
тим се подразумева дугогодишњи ексепционализам Велике Брита
није која је развијала своје англосаксонске везе са прекоокеанским
суседом пре него да јача контакте са континенталним комшијама.
У британској традицији уврежено је мишљење да се континентал
на Европа посматра као „другачије“ биће од кога се она разликује
1) Robert Harmsen, Menno Spiering, „Euroscepticism and the evolution of european political
debate“, У: Euroscepticism: Party politics, national identity and european integration, (ed.
Robert Harmsen, Menno Spiering), Rodopi, Amsterdam, New York, 2004, p. 16.
2)

Menno Spiering, „British Euroscepticism“, У: Euroscepticism: Party politics, national iden
tity and european integration, (ed. Robert Harmsen , Menno Spier ing), op. cit., p. 129.
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због политичких, економских и културних фактора. Стога се скеп
тицизам у Британији посматра не само као неповерење у европске
институције већ као неприпадање једном другачијем економском и
културном простору.
Последњих година појам евроскептицизам је све присутнији
у европском политичком дискурсу. Томе је допринело постепено
ширење надлежности Европских заједница које је имало свој вр
хунац у усвајању Уговора из Мастрихта 1992. године Референду
ми који су одржани ради обезбеђивања легитимитета оном што су
представници европских елита договорили у холандском градићу
показали су не тако ентузијастичне ставове грађана неких европ
ских држава у погледу додељивања нових надлежности настајућем
ентитету. Посебно изненађују резултати референдума у држави
попут Француске која је са Немачком до тада била мотор покретач
европске интеграције. У Француској су гласови у корист овог Уго
вора једва однели превагу над противницима продубљења европ
ске интеграције (51.05% гласача изјаснило се позитивно). Након
ових референдума уочљив је пораст критичког дискурса према
Европској унији.
Иако у основи британски феномен, деведесетих година све
чешће се у националним политичким дебатама употребљава по
јам евроскептицизам. Међутим, мора се водити рачуна да се њего
во значење треба разумети у сагласју са различитим политичким
традицијама и искуством у процесу европских интеграција које је
карактеристично за анализирану државу. У мору растуће литерату
ре која се бави критичким приступом питањима европске интегра
ције, питање евроскептицизма добија на значају и бројни аутори
покушавају да дефинишу овај појам како би подробније објаснили
значење термина. Пол Тагарт 1998. године даје први дефиници
ју евроскептицизма и дефинише га релативно широко као „тер
мин који изражава идеју логичног и квалификованог противљења
процесу европских интеграција укључујући при том и потпуно
отворено противљење које не почива на квалификованим аргу
ментима“.3) То значи да је свако противљење процесу европских
интеграција које је засновано на економским и политичким аргу
ментима евроскептицизам aли и оно које нема упориште у оваквим
аргументима већ представља рекли бисмо, противљење ради про
тивљења.
3) Paul Taggart, „A touchstone of dissent: Euroscepticism in contemporary Western European
party systems“, European Journal of Political Research, Vol. 1, No. 33, 1998, p. 4.
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РАЗЛИЧИТА ЗНАЧЕЊА ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА
Неколико година је дефиниција Пола Тагарта била једина де
финиција евроскептицизма у академским круговима. Широко по
стављена дефиниција довела је до тога да се у политичком дискурсу
евроскептицизам меша са другим појмовима који такође, изража
вају противљење процесу европских интеграција – еурофобија и
еуропрагматизам. Зато је један од циљева теоретичара евроскепти
цизма био да покуша да овај појам садржајно разграничи од алтер
нативних и комплементарних појмова. Тагарт је касније извршио
корекције своје првобитне дефиниције евроскептицизма у којима
је покушао да сузи значење уводећи две подкатегорије: „тврди“
(hard) и „меки“ (soft) евроскептицизам. Тврди евроскептицизам
је према њему „отворено одбијање процеса европске интеграције
укључујући и противљење чланству државе у Европској унији“.4)
Насупрот томе, меки евроскептицизам дефинише као „квалифи
ковано противљење процесу европских интеграција“.5) Стиче се
утисак да је и овако редефинисан концепт преширок, нарочито ка
да је реч о категорији меког евроскептицизма. Дословно тумачећи
Тагарта, може се рећи да је свако неслагање са неком политиком
или одлуком Европске уније евроскептицизам. То би значило да су
сви по мало евроскептици. Још једна примедба овако дефинисаном
концепту евроскептицизма односи се на непрецизност приликом
утврђивања да ли је неко ко је евроскептик противник европске
интеграције уопште или само има примедбе на функционисање
Европске уније као тренутне форме европске интеграције.
Луберс и Шеперс су понудили другачију дефиницију евро
скептицизма. Они тврде да евроскептицизам има две димензије
које су међусобно повезане и заједно одређују овај појам. То су
политичка и инструментална димензија. Политички евроскепти
цизам представља сумњу према ширењу моћи Брисела на рачун
националних држава.6) Европска унија прогресивно уводи нове
надлежности. Ширење надлежности се одвија на основу договора
политичких елита. Учешће народа у овом процесу је сведено на
минималну меру, тек када се елите договоре око измена оснивач
ких уговора, поједине државе чланице распишу референдуме на
4) Petr Kopecky, Cas Mudd, „The two sides of euroscepticism: Party positions on european in
tegration in East Central Europe“, European Union Politics, Vol. 3, No. 3, 2002, p. 300.
5) Ibid.
6) Marcel Lubbers, Peer Scheepers, „Political versus instrumental Euroscepticism: Mapping
scepticism in european countries and regions“, European Union Politics, Vol. 6, No. 2, 2005,
p. 225.
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коме се од народа тражи да обезбеди „permissive consensus“. Ин
струментални евроскептицизам се може дефинисати као сумња
грађана у предности које њихова држава као чланица европског
клуба остварује.7) То значи да се инструментални евроскептицизам
јавља као одговор на незадовољавајуће финансијске користи које
има одређена држава, односно њени грађани од чланства у ЕУ.
Копецки и Мад су покушали да дефинишу евроскептици
зам у односу на остале ставове према Европи. Они су на темељу
системске теорије Дејвида Истона и његовог разликовање специ
фичне и дифузне подршке политичким режимима одредили спе
цифичну и дифузну подршку европској интеграцији. За њих дифу
зна подршка европској интеграцији значи „ подршка општој идеји
европске интеграције укључујући и Европску унију“.8) Са друге
стране, специфична подршка европској интеграцији јесте подршка
Европској унији и правцу њеног развоја. На основу дифузне подр
шке ЕУ односно у зависности од тога колико неко подржава оп
шту идеју европске интеграције могу се разликовати еврофили од
еврофоба. „Еврофили верују у кључну идеју европске интеграције
као што су институционализована сарадња на бази трансфера дела
суверенитета на европски ниво“.9) Еурофоби не подржавају идеју
европске интеграције, тачније супротстављају јој се. Разлози то
ме могу бити различити: идеолошки, културни, економски. То не
значи да су сви еурофоби на изолационистичким позицијама. Они
нису нужно противници сарадње са другим европским државама.
Пример за то је декларација „Изградња нове Европе“ коју је 1999.
године потписало 13 европских партија које припадају екстремној
левици које се залажу за сарадњу европских држава али одбацују
концепт неолибералне економије.10)

Када је реч о специфичној подршци Европској унији,
Копецки и Мад разликују ЕУ оптимисте и ЕУ песимисте.

Оптимисти пружају подршку ЕУ било да су задовољни ЕУ уопште
или само правцем њеног тренутног развоја. Оно што је важно јесте
да уколико постоји одређена критика према појединим ЕУ полити
кама то не значи да партија није ЕУ оптимиста. Песимисти пак, не
подржавају актуелни правац развоја ЕУ али то не значи да се зала
жу за излазак одређене државе из чланства.
7) Marcel Lubbers, Peer Scheepers, op. cit, p. 227.
8)

Petr Kopecky, Cas Mudd, op. cit. , p. 300.

9)

Ibid.

10) Petr Kopecky, Cas Mudd, op. cit., p. 301.
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Комбинацијом ових двеју димензија Копецки и Мад су до
шли до идеално типске категоризације политичких партија на
основу њихових ставова према ЕУ: евроентузијасти, еуроскепти
ци, европрагматисти, европротивници. 11)
Дифузна подршка

Специфична подршка
ЕУ песимисти

Еврофили
Евроентузијасти
Евроскептици

Еврофоби
Европрагматисти
Европротивници

Табела 1. Типологија политичких пар
тија по питању Европе12)
На основу табеле 1 може закључити да су партије које подр
жавају истовремено општу идеју европске интеграције и тренутни
развој ЕУ евроентузијасти, они који подржавају општу идеју али
не подржавају актуелни развој ЕУ су евроскептици. Са друге стра
не посматрано, европрагматисти су оне партије које не подржавају
општу идеју европске интеграције али на основу прагматичности
пројекта ЕУ односно финансијских користи које њихова држава
има од чланства, ипак подржавају ЕУ. На крају, треба поменути
оне који одбијају и општу идеју и тренутну форму у виду ЕУ- евро
противници. Иако је очигледно да се ради о идеалним типовима
политичких партија и да се не могу све партије стрпати у ове ка
лупе, мишљење аутора је да је оваква типологија корисна макар да
би се извршила дистинкција између евроскептицизма и сродних
појмова.
Треба поменути и типологију Криса Флуда који је сачинио
скалу од шест подеока која мери позиције партија у односу на
Европску унију. На скали се налазе на супротним крајевима они
који одбијају и интеграцију и ЕУ (европротивници) и они који за
говарају интеграцију и подржавају ЕУ (максималисти). Између
њих су ревизионисти (они који заговарају да се врати ситуација
пре великих ревизија оснивачких уговора), минималисти (прихва
тају тренутну ситуацију али одбијају даљу интеграцију), градуали
сти (они који се залажу за постепену интеграцију) и реформисти
(они који се залажу за побољшање тренутне ситуац
 ије).13)
11) Petr Kopecky, Cas Mudd, op. cit., p. 302.
12) Petr Kopecky, Cas Mudd, op. cit., p. 303.
13) Robert Harmsen, Menno Spiering, „Euroscepticism and the evolution of european political
debate“, У: Euroscepticism: Party politics, national identity and european integration, (ed.
Robert Harmsen, Menno Spiering), op. cit., p. 20.

236

Јелена Тодоровић

Евроскептицизам у земљама Европске уније

ЕВРОСКЕПТИЦИЗАМ У ЗЕМЉАМА ЕВРОПЕ
Kада се посматра степен присуства евроскептицизма у по
јединим државама мора се водити рачуна о неколико елемената:
1) треба направити разлику између евроскептичних пар
тија и евроскептика-грађана, односно евроскептицизма
елите и масе,
2) важан је контекст у ком се евроскептицизам посматрада ли је реч о старој чланици, новој чланици, држави
кандидату или потенцијалном кандидату као што је Ср
бија.
У овом делу рада биће анализиран евроскептицизам у европ
ским државама узимајући у обзир горе наведене критеријуме.
Најпре ће бити посматране старе чланице, затим нове и на крају
кандидати и потенцијални кандидати. Када је реч у другом кри
теријуму, основа за евроскептицизам елита биће неколико компа
ративних студија о политичким партијама у Европи (Harmsen R
and Spiering M., „Euroscepticism: Party politics, national identity and
european integration“, Szczerbiak and Taggart „Opposing Europe?“)
док базу за анализирање евроскептицизма маса чини извештаји
Еуробарометар које два пута годишње објављује Европска коми
сија о ставовима јавног мњења ЕУ.
За Немачку, једног од оснивача Европских заједница, ни
је карактеристичан евроскептицизам, нити на нивоу партија нити
грађана. Дуго година она је важила за модел – узор осталим држа
вама будући да ју је одликовао широки консензус међу партијама
око будућности европског пројекта.14) Након деведесетих година

прошлог века две ствари су пресудно утицале на то да Не
мачка добије обрисе евроскептицизма. То су увођење једин
ствене европске валуте и проширење Европске уније. Пораст
евроскептицизма је пре свега, забележен код грађана.
Табела 2: Да ли мислите да је чланство ва
ше државе у ЕУ добра ствар?

Да

1975/2
Н ЕЗ

1980/2
Н ЕЗ

1985/2
Н ЕЗ

1990/2
Н ЕЗ

1995/2
Н ЕУ

2000/2
Н ЕУ

2005/2
Н ЕУ

2009/2
Н ЕУ

56 63

49 50

61 60

73 69

51 53

48 50

53 50

60 53

Извор: Еуробарометар 4, 16, 24, 34,44,54,64,72 15)
14) Claus Busch, Wilhelm Knelangen, „German Euroscepticism“, У: Euroscepticism: Party po
litics, national identity and european integration, (ed. Robert Harmsen, Menno Spiering), op.
cit., p. 84.
15) http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm.
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Табела 3: Да ли је ваша држава искористила чланство у ЕУ?
1985/2
Н ЕЗ

1990/2
Н ЕЗ

1995/2
Н ЕУ

2001/2
Н ЕУ

2005/2
Н ЕУ

2009/2
Н ЕУ

јесте

53 53

57 59

40 42

44 52

46 52

57 57

није

31 30

24 23

36 37

34 27

46

32

36

31

Извор: Еуробарометар 24, 34, 44, 56, 64, 72 16)

Табела 2 нам показује да је мишљење немачког јавног мње
ња о чланству у ЕУ релативно позитивно и углавном изнад европ
ског просека, али се може уочити лагани пад у односу на 1990.
годину када је ентузијазам Немаца био на највишем нивоу. Пораст
негативног мишљења о чланству Немачке у ЕУ може се објасни
ти првенствено економским разлозима. Страх да ће увођење је
динствене европске валуте повећати ниво инфлације а самим тим
погоршати стандард грађана Немачке, један је од разлога који су
довели до пада подршке ЕУ. Остали разлози су такође, економске
природе: пораст незапослености и пад животног стандарда са јед
не стране а са друге, чињеница да је Немачка упркос свему томе и
даље главни нето платиша у Европској унији. Табела 3 потврђује
претходно становиште пошто у односу на европски просек већи
проценат Немаца сматра да њихова држава није искористила члан
ство у ЕУ.
Када је реч о евроскептицизму политичких партија у Немач
кој, може се рећи да је он у рудиментарном облику. У немачком
парламенту не постоје већа суштинска размимоилажења око бу
дућности европске интеграције. Ратификација ревизија оснивач
ких уговора (Мастрихта, Амстердама, Нице, Лисабонског угово
ра) у оба дома парламента обављена је великом већином гласова
(углавном преко 90%).17) То не значи да немачке политичке партије
у свему подржавају правац развоја ЕУ али је та критика углавном
базирана на поправљању тренутних политика које лоше функцио
нишу (по Клудовој скали то су реформисти). Тврдих евроскептика
међу политичким партијама има али је њихов значај маргинализо
ван будући да су далеко од добијања 5% подршке бирача како би
ушле у Парламент (углавном је реч о партијама екстремне деснице
као што су Republikaner, Deutsche Volksunion - DVU i Nationaldemo
kratische Partei Deutschlands – NPD).18)
16) http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm.
17) Claus Busch, Wilhelm Knelangen, „German Euroscepticism“, op. cit., p. 89.
18) Claus Busch, Wilhelm Knelangen, „German Euroscepticism“, op. cit., p. 91.
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У Француској је ситуација нешто другачија. Иако покретач
и оснивач Европских заједница заједно са Немачком, Француску
скоро од почетка карактеришу јака евроскептична осећања, при
сутна како на левици тако и на десници. Са десницом је ситуација
доста јаснија јер корени евроскептицизма леже у ставовима Шарла
де Гола према процесу европских интеграција. Познато је њего
во одбијање продубљења заједнице као и инсистирање на очувању
суверенитета кроз лабаву конфедерацију европских држава. Нео
голистички покрет Rassemblement pour la Republique (RPR) залаже
се за отпор супранационалним институцијама и инсистира на очу
вању националног суверенитета. Током кампање за референдум
око усвајања Уговора из Мастрихта овај покрет се залагао за не
прихватање овог уговора. Поред њега, јаке евроскептичне партије
деснице су Le front national Жан Мари Ле Пена и Вилиеров Union
pour la démocratie Française - UDF. Национални фронт се 90-тих
година профилише као евроскептична партија лансиравши слоган
током капање за гласање о Мастрихту којим недвосмислено одбија
тај уговор (Мастрихт представља крај за француски народ, језик и
културу19)). Априла 2002. године Le front national се залагао за по
вратак француског франка и излазак Француске из ЕУ. То су јасни
показатељи евроскептичног расположења ове партије а нарочито
је важно истаћи да је Ле Пен на председничким изборима 2002. го
дине освојио 17% бирачког тела што иде додатно у прилог тези о
раширеном евроскептицизму Француза.
Табела 4: Да ли мислите да је чланство ва
ше државе у ЕУ добра ствар?
Да

1975/2
Ф ЕЗ

1980/2
Ф ЕЗ

1985/2
Ф ЕЗ

1990/2
Ф ЕЗ

1995/2
Ф ЕУ

2000/2
Ф ЕУ

2005/2
Ф ЕУ

2009/2
Ф ЕУ

67 63

50 50

67 60

66 69

48 53

48 50

46 50

49 53

Извор: Еуробарометар 4, 16, 24, 34,44,54,64,72

20)

Табела 5: Да ли је ваша држава искористила чланство у ЕУ?
1985/2
Ф ЕЗ

1990/2
Ф ЕЗ

1995/2
Ф ЕУ

2001/2
Ф ЕУ

2005/2
Ф ЕУ

2009/2
Ф ЕУ

јесте

53 53

57 59

44 42

53 52

51 52

54

57

није

26 30

23 23

35 37

25 27

38

35

31

Извор: Еуробарометар 24, 34, 44, 56, 64, 72

36
21)

19) Paul Hainsworth, Carolyn O’Brien , Paul Mitchell, „Defending the nation : The politics of
Euroscepticism on the french right“, У: Euroscepticism: Party politics, national identity and
european integration, (ed. Robert Harmsen, Menno Spiering), op. cit., p. 47.
20) http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm.
21) http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm.
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Табеле 4 и 5 нам говоре о томе да је француско јавно мњење
нешто више еуроскептично расположено у односу на немачко. По
себно је уочљиво негативно мишљење о чланству у ЕУ од 2000. го
дине на овамо, при чему је најмања подршка чланству забележена
2005. године што коинцидира са негативним исходом референдума
о потврђивању Уговора о Уставу (54,67% Француза изјаснило се
против усвајања овог Уговора22)).
Велика Британија, традиционално евроскептична држава,
представља, као што је већ речено, извориште евроскептицизма.
Можда је погрешан утисак да се у седишту британске скепсе нала
зи жеља за напуштањем ЕУ. Тачно је да постоје неке организације
које заговарају повлачење Британије које су окупљене под називом
„Еurosceptic web resource“ чија је једна од организованих кампања
била и кампања за независну Британију од наметнутог чланства
у ЕУ.23) За њих би се по Тагартовим критеријумима могло рећи да
припадају тврдом евроскептицизму. Ипак, политичке партије у В.
Британији не деле мишљење ових организација. Оне подржавају
интеграцију али имају одређене и врло често оправдане замерке
на функционисање појединих европских политика док у неким за
једничким политикама уопште не учествују (Британија није члан
Економске и монетарне уније). И за лабуристе и за конзервативце,
може се рећи да су подједнако меки евроскептици али што се тиче
јавног мњења ту је ситуација нешто другачија. Британска штампа
важи за најоштрију критику бриселске политике па се можда стиче
утисак да су Британци већи евроскептици него што то заправо јесу.
Табела 6: Да ли мислите да је чланство
ваше државе у ЕУ добра ствар?
1975/2
ВБ ЕЗ
Да

50 63

1980/2
ВБ ЕЗ

1985/2
ВБ ЕЗ

1990/2
ВБ ЕЗ

1995/2
ВБ ЕУ

2000/2
ВБ ЕУ

2005/2
ВБ ЕУ

2009/2
ВБ ЕУ

24 50

37 60

53 69

43 53

28 50

34 50

30 53

Извор : Еуробарометар 4, 16, 24, 34,44,54,64,72 24)

Табела 7: Да ли је ваша држава искористила чланство у ЕУ?
јесте
није

1985/2
ВБ ЕЗ
34 53
53 30

1990/2
ВБ ЕЗ
46 59
36 23

1995/2
ВБ ЕУ
34 42
47 37

2001/2
ВБ ЕУ
36 52
39 27

2005/2
ВБ ЕУ
37 52
47 36

2009/2
ВБ ЕУ
36 57
49 31

Извор: Еуробарометар 24, 34, 44, 56, 64, 72 25)
22) http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/rf2005/000/000.
html.
23) Menno Spiering, „British Euroscepticism“, У: Euroscepticism: Party politics, national iden
tity and european integration, (ed. Robert Harmsen, Menno Spier ing), op. cit., p. 130.
24) http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm.
25) http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm.
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На основу табела 6 и 7 јасно се потврђује теза о евроскептич
ности грађана Британије. Проценат грађана који сматрају да члан
ство у ЕУ није добра ствар као и проценат оних који сматрају да
је њихова држава искористила чланство у ЕУ испод је просечних
вредности за све државе ЕУ. Такође, Британци су народ који би
најмање жалио ако би се ЕУ распала.26) Ови резултати не изнена
ђују ако се има у виду традиционално мишљење Британаца о кул
турном и сваком другом разликовању од континенталних комшија.
Република Ирска пример је државе која је доста добила
чланством у ЕУ али је и држава која показује карактеристике и
евроскептика и еврооптимиста. Ирска заједно са В. Британијом и
Данском припада групи држава које су прикључене ЕУ током пр
вог проширења 1973. године. Вишедеценијски економски процват
који је кулминирао деведесетих година прошлог века, ову острвску
европску државу довеo је у круг најразвијенијих држава европског
клуба. Добро искористивши новац из структурних фондова, Ре
публика Ирска је прешла из групе прималаца помоћи у клуб пла
тиша. Тиме се објашњава преокрет у ставовима према Европској
унији који започиње 2001. године неуспешним референдумом о
потврђивању Уговора из Нице а завршава се такође референдумом
овога пута повод је био Лисабонски уговор који је Ирска усвојила
тек из другог покушаја.
Међу водећим политичким партијама све до почетка новог
миленијума у Ирској је постојао консензус по питању ставова пре
ма ЕУ. Може се рећи да евроскептицизма готово и није било, осим
међу мањим партијама какве су били зелени. Од 2000. године Ир
ска влада започела је тзв. дебату са Берлином у којој је критиковала
економски модел ЕУ како је превише социјалан и како се они више
залажу за амерички индивидуалистички модел.27) Интересантно је
такво гледиште које се може подвести чак под лицемерје пошто је
управо тај модел помогао Ирској да се економски развије.
Табела 8: Да ли мислите да је чланство
ваше државе у ЕУ добра ствар?
Да

1975/2
И ЕЗ
67 63

1980/2
И ЕЗ
46 50

1985/2
И ЕЗ
59 60

1990/2
И ЕЗ
76 69

1995/2
И ЕУ
77 53

2000/2 2005/2 2009/2
И ЕУ И ЕУ И ЕУ
75 50 73 50 72 53

Извор: Еуробарометар 4, 16, 24, 34,44,54,64,72 28)
26) Menno Spiering, „British Euroscepticism“, У: Euroscepticism: Party politics, national iden
tity and european integration, (ed. Robert Harmsen, Menno Spier ing), op. cit., p. 135.
27) Karin Gilland, „Irish Euroscepticism“, У: Euroscepticism: Party politics, national identity
and european integration, (ed. Robert Harmsen, Menno Spier ing), op. cit., p. 179.
28) http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm.
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Табела 9: Да ли је ваша држава искористила чланство у ЕУ?
1985/2
И ЕЗ

1990/2
И ЕЗ

1995/2
И ЕУ

2001/2
И ЕУ

2005/2
И ЕУ

2009/2
И ЕУ

јесте

67

53

84 59

86 42

90 52

86 52

81 57

није

6

30

11 23

5

7

10 31

37

5 27

36

Извор: Еуробарометар 24, 34, 44, 56, 64, 72 29)

Ако се посматрају ставови грађана Ирске према Европској
унији (табеле 8 и 9), приметна је далеко већа подршка ЕУ од свих
осталих држава. Од 2001. године на овамо сваки пут готово више
од 80% испитаника у Ирској сматра да је њихова држава искори
стила предности чланства у ЕУ. Такође, проценат оних који мисле
да је чланство у ЕУ добра, ствар сваки пут од 1995. године је бар
20% виши од ЕУ просека. Ако се имају у виду ови подаци, онда
делује као изненађење то што су Уговор из Нице и Лисабонски уго
вор морали на поновљени референдум. То се може објаснити тако
што би се погледало какво је расположење Ираца према преноше
њу надлежности на ниво Европске уније. Већина Ираца је одгово
рила да је за то да неке надлежности остану у домену националне
државе.30)
Шведска припада групи земаља које су се прикључиле ЕУ
у току четврте рунде проширења. Она је заједно са Аустријом и
Финском постала чланица 1995. године, упркос јасно израженом
противљењу јавног мњења. Разлози шведском евроскептицизму
засновани су на „културној супериорности“.31) Наиме, Шведска
сматра да је у областима родне равноправности, заштите животне
средине и потрошње алкохолних пића отишла корак испред европ
ског клуба и да се применом правила које важе у поменутим обла
стима у ЕУ врши деградација нордијских вредности. Код Швеђана
постоји оправдани страх од бирократизације и губитка демократи
је. Шведско поимање демократије у супротности је демократском
праксом у ЕУ. Они замерају ЕУ недостатак транспарентности, ин
ституције које су далеко од грађана и о чијем раду обични грађани
не знају пуно. Евроскептици су присутни и на левици и на десници
али се чини да су на левици нешто израженији. Традиционалне те
ме којима се бави левица као што су родна једнакост и друштвено
29) http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm.
30) Еуробарометар 72, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb72/eb72_en.htm, стр.
224.
31) Milena Sunnus, „Swedish Euroscepticism“, У: Euroscepticism: Party politics, national iden
tity and european integration, (ed. Robert Harmsen, Menno Spier ing), op. cit., p. 195.
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благостање за партије леве провинијенције су угрожене европским
економским моделом. Жене су у највећем броју незапослене у ЕУ,
системи социјалне заштите на веома ниском нивоу за шведске
стандарде, у европским институцијама очигледна је неједнакост у
представљености жена и мушкараца. Такође, Шведска не учеству
је у Економској и монетарној унији што иде у прилог тврдњи о
скептицизму.
Табела 10: Да ли мислите да је чланство
ваше државе у ЕУ добра ствар?

Да

1995/2
Ш ЕУ

2000/2
Ш ЕУ

2005/2
Ш ЕУ

27 53

34 50

39 50

Извор: Еуробарометар 44,54,64,72

2009/2
Ш ЕУ
57 53
32)

Табела 11: Да ли је ваша држава искористила чланство у ЕУ?
1995/2
Ш ЕУ

2001/2
Ш ЕУ

2005/2
Ш ЕУ

2009/2
Ш ЕУ

јесте

18 42

31 52

32 52

55 57

није

57 37

54 27

56 36

34 31

Извор: Еуробарометар 44, 56, 64, 72 33)

Табеле 10 и 11 потврђују тезу о веома укорењеном евроскеп
тицизму грађана. Неповерење према ЕУ било је најизраженије при
уласку када је само 27% испитаника одговорило да је чланство у
ЕУ добра ствар а само 18% да ће Шведска од чланства у ЕУ има
ти користи. Тренд у расположењу јавног мњења према ЕУ остаје
исти, поверење испод нивоа европског просека све до 2009. године
када су први пут Швеђани прескочили европски просек. Међутим,
као и код Ираца и Швеђани мисле да већина од предложених обла
сти треба да остане у надлежности националне државе.34)
Пољска и Чешка припадају кругу земаља које су се прикљу
чила ЕУ током великог источног проширења 2004. године. За обе
је карактеристично то да је од почетне одушевљености Европом
дошло до значајног пада подршке - у Пољској је скептицизам изра
женији код политичких партија док је Чешка подједнако евроскеп
тик и са становишта елите и са становишта грађана.
32) http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm.
33) http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm.
34) Еуробарометар 72, op. cit., стр. 224.
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Опсесија Европом након слома социјализма у овим источ
ноевропским државама довела је до тога да у јавности буде пред
стављено тако да је Европска унија једини избор. Када су почели
преговори о чланству 1998. године у Пољској јавности се постепе
но кристалисао јасан евроскептички дискурс. Пољске партије су
се посветиле евалуацији реалних користи које ће њиховој држави
донети чланство. Разлог за сумњичавост Пољака био је у основи
страх да Пољска неће имати толико користи од чланства коли
ко очекује у поређењу са осталим државама чланицама. Пољска
сматра да с обзиром да је друга по величини и броју становника,
одмах иза Немачке, треба да добије много више него што јој ЕУ
нуди. Евроскептичне ставове испољавају следеће партије – Soli
darity Electoral Action (AWS), Peace and justice (PiS) док потпуно
одбијање ЕУ заговарају Самообрoна и League of Polish Families
(LPR). Последњих година и највеће странке које су биле проев роп
ске (Aliance of the Democratic Left и Polish Peasant Party) почеле
су да испољавају сумњичавост. Пољска је блокирала потписивање
Уговора о Уставу све док нису усвојене њене примедбе око одлучи
вања у Савету министара. Такође, и у Уговор из Лисабона морао је
бити додат „пољски компромис“ по питању одлучивања.35)
Табела 12: Да ли мислите да је чланство
ваше државе у ЕУ добра ствар?
Да

2004/2
П Ч ЕУ
50 45 56

2005/2
П Ч ЕУ
54 44 50

2009/2
П Ч ЕУ
61 40 53

Извор: Еуробарометар 62, 64, 72 36)

Табела 13: Да ли је ваша држава искористила чланство у ЕУ?
2004/2
П Ч ЕУ

2005/2
П Ч ЕУ

2009/2
П Ч ЕУ

јесте

55 42 55

63 55 52

74 62 57

није

30 41 34

24 33 36

16 32 31

Извор: Еуробарометар 62, 64, 72

37)

Када је реч о расположењу грађана Пољске према ЕУ, ситу
ација је обрнута него код политичких партија. Најмању подршку
ЕУ је имала пре него што је Пољска постала њен члан. У свако
следећој години позитивно расположење према ЕУ је расло да би
35) Пољски компромис значи да се држава може позвати на правила одлучивања поставље
на у Ници и у пероду између 2014. и 2017. године.
36) http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm.
37) http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm.
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према последњем Еуробарометру та подршка била за 8% већа од
европског просека.
Чешку политичку сцену карактерише висок ниво евроскеп
тицизма. Исто као и у Пољској од почетног одушевљења „поврат
ком у Европу“ Чешка је доспела у сам врх држава које су скептичне
према ЕУ. Дуги и мукотрпни преговори за чланство у ЕУ, асиме
трична позиција преговарача као и политика условљавања допри
нели су, између осталог, да се све више преиспитују предности и
недостаци чланства Чешке у европском клубу. Главни заговорници
евроскептицизма међу политичким партијама била је Civic Democ
ratic Party, партија десног центра на чијем је челу Вацлав Клаус.
Они критикују гломазну европску бирократију као и појачану по
литичку сарадњу и социјални модел ЕУ.
Табела 12 показује нам да није само политичка елита евро
скептична већ и да грађани Чешке не верују да је чланство у ЕУ
добра ствар (већи евроскептици од њих су само Мађари, Британци
и Летонци). Међутим, када се ради о питању да ли је ваша држа
ва искористила предности чланства у ЕУ ту је расположење Чеха
далеко више у корист уније (Табела 13). На питање шта су њима
лично највеће предности од чланства у ЕУ 55% испитаника је од
говорило да је то слобода кретања, настањивања и запошљавања
широм Уније.38)
Турска се заједно са Хрватском и Македонијом налази у
групи кандидата за чланство. У Македонији су најмање изражена
евроскептична осећање па ћемо се зато у овом делу анализе поза
бавити Хрватском и Турском за које се може рећи да су у значајној
мери евроскептично расположене према ЕУ. Турски евроскепти
цизам видљив је и на партијском и на нивоу грађана. Разлози за то
су многоструки. Пре свега, неизвесност уласка у унију а затим и
пред-приступна стратегија коју спроводи ЕУ према земљама кан
дидатима. Турска је држава која има најдуже статус придруженог
члана ЕУ, још од 1964. године. Чини се да јаз између очекивања и
реалности производи евроскептицизам.
Табела 14: Да ли мислите да би чланство
ваше државе у ЕУ било добра ствар?
Да

2006/2
Т Х ЕУ
44 34 53

2008/2
Т Х ЕУ
49 35 53

2009/2
Т Х ЕУ
45 24 53

Извор: Еуробарометар 66, 70, 72 39)
38) Еуробарометар 72, op. cit., стр. 140.
39) http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm.
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Табела 15: Да ли мислите да би ваша
држава искористила чланство у ЕУ ?
да
не

2006/2
Т Х ЕУ
51 45 54
23 43 34

2008/2
Т Х ЕУ
48 33 56
29 44 31

2009/2
Т Х ЕУ
50 36 57
34 52 31

Извор: Еуробарометар 66, 70, 72 40)

Да је одушевљење Европом опало и код грађана показују нам
табеле 14 и 15. У обема државама је присутан тренд опадања подр
шке а посебно код Хрватске. На основу последњег мерења ставова
јавног мњења у Хрватској, свега 24% испитаника
(чак два пута
мањи је тај проценат од европског просека) сматра да је чланство у
ЕУ добра ствар за њихову државу. Такође, значајно је мањи проце
нат у односу на европски просек оних који сматрају сматрају да би
Хрватској користило чланство у ЕУ- само 36% испитаника мисли
тако док је у односу на 2008. годину тај број мањи за 9%. Објашње
ње за овако мало подршку ЕУ може се наћи у чињеници да су пре
говори о чланству суспендовани услед нерешеног граничног спо
ра са Словенијом током 2008. године тако да је сигурно то, поред
веома изражене политике условљавања коју спроводи ЕУ према
државама кандидатима и потенцијалним кандидатима, допринело
и даље доприноси неповерењу грађана у унију.
На крају ове компаративне анализе, треба се осврнути на
Србију и њено расположење према ЕУ са позиције потенцијалног
кандидата. Србије још увек нема међу државама које се налазе у
Еуробарометар извештају па ће се овде користити истраживања
јавног мњења која спроводи Канцеларија за европске интеграци
је два пута годишње. Што се тиче ставова политичких партија, у
основи постоји про-европски консензус. Мали је број партија које
су против Европске уније. То су углавном партије деснице и десног
центра (Српска радикална партија, Демократска странка Србије).
Међутим, и поред декларативно присутне подршке ЕУ у српском
политичком дискурсу често се могу чути изрази сумње у ЕУ. Раз
лози томе су вишеструки. На првом месту ту је условљавање које
у значајној мери успорава европску интеграцију. Дијаметрално су
протни ставови које Европска унија и Србија имају према стату
су Косова и Метохије резултирају у мање-више прећутном услову
или признајте Косово или нема чланства у ЕУ. Ако се томе дода
удео Европе у разбијању бивше Југославије и бомбардовању 1999.
40) http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm.
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године, онда изненађује степен подршке који има ЕУ на
основу истраживања јавног мњења.
41)

Табела 16: Уколико би сутра био расписан референдум
са питањем „да ли подржавате чланство
Србије у ЕУ“ како бисте ви гласали?

Сеп Дец Сеп Сеп Сеп Јун Нов Мај Дец Мај Дец
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009
За
68
72
71
64
70
69
66
67
61
61
65
против
13
8
12
12
12
15
18
12
13
17
14
Не бих гласао 10
12
17
16
18
15
16
14
16
14
16

Извор: Канцеларија за европске интеграци
је – Европска оријентација грађана Србије42)

На основу табеле 16 може се закључити да је подршка члан
ству у ЕУ релативно константна, са мањим успонима и падови
ма. Очекивано је да у наредном периоду та подршка опада услед
напорне и болне транзиције и бројних прилагођавања које треба
остварити како би се успешно окончали преговори о чланству.

ЗАКЉУЧАК
У првим деценијама од настанка Европских заједница не мо
же се говорити о постојању евроскептицизма у мери у којој је он
присутан данас. Разлоге томе треба тражити у броју држава члани
ца који је био далеко мањи самим тим је било лакше договорити
правац интеграције. Са друге стране, стање послератних економија
је било такво да је интеграција представљала једино решење за по
прављање лоше економске ситуације. У том периоду једини ви
дљив облик евроскептицизма био је присутан код традиционално
скептичних Британаца који су пре свега, због свог ексепционали
зма а не због самих токова интеграције, испољавали неповерење
према европским политикама. Пораст критичког дискурса према
Европи изазван је:
1) продубљењем интеграције односно прогресивним ши
рењем надлежности
(Мастрихт, Амстердам, Ница,
Уговор о Уставу, Уговор из Лисабона),
2) проширењем броја чланица (са почетних 6 на 27),
3) референдумима на којима је тражена сагласност грађана
за промене оснивачких уговора (негативан исход на ре
41) Милош Кнежевић Евроскептицизам, Заслон, Београд, 2008, стр. 192.
42) http://seio.gov.rs/upload/documents/prezentacije/decembar_09_final_srpski.pdf.
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ферендумима у Данској-Мастрихт, Ирској-Ница, Уговор
из Лисабона, Француска, Холандија - Уговор о Уставу)
На основу свега изложеног у овом раду може се закључити
да евроскептицизам има неколико димензија:
1) економска димензија – Немачка, Ирска,
2) културна димензија – В. Британија, Шведска,
3) национална димензија - Француска,
4) скептицизам узрокован прет-приступном стратегијом
ЕУ према кандидатима и потенцијалним кандидатима Пољска, Чешка, Хрватска, Турска, Србија.
Видели смо да постојање критичког дискурса према ЕУ не
значи нужно и одбијање чланства или излазак из ЕУ. И поред изра
зитог пораста еуроскептицизма последње две године узрокованог
у великој мери и светском економском кризом, евроскептицизам
не треба тумачити у негативном контексту. Критика постојећих ин
ституција и политика је неопходна како би се радило на отклањању
узрока незадовољства код грађана и како би и они сами осетили да
су актери европске интеграције невезано са тим који ће облик она
имати у будућности.

Jelena Todorovic
EUROSKEPTICISM IN THE
EUROPEAN UNION STATES
Summary
Theme of this paper is Euroskepticism, a notion that over last
couple of year has been used both in national and European political
discourse. Objective of the paper is to clarify the mean ing of this notion
on the basis of its several different definitions, and to determine it in
relation to other similar notions to it, such as Europhobia, Europragma
tism or Eurorealism. By the use of a comparative-descriptive method
along with the content analysis, the author of the paper attempted to
find answer to these following questions:
– What are the causes for Euroskepticism in the European Union
states?
– Who is more euroskeptic – the political parties or the citizens?
– What kind of connection there is between the Euroskepticism
and political, economic and cultural context of the analyzed state?
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Abstract
The euroscepticism appears in the literature in mid-80’s of last
century as a term that indicates the differentiation of the Britain in re
lation to the project of European economic and political integration.
Although essentially a British phenomenon, during the nineties, terms
euroscepticism and eurosceptics were often used in national political
debates. The increase of critical discourse on Europe is caused by the
multiple factors (deepening of integration, enlargement, referendums),
among which is the dominant process of gradual expansion of compe
tencies that inevitably lead to increasing dissatisfaction among citizens.
The euroscepticism is manifested in several forms and in regard
to this we must take into account that its meaning should be understood
in accord with the different political traditions and experience in the
process of European integration, which is typical of the analyzed state.
Economic euroscepticism is the most common form among the „old“
member states as the distrust in the EU is caused by the lack of eco
nomic benefits for their state (Germany, Ireland). Then, cultural euro
scepticism that is visible in Great Britain and Sweden is an expression
of their cultural superiority over other European countries. We should
point out the euroscepticism that it is caused by pres-accession stra
tegy to the EU candidate countries and potential candidates. Discontent
in these countries has been created due to long-term negotiations and
policy of conditionality. The gap between the high motivation of these
states wishing to become EU members and reality contibutes to increa
sing the euroscepticism.
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СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈА
НА ПОЧЕТКУ 21. ВЕКА
Сажетак
Анализом и интерпретацијом ставова различитих школа
мишљења, аналитичким освртом на историјски контекст њеног
досадашњег развоја и његових тековина, тренутних проблема и
изазова, аутор поентира да је почетак новог века прилика да соци
јалдемократија уђе у нову ревизионистичку фазу чију би окосницу,
према њему, чинило више конвергентних процеса који би, као свој
крајњи циљ имали преиспитивање досадашњих пракси, поновно
откривање њеног идентитета, као и њену ревитализацију. Питање
идентитета представља једно од основних исходишта и генератор
бројних проблема социјалдемократије данас док би његово ново
откривање кроз препознатљив и атрактиван политички програм
представљало задатак од прворазредног значаја. Основна интен
ција чланка није дефинисање неког коначног теоријског оквира за
тумачење дешавања у савременој социјалдемократије, већ, напро
тив, само указивање на могуће правце размишљања који би, у кон
тексту актуелних прича о њеној ревизији, у свом средишту имали
управо питање њеног савременог идентитета.
Кључне речи: социјалдемократија, ревизионизам, идентитет, неолибе
рализам, Трећи пут, социјалдемократске партије, Држава
благостања.

ОПШТИ ОСВРТ
Социјалдемократија представља политичку идеологију на
сталу крајем 19. века унутар ревизионистичких кругова тада је
динственог социјалистичког покрета и за последњих сто година
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свог развоја претрпела је велики број трансформација. Пуну екс
панзију, као и јасније теоријско профилисање свог идентитета
остварила је током наредног, 20. века, а њену најзначајнију текови
ну, свакако, представља “држава благостања” (welfare state). Након
краја Хладног рата, последње две деценије њеног развоја углавном
карактерише потрага за новим идентитетским одредницама у све
ту захуктале глобализације који, неумољиво, намеће нове изазове
посве другачије у односу на раније периоде.
У сусрет тим изазовима, а у намери да ревитализује соци
јалдемократски покрет током 90-их година, кренуо је британски
социолог Ентони Гиденс (Antony Giddens) конципирајући програм
својеврсног “трећег пута” (Third Way) који је изазвао опречне
ставове међу левичарима и покренуо дебату планетарних разме
ра. Упоредо са тим, одигравао се и велики повратак на власт со
цијалдемократских партија у многим европским земљама (Велика
Британија 1997, Немачка 1998. године). Међутим, ентузијазам тих
дана, као да је данас спласнуо.
Стога, унутар спектра актуелних дешавања на плану теориј
ског промишљања и дебата о социјалдемократији (центролевици),
као и практиковања политике самих социјалдемократских партија,
током прве деценије 21. века, неумитно се намеће питање о потре
би нове ревизионистичке фазе, њеног правца и садржаја. Полазну
основу за овакво размишљање налазимо у константном бележењу
лоших изборних резултата појединих социјалдемократских парти
ја док је лоша жетва партија левице на изборима за Европски пар
ламент, одржаним 2009. године то само потврдила1). Поред тога,
1) Узмимо пример Социјалистичке партије у Француској која није победила на изборима
још од 1997. године док је удео гласача ове партије од укупног броја оних који гласају
знатно опао у односу на осамдесете. И данске социјалдемократе не могу да се домогну
власти још од 1998. године. Занимљив је и случај холандске Радничке партије (Partij van
de Arbeid - PvdA) чије гласачко тело још од краја Хладног рата гравитира око 30 посто.
Немачка SPD такође бележи значајан пад подршке бирача у периоду 1998-2005. са чак
48 на 23 посто (Olaf Cramme, Patrick Diamond, Roger Liddle, Challenging the politics of
evasion, Policy Network, London, 2009). Такође, до 2000. године од 15 европских земаља
чак 11 је имало социјалдемократске премијере. До 2008. године тај број се свео на свега
четири. (Robert Taylor, “Does Europena Social Democracy have a Future”, Dissent, 2008).
Од социјалдемократских партија које су или самостално или као партнери у влади вр
шиле власт до 2010. године (или још увек партиципирају у њој) могли бисмо издво
јити шпанску Социјалистичку Радничку партију (PSOE), Социјалдемократску партију
Аустрије (SPÖ), Социјалистичку партију Португалије (PS), Радничку партију Норве
шке (DnA). Социјалдемократе су тренутно на власти и у Словенији, Србији, Словачкој,
Румунији. Након распада белгијске владе у априлу 2010. године ван власти се нашла
тамошња (франкофонска) Социјалистичка партија док је Радничка партија Холанди
је исте године самостално напустила коалициону владу. Jедна од водећих европских
партија центролевице Социјалдемократска партија Немачке (SPD), предвођена својим
тадашњим лидером Франк-Валтер Штајнмајером (Frank-Walter Steinmeier), није успела
да се домогне власти на изборима у јесен 2009. године. Након претходних избора, одр
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велика финансијска криза из 2008. године, иако су то многи очеки
вали, није вратила на власт социјалдемократске партије2).
Усмеримо ли наш аналитички перископ у правцу њене сто
годишње генезе уочићемо да су овај процес обележили најразли
читији ревизионистички маневри чију су окосницу равноправно
обликовали, како контекстуални чиниоци, тако и визионарство
бројних левих мислиоца.

1. ОД БЕРНШТАЈНА ДО ГИДЕНСА
Социјализам, као политичка идеологија настаје у 19. веку.
Упоређујући тадашње социјалисте и либерале, Гордана Павићевић
Вукашиновић упознаје нас са чињеницом да су они подједнако би
ли опредељени за демократску идеју. Али, док је класични либера
лизам ову идеју искључиво везивао за политичку сферу, дотле су
социјалисти настојали да је прошире и на друштво3).
Социјалистички блок унутар ког се већ до почетка Првог
светског рата дефинисала ревизионистичка струја предвођена тео
ретичарима попут Едуарда Бернштајна (Eduard Bernstein), поцепао
се након револуције у Русији (1917. године) на социјалдемократско
и комунистичко крило. Даље продубљивање разлика између ова
два, сада самостална, покрета уследиће у наредним деценијама.
Социјалдемократске партије су прве значајније кораке на по
литичким сценама својих земаља оствариле у међуратним годи
жаних 2005. године, ова партија је чак била приморана на “велику коалицију” са Хри
шћанским демократама (CDU). Такође, британска Лабуристичка партија (Labour Party)
после тринаест година проведених на власти, у мају 2010. године, прешла је у опози
цију. Социјадемократске партије су у опозицији и у Шведској, Француској, Бугарској,
Чешкој, Хрватској, Италији, Албанији.
Од 733 посланика тренутног сазива Европског парламента групацију са највећим бро
јем чланова чини Европска народна странка (Хришћански Демократи) са 264 посланика
док је одмах иза ње Прогресивна алијанса социјалиста и демократа (S&D) са 184 посла
ника. Занимљиво је да још од избора 1999. године групација европских партија левице
редовно заузима другу позицију по снази у Европском парламенту.
(извор:http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry.do?language=EN,
мај 2010.)
2) Изузетак би били грчки PASOK и португалска Социјалистичка партија (Partido Sociali
sta - PS).
3) Гордана Павићевић Вукашиновић, Политичке теорије и стварање западног модерног
друштва, Досије, Београд, 2006, стр. 162.
Међутим, мало подробнијим увидом у саму либералну теорију друге половине 19. века
могу се уочити извесна еволуативна гибања у овој идеологији. Изврсну илустрацију
представља либерални ревизионизам чувеног Џона Стјуарта Мила (John Stewart Mill)
који је, повезујући либерални и демократски концепт постулирао социјални либерали
зам.
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нама када ће многе од њих представљати чак окосницу бројних
коалиционих кабинета4). На пример, Социјалдемократска партија
Аустрије (SPÖ) први пут се, у поратном периоду, обрела на власти
већ 1919. године5). Шведске социјалдемократе на власт су дошле
1928. године кроз коалицију са Аграрном партијом.
Након Другог светског рата уследиће јаснија експанзија со
цијалдемократије управо кроз институције “државе благостања”
(welfare state). Oвај период бројни аутори с правом називају злат
ним добом социјалдемократије. Социјалдемократске партије ће,
при том, приступити значајној ревизији својих доктрина прихвата
јући капиталистички привредни систем, односно користећи његов
динамизам у сврху остваривања социјалне правде и благостања6).
С тим у вези, скицирајући пут европске социјалдемократије у по
следњих пола века, односно од окончања Другог светског рата, Зо
ран Стојиљковић указује на неколико дистинктивних фаза њеног
динамичког развоја. Почев од демократског социјализма, затим ре
форми унутар капиталистичког привредног система, социјалдемо
кратија је, према њему, крајем прошлог века, преузела улогу упра
вљања капиталистичким економијама унутар поодмаклог процеса
глобализације.
Преломни тренуци за социјалдемократију настаће, међутим,
седамдесетих година када се политичко клатно на традиционалној
оси политичких подела (левица-центар-десница), после готово по
ла века померања улево почело кретати у супротном смеру7) (Зоран
Стојиљковић).
4) Током овог периода и у самим социјалдемократским партијама био је уочљив известан
јаз који је настајао у чланству и руководству које се, сагласно поделама које су владале
на идеолошком плану, сврставало на оно мекше крило које је било склоније модерни
зацији политичке агенде и политичке борбе, као и оно друго, тврђе крило, које се опре
дељивало за марксизам и радикалнији политички наступ. Узмимо пример аустријских
социјалдемократа који су се у првим поратним годинама прегруписали на струју скло
нију модернизацији коју је предводио Карл Ринер (Karl Renner) и ону предвођену Ото
Бауер ом (Otto Bauer) једном од кључних личности аустромарксизма.
5) У то време њен назив је био Социјалдемократска радничка партија Аустрије (SDAPÖ).
Значајно је поменути и то да је ова партија партиципирала у власти релативно кратко,
само годину дана јер су наредни избори одржани већ 1920. године после којих није била
на власти све до краја Другог светског рата.
6) Као сјајну илустрацију можемо узети, рецимо, Годесбершки програм Социјалдемократ
ске партије Немачке из новембра 1959. године.
7) Економска рецесија, као и извесне противуречности у фукционисању саме државе бла
гостања представљали су огроман терет за бројне социјалдемократске партије које, то
ком овог периода, бележе и лоше изборне резултате. Примера ради, британска Лабури
стичка партија (Labour party) није партиципирала у власти у периоду од 1979. до 1997.
године, а донекле слична судбина задесила је и немачку Социјалдемократску партију
– SPD (1982-1998). Осамдесетих година, у контексту процеса либералне економске гло
бализације социјалдемократске партије су се нашле у својеврсној дефанзиви. У многим
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Коначно, током 90-их година, европска социјалдемократија
је полако ушла у нову ревизионистичку фазу на чијем се кормилу,
барем када је реч о теоријском залеђу, нашао програм Трећег пу
та8) инаугурисаном у радовима Ентони Гиденса, а посебно у њего
вој књизи Трећи пут: Обнова социјалдемократије (The Third Way:
Renewal of Social Democracy) из 1998. године. Као резултат свега
наведеног, велики број релевантних социјалдемократских партија
започео је процес темељног преиспитивања својих основних ви
зија и стремљења што је резултирало доношењем нових програ
ма9). Значајан број расправа о социјалдемократији, почев још од
државама се, притом, доводе у питање резултати и тековине за које се сматрало да су
неповратно трансформисали капитализам, а остварени у време владавине ових партија.
Ово је посебно случај у оним земљама које су под конзервативним владама доживеле
својеврсну неолибералистичку ренесансу капитализма (попут торијевске владе Марга
рет Тачер (Margaret Tacher) у Великој Британији у периоду 1979-1990. године и њеног
наследника Џона Мејџора (John Major) 1990-1997. године). Уздрмани су темељи до тада
важећег социјалдемократског консензуса као и “државе благостања” која је почела да
трпи ударе са деснице, али и са левице. Доведени су у питање пуна запосленост, соци
јална давања, јавни сектор у производњи и услугама, као и државно планирање. Начело
управљања мешовитом привредом полако је почело да узмиче пред бизнисом да би га
се у највећој мери одрекли и “модернизовани” социјалдемократи током 90-их година.
8) Сам појам није новијег датума. Како нас извештава Гиденс, појам “трећег пута” потиче
с краја 19. и почетка 20. века, а постао је јако популаран међу десничарима у међурат
ном периоду, тачније током 20-их година. Након завршетка Другог светског рата соци
јалдемократе, али и социјалисти користе овај термин како би описали своје опредељење
за средњи пут између совјетског комунизма и америчког тржишног либерализма. Током
70-их година овај појам ревитализира Ота Шик као ознаку за тржишни социјализам, а
шведски социјалдемократи 80-их година га користе да би објаснили новелирање свог
програма. Коначно, појам Трећег пута у најновијем значењу настао је у Сједињеним
Америчким Државама на почетку мандата Била Клинтона, a касније су га преузели и
британски лабуристи (Мира Богдановић, “Трећи пут”, у: Социјалдемократија у Србији
– стварност и могућности, СДП, Београд, 2003, стр. 29).
9) У том контексту, корисно би било на овом месту указати и на занимљив аналитички
осврт америчког политичког социолога Сејмура Мартина Липсета (Seymur Martin Lip
set) у вези са трансформацијом водећих европских партија левице које је овај аутор
сумарно и, морамо признати помало амбициозно, назвао американизацијом европске
левице. Укратко, ради се о томе да су се, према овом аутору, партије левице у Европи,
и поред тога што се још увек углавном декларишу као социјалдемократске или соци
јалистичке, умногоме реконституисале у либералне партије, у америчком смислу ре
чи, истичући притом постматеријалистичка питања попут животне средине, једнакости
жена и хомосексуалаца, права мањина и културне слободе (Seymur Martin Lipset, “The
Americanization of the European Left”, in: Political Parties and Democracy - edited by Larry
Diamond and Richard Gunter, The Johns Hopkins Universty Press, Baltimore and London,
2001, pp. 52-66).
Свакако најдрастичнији пример трансформације свог политичког курса представља је
британска Лабуристичка партија. Унутар ове партије током 90-их година, а упоредо са
стварањем политике “трећег пута”, интензивирани су процеси уобличавања једне нове
политике популарно назване “новим лабуризмом”. Убрзо су стигли и резултати јер Тони
Блер (Tony Blair), тадашњи енергични и харизматични лидер ове партије постаје пре
мијер након убедљиве победе на изборима у пролеће 1997. године, а већ наредне 1998.
године публикује памфлет под називом “трећи пут” у коме образлаже основне прваце
политике своје партије коју позиционира лево од центра. До јачих контаката европских
лидера партија левог центра (Блер, Шредер, Кок, Д’ Алема) дошло је 1999. године, а

255

СПМ број 3/2010, година XVII, свеска 29.

стр. 251-270.

деведесетих година, најчешће је протекао у знаку одбране, дубљег
промишљања или критичких осврта на већ поменуту концепцију
“трећег пута”. Уместо да уједини све социјалдемократе света у ам
бициозном пројекту ревитализације социјалдемократије, овај про
грам је, с једне стране, придобио велики број присталица (и међу
теоретичарима, али и међу партијским лидерима), али, напротив, и
велики број опонената10). Истовремено, данас је, у оквиру настоја
ња академске јавности да се дијагностификују узроци стагнирања
социјалдемократије, у једном њеном делу, доста развијена критика
ове концепције што само говори о томе да и међу теоретичарима
не постоји сагласност око тога да ли је “трећи пут” једини “прави
пут” који би социјалдемократија требала да следи и у новом веку.
Шта је суштински “трећи пут” донео као новину у односу
на раније периоде и какве су биле његове импликације на плану
деловања социјалдемократских партија? Пре свега, раскинуо је са
етатизмом, прогресивним опорезивањем и обавезним социјалним
осигурањем, окренуо се предузетничком ризику и флексибилнијем
тржишту рада, а конкурентност националне привреде у светским
оквирима постала је прворазредан циљ11). Гиденсова контроверзна
теза да капитализам крајем 20. века нема своју алтернативу умно
гоме је удаљила његову визију социјалдемократије од своје соција
листичке традиције изазвавши велике полемике међу левичарима.
Два основна циља усмеравала су, према овом аутору, дискурс “тре
ћег пута”. Један се односио на изборни опоравак социјалдемократ
ских партија, а други на пружање одговора центролевице на кризу
кејнзијанизма док се његова политика ослања на ревизионистичку
традицију која се протеже од Бернштајна и Кауцког12). Критичари,
пак, указују да је крајње контрадикторно истовремено прихвата
исте године Блер и Шредер су чак издали заједнички докумет у коме су инаугурисали,
у односу на оне традиционалније левичаре, помало јеретички став према коме основне
функције тржишта не би требало реметити политичком активношћу већ би их, напро
тив, требало само допунити и побољшати. Ово је коначно значило отклон од класичне
социјалдемократске политике практиковане у претходним деценијама, а која се управо
и заснивала на политичком управљању мешовитом економијом.
10) Присталице и интерпретатори овог програма, попут Ендру Гембла (Andrew Gamble),
указују на то да je основна замисао његовог творца била та да он представља нову фор
му социјалдемократије, као и да буде усредсређен на ревизију и модернизацију њене
доктрине, а са циљем да она буде у стању да на прави начин одговори на изазове гло
бализације, економије знања, али и изнађе нове начине за остварење својих традицио
налних циљева попут социјалне правде и солидарности (Andrew Gamble, The Third Way
Revisited, Policy Network, London, 2008, стр.1).
11) Више о овоме читати у: Брана Марковић, Зоран Стојиљковић, Социјалдемократија и
социјалдемократске странке, Службени гласник, Београд, 2007. стр. 72-73.
12) Anthony Giddens, “The Progressive Agenda” (introduction), in: Progresive Futures – New
Ideas for the Centre Left, Policy Network, London, 2003, стр. 5.
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ње тржишне динамике и упозоравање на друштвено раслојавање,
односно да пројекат “трећег пута” у ствари представља померање
удесно и да је далеко од центролевице13).
Да ли је већина релевантних социјалдемократских партија
успела да следи неки истоветни “трећи пут”? У случају да је одго
вор негативан и да постоји више дивергентних ревизионистичких
праваца развоја можемо ли, условно речено, говорити о постојању
некакве типологије савремене социјалдемократије?
Волфганг Меркел (Wolfgang Merkel) је идентификовао чак
четири различита приступа ревизији традиционалне социјалдемо
кратије која би се могла подвести под генеричко име Трећи пут. То
су тржишно оријентисан пут британских лабуриста, затим следи
консензуално оријентисан пут ка наглашеној улози тржишта код
холандске социјалдемократско-либералне коалиције, шведски пут
који се састојао у реформи државе социјалног старања и, на кра
ју, етатистички пут француских социјалиста14). Једна друга група
научника (Alexander Petring, Christian Henkes, Christoph Egle) по
нудила је доста сличну, али трочлану, типологију коју би чиниле:
традиционална социјалдемократија (Француска и, нешто мање,
Немачка), модернизована социјалдемократија (Шведска и Данска),
либерализована социјалдемократија (Велика Британија Холанди
ја)15).
Евидентно је да се постојање јединственог Трећег пута, који
би социјалдемократске партије следиле, није утврђено16).
13) Ендру Хејвуд, Политика, Клио, Београд, 2004, стр. 117.
14) Wolfgang Merkel, The Third Ways of Social Democracy, 2001, у Anthony Giddens, The
Global Third Way Debate, Cambrige, Polity press, 2001, стр. 53 наведено према: Мира Бог
дановић, Трећи пут, стр. 37 .
15) Аутори су до оваквих налаза дошли компарацијом политика социјалдемократских вла
да у шест европских земаља (Данска, Холандија, Шведска, Велика Британија, Немачка,
Француска) у периоду 1993-2005. година и то на оним пољима која су кључна за соци
јалдемократију: социјална и фискална политика, као и политика запошљавања, а узима
јући притом у обзир специфичне перформансе политичко-институционалног контекста
сваке од земаља. Конкретније о самом истраживачком поступку, премисама и теориј
ским приступима видети у: Alexander Petring – Christian Henkes – Chistoph Egle,Tradici
onalna, modernizirana i liberalizirana socijaldemokratcija: tipologija politike socijaldemo
kratskih vlada u Zapadnoj Evropi, FES, Novo Društvo, Zagreb, 2007, (текст је на немачком
објављен у часопису Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft / Swiss Political Sci
ence Review, год. 13, број 1/2007. (стр. 97-134) и представља сажетак истраживања које
је објављено као књига Die Reformfahigkeit der Sozialdemokratie. Herausforderungen und
Bilanz der Regierungspolitik in Westeuropa, VS Verlag für Sozialwissenshaften, Wiesbaden
2006. Аутори књиге су и Wolfganag Merkel, као и Tobias Ostheim. За потребе овог чланка
коришћен је превод текста објављен у оквиру Radnih biljeznica socijaldemokratije у изда
њу Friedrih Ebert Stiftung Zagreb i Novog Društva.
16) Овакав налаз могао би бити од велике користи у неким будућим настојањима да се
евентуално уобличи нека нова стратегија опоравка социјалдемократије, а у смислу кре
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2. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈА У НОВОМ ВЕКУ
Након бурних деведесетих година, објављивања програма
“трећег пута” и великог повратка на политичку сцену социјалде
мократских партија, у првој деценији 21. века, распламсале су се
дебате о разлозима тренутне стагнације, али и будућности соци
јалдемократије.
У том погледу, стиче се утисак као да су се, сасвим суптилно,
водећи академски кругови груписали у две струје. Једну би пред
стављала она струја која брани концепцију “трећег пута”, као и
њене тековине, а другу она која, или отворено критикује тај проје
кат или се јасно не изјашњава по питању његове евентуалне при
мењивости у данашњим приликама истовремено покушавајући да
понуди неке алтернативе. Оно што их, међутим, повезује то је је
динствени осећај да је сазрео тренутак за нову фазу у развоју соци
јалдемократије. Са или без “трећег пута”? Можда се одговор или
бар покушај конструисања заједничке акционе платформе крије
у могућности успостављања некаквог компромисног измирења
социјалдемократа модернизатора (прогресивиста) и традицио
налиста? Да ли би, даље, тај ревизионизам требало можда да се
тиче редизајнирања неке конкретне политике (рецимо, политике
на тржишту рада), политичке агенде или целокупног програмскоидеолошког идентитета социјалдемократије, тачније њеног новог
проналажења оствареног кроз процес повратак њеним кључним
вредностима и циљевима?17)
Могући одговори на бројна питања која тиште савремену
социјалдемократију налазе се највероватније негде на пола пута
од консензуса до неизбежних раскршћа међу теоретичарима док
је свакодневна политичка пракса, варијабилност контекстуалних
ирања такве програмске платформе која би истовремено уважавала сву разноликост са
времених држава посебно у погледу њиховог политичко-институционалног контекста .
Занимљиво је да ће Гиденс, осврнувши се на чињеницу да је почетком 21. века знатно
опао тренд формирања социјалдемократских влада, упутити замерку социјалдемократ
ским партијама да нису довољно активно примењивале политику Трећег пута. Као илу
страцију он наводи то да многе владе у којима су учествовале социјалдемократе нису
желеле или нису могле да спроведу реформе на тржишту рада што је као своју последи
цу имало висок проценат незапослених (Anthony Giddens, The Progressive Agenda, стр.
8)
17) У прилог овој нашој тези иду и речи Вотера Боса (Wouter Bos) некадашњег првог
човека холандске Радничке партије (PvdA) који се 2008. године залажио за повратак
дистрибуције, једнакости, заштите радника, социјалне правде у средиште социјалде
мократских политика. Роберт Тејлор додаје да Бос није једини социјалдемократа који
се запитао да ли су партије левог центра, у процесу своје модернизације, отишле пре
далеко у прихватању тржишта, приватних иницијатива, слободне трговине итд. (Robert
Taylor, нав. дело, стр. 6).
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фактора и умешност партијских лидера да привуку бираче посебна
димензија у којој ће се тек испитати валидност неких нових ре
визионистичких пројеката у данима пред нама. Другим речима,
морамо бити свесни чињенице да је, с једне стране, социјалдемо
кратији маневарски простор умногоме омеђен како њеним унутра
шњим проблемима и поделама тако и реалним контекстом либе
ралне економске глобализације и свеопште међуповезаности, али,
с друге стране, она може и мора представљати реалну алтернативу
и противтежу доминантној либертаријанској (неолибералној) ман
три. У супротном, свака даља расправа не би имала никакав сми
сао. Кренимо зато редом – од дијагнозе до могуће терапије.

2.1. Дефинисање проблема
Један од акутних проблема савремене социјалдемократије,
према мишљењу аналитичара, представљају лоши изборни резул
тати које ове партије бележе у последње време. Опадања подршке
бирача сигнализира неопходност утврђивања разлога таквог ста
ња. Ово представља основно полазиште бројних теоријских рас
права које за своју основну тему имају будућност социјалдемокра
тије.
У угледном немачком недељнику Spieg el септембра 2009. го
дине освануо је занимљив чланак групе аутора (Matt Browne, Ruy
Teixiera, John Halpin) под називом С оне стране Трећег пута: Шта
није у реду са социјалдемократијом? (Beyond the Third Way: What
is wrong with Social democracy)18) у коме дијагностификују четири
основна разлога лоших изборних резултата партија европске цен
тролевице директно их везујући за мане проистекле из концепције
“трећег пута”19). Укратко, основни проблеми данашњих социјалде
мократа односили би се, најпре, на јасније дефинисање њихових
политичких ставова, нарочито у односу на конзервативце, друго,
приближавање бирачима и њиховим вредностима, треће, сусрет са
изазовима савременог света који нису били актуелни у време про
кламовања политике “трећег пута”, четврто, модернизацију самог
начина креирања и вођења политике.
18) http://spiegel.de/international/germany/0,1518,652231,00.html (У основи чланка, који је
базиран на једном озбиљном истраживању, је приспитивање основних мана савремене
социјалдемократије као и могући правци њеног опоравка).
19) На основу тога би се могли скицирати и потоњи задаци које би социјалдемократе тре
бале да ураде у циљу изборног опоравка.
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Занимљив аналитички налаз излаже и Роберт Тејлор (Robert
Taylor) који стварну опасност за ове партије не препознаје толи
ко у десници већ у неочекиваној појави нових снага са левице20).
Ентони Гиденс (Anthony Giddens) чак говори и о потреби превази
лажења унутарстраначких препирки које тиште многе партије на
левици и које доводе до изборног краха21).
Посебно важан допринос свим активностима у социјалдемо
кратском покрету на плану расветљавања основних чинилаца који
су довели до изборне стагнације социјалдемократских партија, по
себно у контексту финансијске кризе из 2008. године (рачунајући
и лоше резултате Партије европских социјалиста остварене на из
борима за Европски парламент 2009. године) пружила је опсежна
и по свом садржају итекако релевантна и инспиративна расправа
под називом The Good Society Debate приређена на интернет сајту
часописа Social Europe22). Основне разлоге које су учесници дебате
истакли можемо груписати на екстерне и интерне. У погледу екс
терних фактора, први човек Партије европских социјалиста (PES)
Расмунсен (Poul Nyup Rasmussen) је указао на општу апатију међу
бирачима, али и раст партија деснице док је Денис Мекшејн (Denis
McShane) подсетио да бирачи увек нагињу конзервативцима када
су уплашени за свој посао, плату или будућност своје деце23). Дру
ги аутори су наводили интерне разлоге критикујући при том саме
социјалдемократске партије попут Кена Ливингстона (Ken Living
ston) који у прилагођавању ових партија неолибералној матрици
види основне разлоге за запостављање стварања њихове алтерна
тивне политичке агенде. Једно друго, још занимљивије схватање,
тицало се тога да су социјалдемократске партије изгубиле многе од
својих савезника, а то су наравно синдикати и зелени покрети (Ar
jun Singh-Muchelle, Lucile Schmidt). Велики број критика упућен је
20) Као илустрацију Тејлор наводи Немачку, Данску и Холандију. У овим земљама је до
шло да наглог јачања других партија са левице које су приграбиле известан део “тврђег”
гласачког тела социјалдемократских партија. У Немачкој, рецимо, партија Левица (Die
Linke) формирана 2007. године сада представља солидног такмаца тамошњим социјал
демократама, а занимљиво је да се њиховом челу до недавно налазио Оскар Лафонтен
некада први човек SPD-a (Robert Taylor, нав. дело).
21) Anthony Giddens, The rise and fall of New Labour, Policy Network, London, 2010.
22) Читав подухват у коме је учествовао и свој допринос дао велики број академских зва
ничника из читавог света (њих 90) организован је у сарадњи часописа Social Europe са
фондацијом Friedrich Ebert, Compass-ом, као и часописом за политику и културу So
undings. Сумарни текст дебате коришћен за потребе овог рада доступан је на интернет
адреси: http://www.social-europe.eu/wp-content/uploads/2010/01/GSDsummary-final.pdf
23) Да ли то значи да је, из угла бирача, социјалдемократија ускраћена за постојање праве
антикризне политике, односно да ли је социјалдемократија подобна само онда када је
позитивна коњуктура тржишта?
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концепцији “трећег пута” под чијим су утицајем многе социјалде
мократске партије приступиле реформама својих програма крајем
20. и почетком 21. века. То је, према многима, довело до тога да су
ове партије изгубиле много на плану свог кредибилитета и пове
рења јавности.
Евидентно је да већина критичких осврта као своје једин
ствено исходиште има управо питање њеног идентитета као сре
дишње тачке, или језгра у коме се преламају сви важни аспекти
њеног тренутног развоја. Не чуди, такође, ни велики број оних који
примећују и критикују општу конфузију и губитак идентитетског
компаса који влада међу социјалдемократама. Шери Берман (She
ri Berman) можда с правом говори о томе да само мали број људи,
чак и међу самим члановима, може дати кохерентну дефиницију
природе и циљева овог покрета24). Неки аутори се с правом питају
хоће ли се социјалдемократија опоравити од тренутне “идеолошке
хибернације”25)?
Из тих разлога могли бисмо се запитати да ли би покренута
дебата о ревизионизму требала управо да стави акценат на овом
питању? Другим речима, да ли би окосницу тог процеса требало
да представља суштинско редефинисање идентитета, односно ње
гово поновно откривање материјализовано кроз доношење једног
препознатљивог политичког програма? Ако претпоставимо да је
одговор потврдан и сагласимо се да та ревизија не би требала да
представља неку врсту радикалног отклона од онога што, сагласно
својим темељним вредностима и опредељењима, социјалдемокра
тија јесте већ, напротив, фактор њене консолидације и повратка
тим вредностима кроз доношење једне препознатљиве програмске
платформе, како бисмо дакле, укратко, конципирали идентитет са
времене социјалдемократије узевши у обзир све поменуте окол
ности? На ово питање можемо одговорити само уколико прво од
говоримо на неколико других горућих питања. Најпре, на каквој
вредносној бази социјалдемократија намерава да гради свој иден
титет у 21. веку, односно да ли остаје верна својим дојучерашњим
идеалима, да ли намерава да их евентуално допуни, као и на који
начин те идеале намерава да оствари у савременом свету? По че
му бисмо могли да разликујемо социјалдемократију како у односу
на крајњу левицу тако и у односу на десницу? Који су изазови са
времене социјалдемократије? Да ли је “трећи пут”, односно нека
његова реформисанија верзија, могуће решење? Какав би однос
24) Sheri Berman, “Rediscovering Social Democracy”, Dissent, 2000, стр. 66.
25) Nicolas Mottas, The Crisis of Europe’s Social Democracy, Phantis, 2009, стр. 1.
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социјалдемократија требала да има према капитализму, односно
тржишној економији? Да ли перформансе својих нових политика,
као некад, треба да остварује у оквиру граница националних др
жава или треба да се окрене глобалним оквирима? Ко би, при том,
били њени евентуални савезници?

2.2. Ка новом ревизионизму – изазови,
дилеме, перспективе
У погледу идентитета савремене социјалдемократије ре
флексије теоретичара умногоме осцилирају у широкој амплитуди.
И док неки сматрају да разлике између социјалдемократа и неоли
берала (или чак социо-либерала) нема, други подвлаче чињеницу
да та разлика итекако постоји. Намеће се, стога, дилема како разли
ковати социјалдемократију како у односу на оне политичке пројек
те који долазе са екстремне левице, али и оне са деснице?
Основу диференцирања, према Зорану Стоjиљковићу, изме
ђу радикалног и умереног крила унутар левице, где социјалдемо
кратија суштински припада, чинио би однос према социјалном и
економском плурализму и парламентарној демократији26). На дру
гој страни, основну разлику између неолиберала и социјалдемо
кратије, према истом аутору, представљао би различит однос према
могућности, али и оправданости ширења простора једнакости (и
државне интервенције) и изван садржаја и процедура гарантова
ња правне и политичке једнакости и минималне регулативне еко
номске улоге државе. Ипак, differentia specifica социјалдемократи
је остаје и даље њено залагање за наглашене социјалне функције
државе27).
Социјалдемократија мора остати доследна спектру својих
базичних вредности - социјалној правди, демократији, солидарно
сти, једнакости, социјалној сигурности без којих губи сваки сми
сао и могућност разликовања у односу на конкурентне политичке
пројекте. Како, међутим, данас остварити те идеале? Могући одго
вор, према неким ауторима, треба потражити на релацији између
вредности, конкретних политика и инструмената за њихово оства
26) Зоран Стојиљковић, “Социјалдемократија и политичке странке Србије”, у: Идеологија
и политичке странке у Србији, Институт друштвених наука, ФПН, Friedrich Ebert Stif
tung, Београд, 2007, стр. 115.
27) Брана Марковић, Зоран Стојиљковић, Социјалдемократија и социјалдемократске
странке, стр. 74-78.
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рење. Нешто од овога би сигурно требало мењати или прилагођа
вати новим околностима. Али, шта би то било?
За Волфганга Меркела, историја социјалдемократије је исто
рија адаптације на постојеће околности28). Главни изазови са ко
јима се она суочава су, према њему, глобализација, европеизација
и демографске промене. Oн предлаже свим европским партијама
центролевице да извуку поуке из скандинавског модела социјал
демократије како би се адаптирале на економске, демографске и
друштвене промене подешавањем старих инструмената својих по
литика или изналажењем нових без губитка свог идентитета (од
носно кључних вредности) и одустајања од свог циља, а то је дру
штво правде. Према овом аутору ревизионизам је постао пресудна
врлина која омогућава успех социјалдемократије и у будућности.
Хелмут Курт (Helmuth Kurth) сматра да кључни принципи
социјалдемократије попут слободе, демократије правде и солидар
ности приликом свог остварења изискују сталне напоре и прилаго
ђавања новим изазовима29). Он сматра да је социјалдемократија ду
го патила од тога да је на држави била одговорност за спровођење
социјалних реформи и да се, стога, наметнула потреба за јаснијим
дефинисањем њене улоге, али и одговорности друштва. При том,
мора се водити рачуна о томе да реализација социјалних реформи
не буде препуштена само тржишном развоју већ се мора радити
на јачању целокупне друштвене одговорности. Према Курту, своје
савезнике, социјалдемократе не би требало да траже само међу за
посленима већ би своју пажњу требале да фокусирају и према ин
тересима непривилегованих слојева, како би се профилисали као
мотор за реалистична социјална побољшања30).
И поред евидентних критика, присталице “трећег путa”,
некадашње перјанице ревизионистичког таласа у европској со
цијалдемократији током деведесетих година, и даље потенцирају
важност овог програма, односно његову примењивост и за време
које долази.
За Ендру Гембла, стога, не постоји дилема. Он и даље сматра
да “трећи пут” представља суштину социјалдемократског пројекта
како на најбољи могући начин искомбиновати економску ефика
сност са социјалном правдом, слободно тржиште са универзалним
28) Wolfgang Merkel, Ageing Europe: “What makes a succsesfull social democratic reform”, in
Progressive politics, vol. 4.1. Policy Network, London, 2005. стр. 12.
29) Хелмут Курт (2009) “Основна начела социјалне демократије”, Аргументи – часопис за
друштвена/политичка питања, СНСД, год. III, бр. 7, Бања Лука, стр. 9-16.
30) исто
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благостањем . Поред тога он указује и на важну чињеницу да су
бројне дебате из средине деведесетих година прошлог века поста
ле неадекватне у данашње време када се социјалдемократија суо
чава са новом врстом изазова попут климатских промена, нуклеар
не опасности, глобалне финансијске нестабилности итд.
На сличном теоријском трагу је и творац овог концепта Ги
денс који поентира да се налазимо на важној транзитној тачки та
ко да изазови и социјални контекст 2003. године32) нису исти као
они из 1993. године33). Стога, он признаје да је известан степен са
мокритике неопходан с тим што Гиденс нема никакву дилему по
питању основних вредности своје концепције које, дакако, и да
нас сматра валидним. Истовремено, супротно од онога што многи
критичари кажу, политички оквир свог програма сматра кохерент
ним и интелектуално моћним. Мора се наставити са радикалним
промишљањем, сматра он, али би тај радикализам представљао
отвореност за свеже идеје, а не повратак традиционалној левици
прошлости.
Преиспитивање прошлости социјалдемократије за Шери
Берман (Sheri Berman) представља предуслов за било какву рас
праву о њеној будућности34). И ова ауторка концепт “трећег пута”
више посматра у светлу његовог радикалног раскида са социјалде
мократијом, а мање континуитета са њом. С друге стране, тради
ционални социјалдемократски принципи, сматра она, могу и данас
представљати основу за препознатљив и атрактиван програм једи
но уколико се запамте две ствари. Најпре, савремени социјалдемо
кратски програм мора бити посвећен првенству политике што би
даље значило препознавање како динамичких тако и деструктив
них потенцијала тржишта уз напоре које би требало предузети на
плану обједињавања посвећености економском расту и проспери
тету, али, како подвлачи Берманова, животне шансе људи не смеју
се препустити милости тржишта35). Опредељење за тржишну еко
номију никако не значи и прихватање тржишног друштва. Кључ
би се састојао у дизајнирању таквих политика које би охрабривале
флексибилност и отвореност штитећи при том грађане од дислока
31)

31) Andrew Gamble, The Third Way Revisited, стр.1.
32) Напомињемо да је ово година писања Гиденсовог текста.
33) Anthony Giddens, The Progressive Agenda, стр. 9.
34) Sheri Berman, нав. дело, стр. 71.
35) Тешко је, а не приметити да овако инспиративно промишљање Берманове о деструктив
ним потенцијалима тржишта посебно добија на својој актуелности уколико се анализи
ра у светлу кризе која је током 2008. године уздрмала финансијска тржишта, а иницира
на је у САД.
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ција које може донети економија која се убрзано трансформише36).
Друга компонента односила би се на заједништво и друштвену со
лидарност. Социјалдемократија је, поентира ова ауторка, током
своје историје настојала да пружи алтернативу како индивидуа
лизму класичног либерализма тако и класној борби ортодоксног
марксизма. Скицирајући простор у коме социјалдемократе данас
маневришу, Берманова указује да они то чине између глобофилије
неолиберала и глобофобије многих левичара и залажу се за систем
који би промовисао реални раст и где би тржишта била надгледана
како би се минимизирале бољке проистекле из његових слабости.
Глобализација, међутим, представља нашу стварност и један
од посебних изазова за социјалдемократију који генерише још чи
тав низ других. Велику помоћ и подршку на том путу могла би,
рецимо, имати од стране Социјалистичке интернационале (Socia
list International) и мреже њених савета и комисија која свој утицај
остварује управо на светском плану. Известан број аутора (Stefan
Collignon, Rick Coolsaet) наглашава важност јачања социјалдемо
кратске агенде и у контекст Европске уније.
Списку актуелних изазова који, захтевајући јасан и прецизан
одговор и повратно утичу на обликовање идентитета савремене
социјалдемократије могли бисмо неизоставно додати и климатске
промене, глобално отопљавање, еколошке стратегије, миграције,
конфликте и мировне иницијативе, креирање нових приступа тео
рији одрживог раста итд.
Питање њених савезника је такође важно. Обнављање стра
тешке сарадње на чврстим основама са старим партнерима, попут
синдиката, и проналажење нових, прогресивних снага, најчешће
у оквиру нових друштвених покрета цивилног друштва, важан је
корак ка утврђивању савременог идентитета социјалдемократије.

2.3. Судбина “државе благостања”
У оквиру савремених расправа о стању у социјалдемократи
ји и могућностима њене ревитализације можемо се, укратко, запи
тати како стоји ствар са институцијама “државе благостања” и да
ли су и на том плану неопходне реформе. Да ли је дошао тренутак
да се тржиште и капитал коначно и у потпуности отресу непотреб
ног и помало спутавајућег уљеза са којим су морали да коегзисти
рају у протеклих неколико деценија или је, пак, њихова веза много
јача него што то многима изгледа?
36) исто
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Држава благостања (социјална држава, држава социјалног
старања) представља јединствену појаву у развоју западноев роп
ских земаља након Другог светског рата37).
Критичари једне овакве концепције уређења капиталистич
ког поретка, како запажа Слободанка Недовић, више су били успе
шнији у проналажењу њених слабости и недостатака него ли њој
адекватне алтернативе. Из тих разлога, известан број аутора при
клања се ставу Клауса Офеа (Claus Offe) по коме капитализам не
може коегзистирати са, али не може егзистирати ни без “државе
благостања”. Њеном својеврсном тајном, Офе назива чињеницу
према којој би њено укидање имало разорне последице по сам ка
питализам38).
Међу бројним теоретичарима се, последично, последњих го
дина заметнула дебата око могућих праваца у којима би требала да
крене “држава благостања”.
Поборници модернијег приступа, попут Гиденса, заступају
мишљење према коме је потребно реформисати структуру система
социјалних давања и уместо државе социјалног старања инаугури
сати државу социјалног инвестирања чија би се суштина састојала
у улагању у људски капитал, а не у дистрибуирању помоћи одозго
што је била устаљена пракса у неким ранијим временима.
Лино Вељак, међутим, сматра да је Трећи пут довео до осет
ног, можда чак и радикалног смањивања отпорности социјалдемо
37) Под “државом благостања” многи теоретичари подразумевају такав облик организа
ције капиталистичког друштва који у себи инкорпорира, најпре, плуралистичку демо
кратију, мешовиту привреду по кејнзијанском образцу, као и развијен систем социјалне
сигурности. Концепција интервенионистичке државе коју су социјалдемократе у по
слератном периоду, како теоријски тако и практично, развили до танчина садржала је у
себи још неколико важних елемената: политику економског раста уз пуну запосленост,
редистрибуцију и признату улогу радничких синдиката у колективном преговарању и
формулисању државне политике, као и поменуту свеобухватну социјалну сигурност и
благостање (Гордана Павићевић Вукашиновић, нав. дело, стр. 176).
Иако се сматра ексклузивитетом социјалдемократије (као што је то био случај у Великој
Вританији) њен настанак су у многим другим земљама, попут Немачке и Италије, ини
цирале хришћанске демократе.
38) Слободанка Недовић, Држава благостања – идеје и политика, Драганић, Београд,
1995, стр. 237-242 Међутим, зашто капиталистички тржишни систем не може истовре
мено складно функционисати са институцијама државе благостања? Одговор се свакако
крије у унутрашњој логици како тржишта тако и државе благостања. И док тржиште
неминовно производи неједнакости дотле држава благостања настоји да политичким
средствима изврши њихову корекцију, а у цињу успостављања социјалне правде. Су
штински, ради се о два дистинктивна система дистрибуције моћи и богатства. Држава
социјалног старања почивала је, стога, на два основна, али инкопатибилна принципа
– продуктивизму тржишта и социјалној правди што ће касније, у време глобализације
када капитал почне да напушта границе суверених држава, произвести велике пробле
ме у њеном унутрашњем функционисању (Гордана Павићевић Вукашиновић, нав. дело,
стр. 175-186)
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кратске идеје и праксе у односу на нападе на социјалну државу
и истовремено се показао као пут мирења социјалдемократије са
либерализмом, с тим што је победник неолиберализам39). И поред
тога, неки елементи социјалне државе су опстали што показује да
“трећи пут” није био тотално беспуће, али свакако да према овом
аутору не представља решење.
Вучина Васовић примећује да један од токова критике гло
балистичког развлашћивања и маргинализације почива управо на
идеји према којој је држава у лицу одговарајуће “државе благоста
ња” примерен модел државе и за време које долази40).
Овим питањима посвећен је значајан простор и у програми
ма социјалдемократских партија земаља западне Европе41). Према
изврсном аналитичком осврту Бране Марковића, суштина савреме
не социјалдемократске концепције “државе благостања”, изражена
у програмима ових партија, састојала би се у следећем: државом
загарантовано социјално осигурање, законска права на коришће
ње социјалних служби, национална (јавна) здравствена служба
уз постојање делом и приватног сектора у овој области, законско
обезбеђење накнада за незапослене, социјална политика усмере
на ка заштити угрожених категорија људи која мора да обезбеди
здравствену заштиту и пристојне услове за старе, инвалиде и неза
послене и посебно развијен систем основног државног пензионог
осигурања42).
У сваком случају, према оценама стручњака, када говоримо о
перспективама “државе благостања”, требамо имати у виду и то да
је функције у области акумулације и легитимације потребно врши
ти и данас док друштвени услови који су довели до њеног настанка
нису у међувремену доживели неке драстичне трансформације да
би све то за последицу имало сувишност постојања њених инсти
туција, а с обзиром да евентуалне алтернативе овим институцијама
још увек нису угледале светлост дана јасно је колико је њен значај.
39) “Разговор са Лином Вељаком, 7. октобар 2008. године”, у: Изазови и перспективе са
времене левице у Србији, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, стр. 375.
40) Вучина Васовић, “Нова раскршћа посткомунистичке демократије”, у: Посткомунизам
и демократске промене, Југословенско удружење за политичке науке, ФПН, Београд,
2002, стр. 63.
41) У Хамбуршком програму Социјалдемократске партије Немачке из 2007. године, ре
цимо, наглашава се да су основни циљеви превентивне социјалне државе сигурност,
партиципација и еманципација. Као њен главни задатак немачке социјалдемократе виде
интеграцију свих људи у друштву, док централни елемент њихове социјалне политике
представља образовање (Hamburg Programme – Principa guidlines of the Socijal Democ
ratic Party of Germany, Hamburg, October 28, 2007).
42) Брана Марковић, Зоран Стојиљковић, Социјалдемократија и социјалдемократске пар
тије, стр. 59.
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ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА
На основу поједностављеног сумарног пресека основних
трендова у савременој социјалдемократији које смо овде изложи
ли, можемо закључити да је она суочена са низом нових изазова и
проблема од којих је свакако најургентнији пад подршке бирача те,
стога, неизоставно мора кренути путем новог ревизионизма чији
би крајњи циљ био профилисање новог и препознатљивог иден
титета материјализованог кроз политички програм. При том, со
цијалдемократе не би требало да прибегавају само површном, ко
зметичком ретуширању своје политичке агенде и праксе, а у сврху
краткорочних циљева, већ, напротив, суштинској и темељитој са
мокритици свог дискурса у намери да превазиђу тренутне пробле
ме и обезбеде себи место важног друштвеног и политичког актера
и у наредним деценијама, како у националним тако и у глобалним
оквирима. Шта би, рецимо, данашње социјалдемократе могле ура
дити, а да истовремено не представљају, како се стиче утисак, не
моћне менаџерске фигуре у либертаријанском оделу са ружом на
реверу која све више бледи?
Нови политички програм, довољно ре-идеологизиран, акту
елан, еманципаторски, отворен и делотворан како би истовремено
био примењив на плану појединачне земље, независно од њеног
конкретног контекста, али и на глобалу, а истовремено базиран
како на трајним вредностима социјалдемократије тако и на иску
ствима конфликтног и продубљеног дијалога са “новом левицом”
требало би да социјалдемократске партије ојача изнутра, повеже
их са старим и новим савезницима, бирачима и другим партијама
демократске левице у ширем политичком савезу.
У том смислу, на економском плану, савремена социјалдемо
кратија и даље остаје традиционално заробљена у напонском пољу
слобода-једнакост уз перманентну потребу изналажења образаца
њихове нове равнотеже кроз институције социјално-тржишне при
вреде, индустријске демократије и ваљано испланираног одржи
вог раста уз важан нагласак на социјалним функцијама државе.
Развојно схватање левице, с друге стране, намеће и потребу да се
на ширем друштвеном плану створе ваљани услови за постојање
платформе која би омогућила да се на посебан и креативан начин
социјалдемократија повеже са новим друштвеним покретима ко
ји, сваки за себе, генерише посебну вредносно-идентитетско-ин
тересну матрицу. Питања културе и религије морала би, стога, да
заузму важно место у новом социјалдемократском дискурсу. Ово
би се могло остварити путем даљег јачања и редизајнирања посто
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јећих институција представничке демократије допуњених, рецимо,
неким обрасцима делиберативне демократије.
У сваком случају, као крајњи циљ поменутог идентитетског
редизајнирања фигурира, у правом смислу те речи, савремена со
цијалдемократија као прогресивна левичарска снага и носилац
развоја који уместо шпекулације, пуког профита и несигурности
доноси ваљане перспективе и шансу за сваког члана напредне и со
лидарне заједнице. Њена јачина би се огледала и у способности да
одговори потребама како савременог друштва које постаје изрази
то фрагментирано и интересно расцепкано тако и непредвидивим
изазовима који долазе са глобалне сцене.
Као својеврстан путоказ или увертира неких будућих рас
права о овој теми којих ће сигурно бити могу нам послужити и
речи Зорана Стојиљковића који нас подсећа да је сам појам левице,
динамичан, развојан, релациони и прагматичан.

Aleksandar Milosavljevic
SOCIAL DEMOCRACY AT THE
BEGINNING OF THE 21ST CENTURY
Summary
Due to analyses and interpretation of the attitudes of different
schools of thought, as well as analytical review of the historical context
of its (previous) development and its achievements, current problems
and challenges, the author notices that the beginning of the new century
is a chance for social democracy to enter a new revisionist phase. Ac
cording to him, its backbone would consist of more convergent proces
ses whose ultimate goal would be a review of up-to-now practices, redi
scovery of its identity, and its revitalization. The question of identity is
one of the primary outcomes and generator of a number of problems of
social democracy today, while its new discovery through a distinctive
and attractive political program represents a task of extreme importan
ce. The main intention of the article is not to define a final theoretical
framework for interpreting events in the modern social democracy. On
the contrary, its main goal is just an indication of possible thought di
rections which, in the context of the current talks considering social
democracy review, would (only) have the question of modern identity
in its centre.
Keywords: social democracy, social democratic parties, revisionism, identity,
neoliberalism, Third way, Welfare state
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Г-20 од ПИТСБУРГА ДО
ТОРОНТА - ПУТ КА НОВОЈ
ФИНАНСИЈСКОЈ РЕГУЛАТИВИ

Сажетак
Финансијска криза исказала је потребу за појачаном регула
торном активношћу. Група Г-20 преузела је наведени задатак. По
сле Самита Г-20 у Питсбургу доношење финансијске регулативе
међународно је координисано и усмерено на спречавање преко
мерног преузимања ризика на финансијским тржиштима. Остваре
ни резултати отворили су питање могућности стварања новог пој
ма финансијско право и приближавања различитих регулативних
система инструментима soft law-a. Међутим, Самит Г-20 у Торонту
2010, усмерио је даљу регулаторну активност ка смањењу фискал
них дефицита. Владе држава морају да створе и следе сопствене,
кројене по својој мери, програме усмерене ка смањењу буџетских
дефицита. То је отворило пут ка регионалној регулаторској иници
јативи.
Кључне речи : Г-20,Самит, финансијска тржишта, финансијска регула
тива

УВОД
Финансијска криза која је отпочела средином 2007 године
показала је недостатак уређености финансијског тржишта. Осла
њање на механизме саморелугације тржишта изазвало је економ
ски колапс и упућен је захтев владама држава за помоћ. Прихваћен
је изазов да државе у решавању финансијске кризе постану битан
фактор, односно да се нагласи јавни интерес у решавању настале
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кризе. Регулаторна интервенција с обзиром на глобални карактер
финансијских тржишта нужно је захтевала општи приступ. Он је
остварен у оквиру Г-20.
„У време финансијске кризе Г-20 је добила сасвим другачији
значај, заменила је Г-8 и добила најзначајнију улогу у управљању
светском економијом. Реч је о великом резу, великом историјском
тренутку. То је права међународна револуција.“ Изјавио је Дирк
Меснер, директор Немачког института за развојну политику.
Овим речима започињемо нашу анализу и одмах поставља
мо питање да ли је нова улога Г-20 и њен задатак менаџера светске
економије, који треба да донесе нову финансијску регулативу, ре
волуција у односу на досадашње поимање међународног финан
сијског права. Да ли ће успех или неуспех мисије Г-20 од Питсбур
га до самита у Торонту, у стварању нове финансијске регулативе
донети нову дефиницију односно поимање међународног финан
сијског права.
Финансијска тржишта већ одавно постала су веома сложена
са бројним међународним актерима али још увек нема сагласности
око начина стварања јединствене међународне финансијске регу
лативе као могућег одговора на тренутну али и будуће финансијске
кризе. Сагласност је постигнута у односу на чињеницу да је ре
гулаторна интервенција неопходна и да она мора имати глобални
карактер. Он је остварен кроз неформалну групу која координира
развој светске привреде а то је Г-20. Формирањем Одбора за фи
нансијску стабилност (Financial Stability Bord-FSB) у оквиру Г-20
отворен је пут ка остварењу овог циља1). На новом Самит Г-20 у
Торонту 2010 године (од 26-27 јуна) констатовано је да су у пери
оду од претходног Самита до данас постигнути резултати добри
те су присутни знаци опоравка светске економије иако предстоји
још дуг пут до јасног, одрживог и избалансираног економског по
раста.2)

1. МЕЂУНАРОДНО ФИНАНСИЈСКО
ПРАВО (INTERNATIONAL FINANCIAL
LAW) И МОГУЋА РЕГУЛАТИВА
У правној теорији до данас, упркос сталним анализама, ни
је се издвојио ни један погодан нити целовит теоријски поглед
на право које се односи на уређење међународног/глобалног фи
1) FBS Improving Financial Regulation- Report of FBS to G-20 Leaders , 25. september, 2009.
2) The G-20 Toronto Declaration June 26-27 2010.
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нансијског тржишта. Увек када је у питању покушај дефиниса
ња појма међународно/глобално финансијско право (International
financial law- IFL) поставља се проблем приближавања постојећих,
националних правних система. Чињеница је, да су до сада донете
бројне декларације и планови међународних невладиних организа
ција, али су заправо имплементирани само национални програми
са циљем да минимализују негативне ефекте глобалне финансиј
ске кризе на националне економије.
Према Ph. Woodu тренутно постоје од 193 суверене државе
које примењују скоро 320 правних јурисдикција (правна надлежно
сти). Оне су рангиране од највећих, посматрајући број становника
и географску величини (као што су Кина и Бразил) па до сасвим
минијатурних као што су Niue и Pacific.4) Неке државе имају вели
ки број јурисдикција као нпр. САД (има 51 укључујући District of
Columbia), Канада има 11, Аустралија има 8 и УК 7.
Посматрајући уопштено, неке од јурисдикција су веома бли
ске и можемо рећи да припадају истом правном кругу 5) док се дру
ге суштински, потпуно разликују (као нпр. Mexicо и Queensland).
Упркос постојећим разликама, већим или мањим, правни послови
(финансијске трансакције, уговори између банка и сл.) су свако
дневно присутни. Ове послове називамо пословима-уговорима са
међународним елементом6) за разлику од међународних уговора
које државе као субјекти међусобно закључују.
У основи решавања правних спорова поводом уговора (по
слова) са међународним елементом је питање, које ће се право као
меродавно применити у одговарајућој финансијској трансакцији.
3)

3) Paul Sebestianuti ,“What is that thing called international financial law“, Law and Finanacial
Market Review, 1-5/2009 s. 15, J. H. Dalhuisen: Dalhuisen on transnational and Comparative
Commercial, Financial and trade law, покушава у својој књизи да прикаже потпуно ново
значење Comemercial , Financial and Trade law kao Transnacionalnal law.
4) Philip Wood: „How to compared regulatory regime“, Capital market law Journale, Vol. 2,No.
4 , p. 332.
5) Према Woodu извршена је подела на 8 правних кругова :
1. American common law jurisdicitons
2. English common law jurisdictions
3. Roman - German jurisdictions
4. Mixed civil/common law jurisdictions
5. Islamic jurisdictions
6. New jurisdictions
7. Unallocated jurisdictions
6) У свакодневном говору они се називају међународни уговори, иако би требало да по
слове који имају додир са више правних поредака називамо послови са међународним
елементом како их означава и приватно право.
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Прописи у правилу не садрже изричит одговор на питање кад по
стоји међународни елемент код ових послова а када не. Правној и
арбитражној пракси као и правној теорији остављено је да нађу од
говор у односу на конкретну ситуацију. Зависно од врсте трансак
ције у конкретном случају, меродавно право може бити уговорено
од стране самих уговорних страна. Међутим, уколико таквог дого
вора нема, могу се појавити више правних система који претендују
да буду релевантна права. Потом, свако од тих права, које буде од
ређено, путем колизионих норми, као меродавно примењује се на
дати правни однос у пуном обиму и то не само диспозитивни него
и императивни прописи тога права.7) Основни проблем који се ја
вља у овим ситуац
 ијама јесте компликованост система колизионих
норми на којима би се наведена правна правила могла градити.8)

1.1. Нови појам финансијског права
Због наведених различитости, у правној теорији новијег да
тума постоји тенденција да се ове разлике превазиђу увођењем је
динственог појма финансијско право.9) Предмет који интересује,
пре свега бизнис, је шта се подразумева под изразом, финансиј
ско право. Најчешћи проблем учесника финансијских трансакција
представља немогућност дефинисања свих финансијских инова
ција (Futures, forward, options, финансијски деривати и сл.) и про
менљивог финансијског тржишта на којем се преплићу активности
банка и других финансијских институција. Упоредо с тим, нужност
глобализације и повезаност светских привреда указује да је пита
ње финансијске регулативе врло комплексно и не може се свести
на појединачне сегменте као што су послови банка, берзанских
тржишта или нових финансијских инструмената. Појам финансиј
ско право треба да омогући стварање такве регулативе којом би
се покрили сви ефекти финансијских активности на финансијском
тржишту уопште а не само његови сегменти које стварају својим
активностима, управни одбори великих компанија, трговина на
берзанским тржиштима или активности финансијских институци
ја (банке, брокери, дилери, инвестициони фондови). Због тога се
израз финансијско право употребљава радије него банкарско пра
во, берзанско право или корпоративне финансије.
7) Изузетак су случајеви преварног заобилажења права (fraus legis) и када би учинак стра
ног права био противан јавном поретку (orde public) државе чије би тело требало да
примени страно право
8) Shoping basket approch је назив који је Sebestianuti P. дао овој појави.
9) Hudson Alastair : The law of Finanace, Sweet and Maxwell, 2009, стр. 6.
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1.2. Јавно право у области регулиса
ња финансијског тржишта
За разумевање глобалне финансијске регулативе, поред обла
сти приватног права (која решава закључење и извршење уговора
са међународним елементом) веома су значајна и правила, која се
у области финансијског права, доносе у међународним уговори
ма између држава те представљају део јавног права. Ратификовани
(потврђени) међународни уговори постају саставни део унутра
шњег правног поретка, што значи да производе исто правно дејство
као да су их донели национални парламенти. У случају постојања
разлике у регулисању неког правног питања између националног
закона и ратификованог међународног уговора, предности имају
одредбе односно решења међународног уговора. То је случај са
највишим актом Међународног монетарног фонда „Artical of Agre
ement“ који је по својој правној природи међународни уговор ко
ји за стране тог уговора–државе чланице, производи међународно
јавно-правне обавезе, дакле обавезе које оне имају узајамно једна
према другој.
Покушај дефинисања међународног/глобалног финансиј
ског права (International financial law) мора да обухвати, као што
смо напред изнели, поље приватног и јавног права. Глобализација
пословања на финансијским тржиштима ствара нови тренд а то
је приближавање и нужно мењање досадашње поделе регулатива.
Рад на стварању нове глобалне регулативе (као новог облика inter
national financial law) значи неизоставни напор ка стварању нових
додирних тачака и губљењу јасних граница између националних
правних кругова.

2. НОВИ ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУПИ У
РАЗВОЈУ ФИНАНСИЈСКЕ РЕГУЛАТИВЕ
У овом тренутку, као одговор на постојећу кризу стварају се
различите теорије које говоре о потенцијалним излазима из кри
зе. Неспорно је да регулисање финансијских тржишта пут који је
већина аутора прихватила. Овде ћемо издвојити пет најважнијих
теоријских приступа који говоре о могућем регулисању кризе до
ношењем нове глобалне финансијске регулативе.10)
10) Ерик Хелајнер: „Финансијска криза и реакције - шта се до сада дешавало“, Визије и оп
ције за југоисточну Европу, 12/2009, стр. 3.
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Први је попуњавање празнина у регулативи на међународ
ном нивоу. Заговорници овог приступа сматрају да су финансијска
тржишта склона сломовима па се данашња нестабилност нужно
завршила кризом која је узрокована разним факторима. Почев од
недостатака у регулативи (нерегулисање иновативних послова као
сабпрајм кредити, секјутеризација, трговина финансијским дери
ватима и сл.) до пропуста у раду контролних органа.
Други је реформа међународне финансијске контроле. Пред
ставници овог приступа не желе само да актуализују међународну
регулативу већ да је истински реформишу. Са те тачке гледишта
кривицу за избијање кризе не треба тражити само у чињеници да
контролни органи нису држали корак са иновацијама на тржишту,
већ много више у садржини саме тренутно важеће регулативе коју
није довољно само пооштрити и проширити. Додатно је потребно
изменити важне карактеристике ове регулативе, уколико постоји
жеља за избегавањем веће кризе.
Трећи је отпор према регулисању. Овај приступ је потпу
но другачији јер настоји да пружи отпор настојањима влада да се
установи нова регулатива за финансијска тржишта. Заступа се ста
новиште да државни регулатори никада не могу да располажу до
вољном количином информација како би били у стању да спрече
следећу кризу и увек изнова воде изгубљену битку.
Четврти је контрола протока капитала. Овај приступ за
лаже се за строжу контролу прекограничних кретања капитала. У
прилог овоме говори чињеница да је криза делом проузрокована
и екцесном мобилношћу капитала. Енормни приливи капитала у
САД допринели су додатном надувавању тамошњег мехура од са
пунице које су храниле шпекулације. Контрола протока капитала и
стварање масивних девизних резерви захтеви су ове групе.
Пети је децентрализовано регулисање. Овај приступ регули
сању залаже се за извесну децентрализацију међународног регу
лисања финансијског система која иде у смеру уважавања разли
читости свих актера на тржишту. Досадашње увођење стандарда
и кодекса у земље у развоју значило је ширење англоам
 еричких
стандарда као најбољег модела за друге. Како је њихов реноме у
овом тренутку упитан а утицај еврозоне и Азије добија на значају,
могућност развоја регионалне регулаторске иницијативе основ је
овог приступа.
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3. Г-20 НОВО ГЛОБАЛНО ТЕЛО ЗА КООРДИНАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКЕ РЕГУЛАТИВЕ
3.1. Развој улоге Г-20
Представљајући различите теоријске приступе можемо
уочити њихову заједничку карактеристику, истицање потребе да се
делатност финансијских тржишта нужно мора регулисати у циљу
његове заштите али је питање у којој мери и на који начин. Одго
вор на ово питање могао би бити у анализи досадашње праксе и
предузетих активности од стране влада најразвијенијих држава и
најзначајнијих финансијских међународних институција. У овом
тренутку активности Г-20 можда представљају и практични путо
каз даљег развоја глобалне финансијске регулативе.
Г-20 је неформални форум који окупља министре финансија
и гувернере централних банака двадесет светских најразвијенијих
земаља, укључујући и Европску унију. Први састанак Г-20 је одр
жан у Берлину 1999. године. За разлику од Г-8 која окупља само
индустријски најразвијеније земље, Г-20 је замишљен као место
контакта и расправе међу развијеним земљама и земљама чије је
тржиште у настајању. Тако су чланице групе; Аргентина, Аустра
лија, Бразил, Европска унија, Француска, Индија, Индонезија, Ита
лија, Јапан, Јужноаф
 ричка Република, Јужна Кореја, Канада, Кина,
Мексико, Немачка, Русија, Саудијска Арабија, Сједињене Државе,
Турска и Велика Британија. Заједно, ове државе чине 90% светског
БДП-а те 80% светске трговине. Челници Г20 су се сложили да
ова група убудуће постане главни међународни форум за коорди
нирање глобалне економске политике, па би тако постала важнија
од индустријализираних земаља Г7, односно Г8 са Русијом, које
доминирају светском економијом. Скуп је потврдио чињеницу да
брзорастуће привреде као што су Кина и Индија данас играју пуно
већу улогу у расту светске економије. Челници Г20 такође су се
сложили да дају више гласачке снаге у Међународном монетар
ном фонду земљама са брзорастућим економијама. Тако ће се око
5 посто гласачких права у Међународном монетарном фонду пре
бацити са богатих земаља на досад незаступљене земље као што
је Кина, а исто правило је предложено и за одлучивање у Светској
банци. Наиме, тренутно индустријски развијене земље имају око
57 посто гласачких права у ММФ-у од 85 посто колико је потребно
за доношење одлуке.
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На састанку је такође одлучено да ојача и Одбор за финан
сијску стабилност (Financilal Stability Board -FSB) које је основа
но још 1999. године са идејом да јача стабилност међународних
финансија кроз размену информација и међународну сарадњу. У
будућности би сe ФСБ требао појавити као «четврти стуб» стабил
ности међународног финансијског система, заједно са ММФ-ом,
Светском банком и Светском трговинском организацијом, и ради
ти као систем за рано упозоравање на евентуално долазећу финан
сијску кризу.11)
У септембру 2009 године у Питсбургу одржан је Самит групе
Г20 на којем је донето саопштење у којем су изнете даљи смернице
за развој регулативе и реформе које ће моћи одговорити потребама
глобалне економије 21 века. Група Г-20 одређена је као примарни
форум за међународну економску сарадњу12)

3.2. Нови менаџер финансијске регулативе
Предстојећи задатак Г20 (да донесе оквире и постави нову
финансијску регулативу)упућује нас на поље јавног права у обла
сти финансијских тржишта. Када говоримо о јавном праву, ми ми
слимо на легислативу (у разним формама)13) донету од стране др
жава или јавних тела које су оне створиле али и од неформалних
тела која су међународној финансијској сцени (нпр. Г7, Г8, Г20).У
раној фази развоја модерног јавног права у области финансија до
ношење регулативе било је праћено са два основна концепта који
су настојали да се с једне стране заштити национални интерес др
жава на које су се прописи односили а с друге да се заштити инте
рес појединих група или сегмената финансијског тржишта (који су
у великом броју случајева били идентични са националним инте
ресима). US Investment Companies Act из 1940, на пример, прокла
мовао је као основни циљ овог законског текста заштиту национал
них интереса и интереса инвеститора.14)
Данас, међутим, стање на финансијском тржишту показује
испреплетеност многих интереса које се штите различитим ниво
ом легислативне хијерархије. Глобално тржиште је својим разво
11) Доступно на интернет страни www. G-20
12) Самит групе Г-20, Банкарство , 9-10/2009, (текст дат у целини у оригиналу и преводу
на српски језик)
13) Уговори, споразуми, конвенције, одлуке и сл. Данас постоји доста широка литература
која објашњава различите путеве којима се остварују међународни споразуми (Andrew
Guzman: The design of International Agreem
 ents, 16 EUR.J.int.~l L-2005.) Сви наведени
правни акти су различите правне снаге.
14) Видети: The Investment Company act of 1940 (15 USC 80a-1ff)
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јем наметало приоритете у превазилажењу разлика које су устано
вили различити правни системи. Интереси који су били исказани
као општи (захтев за уједначавањем правила) захтевали су потпуно
јасну и чврсту регулативу, док су мање значајни интереси били об
ухваћени неформалним договорима. Тако на пример међународна
плаћања регулисана су стандардима који су јединствени и регули
сани су уједначеним правилима.(нпр. SWIFT).
С обзиром да је наш фокус усмерен ка улози Г-20 у ствара
њу нове светске финансијске регулативе, сам статус Г-20 као не
формалне групе, веома је значајан у сагледавању могућности да
се финансијска стабилност као приоритет оствари. На Самиту у
Лондону, лидери Г20 дали су широк мандат ФБС проширујући ње
гово чланство са представницима земаља у развоју са циљем одр
жавања финансијске стабилности. После утврђивања нове улоге
ФБС, на састанку у Питсбургу, овај одбор поднео је званични из
вештај о свом раду са низом предлога за реформе и задужењима
свих институција те прегледом постигнутих резултата како се кри
за у овом обиму више не би могла поновити. У циљу наведеног,
новоосновани ФСБ је донео и 3 акта која представљају извештаје
о постигнутом степену напретка ка стварању нове регулативе. То
су: „Overview of progress in Implementiing the London Summit Re
commendations for Stregthening Financial Stability, Impoving Finan
cial Regulation и Progress report on the actions to promote financial
regulatory reform Issued by US chair of the Pittsburg G-20 summit“
сви од 25.09.2009.
Ово је свакако био први корак у суочењу са постојећим про
блемом решавања светске финансијске кризе. Неминовно се јавља
нова дилема, да ли је формирањем новог тела (ФСБ) и доношењем
низа мера и аката од стране Г-20 у ствари корак ка стварању новог
теоријског приступа и модела у изградњи нове глобалне финансиј
ске регулативе или само корак ка реконструкцији постојеће праксе.
Да би се било који од наведених циљева остварио биће потребно
сачекати да време покаже праве резултате. А до тада анализом до
садашње политике и донетих аката могли би размотрити могућ
ност постизања сагласности држава чланица и евентуално одређе
ње смерница даљег развоја регулативе.
Тренутно, иако су механизми доношења регулативе на по
љу међународног јавног права релативно ограничени, још сна
жнију препреку ка доношењу финансијске регулативе представља
концептуална конфузија изазвана постојањем различитих финан
сијских националних регулатива и интереса који се њима штите.
Историјски посматрано у појединим областима финансијских ак
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тивности економску доминацију су градили велики играчи (сада
чланице Г20 као што су САД, ЕУ, Кина, Русија) те су наметали
своју националну регулативу као доминанту, чиме су се штитили
њихови економски интереси, али то нужно мора бити коригова
но. Постојећој слици треба додати и чињеницу да превазилаже
ње разлика и покушај стварања глобалне финансијске регулативе
подразумева могућност одређења јединственог циља ка којем те
жи глобално тржиште. Како у овом тренутку још увек нема јасно
одређеног циља ка којем би све учеснице финансијске утакмице
тежиле, такав ниво договора прати и финансијска регулатива. То
надаље значи да у овом тренутку не можемо говорити о постојању
могућности да се створи чврста, обавезујућа, регулатива (hard law)
те се у стварању даљег договора око циља којем тежи светска за
једница, а самим тим и финансијске регулативе, класични правни
инструменти најчешће замењују инструментима меког права (soft
law).

3.2.1. Soft law инструмент у изградњи ме
ђународне финансијске регулативе
Током 20 века постојеће правне теорије и пракса у оквиру
међународног права нужно су се морале иновирати услед брзих
промена. Промена политичке карте те процес мењања и сломова
војно-политичких блокова и нова економска карта света захтевале
су промену у регулисању међународних односа. Основ промене
налазио се у промени извора права и начину кодификације норми
на међународном нивоу, где су међународни уговори замењени ме
ђународним споразумом. Ускоро је ово постао нови тренд где су
међународне организације али и друге неформалне организације
држава преузеле активну улогу у решавању међународних односа
новим начином доношења и примене правних норми. У западној
доктрини почео је у то време да се формира појам „soft law“.15)
Данас, у 21 веку примена soft law представља систем начела
модерног међународног права која се разликују од праксе из про
шлости. Пошто је данас један од начина стварања међународног
права, споразум (експлицитни или прећутни), норме које се на овај
начин стварају немају исту правну природу као норме „hard law“те
не производе иста правна дејства и правне акте, па се њихов значај
процењују кроз моралне или политичке призме.16)
15) Anthony D Amato : International Soft law, Hard law and Coherence сматра да је настанак
soft law теорије започео Владимир Вердански у свом делу Biossphere још 1926. године.
16) Велижанина М.: „Меко право и његова улога у регулисању међународних односа“, Ме
ђународни правник 2006, стр. 3.
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Разлике између hard и soft law у већини правних разматрања
западних школа налази се у пољу примене. Ово је најчешће по
лазни основ за дефинисање hard односно soft law. Већина аутора
сматра да се чврстим правом успоставља правна обавеза која нор
мама даје формалноправни карактер док норме меког права немају
обавезујући карактер, нису формално обавезне али имају велики
утицај на понашање страна у градњи правних правила..17)
Дакле, soft law је сложена и противречна појава, која има
своје позитивне и негативне стране. Према овим ауторима његово
постојање замагљује границе између класичног права (правно ре
гулисање) и споразума (неправно регулисање) односно норми без
уграђене обавезе код којег се посебно потенцира принцип добре
воље при испуњењу обавеза преузетих договором.18).
Државе све више користе широк спектар правних инструме
ната чврстог и меког права, који имају различиту правну природу
која се разликује по прецизности али и обавезности норми које се
њима граде. Како би досегле своје утврђене циљеве, државе их не
кад користе самостално а понекад комбиновано, јер сваки од њих
нуди посебне предности али и мане. Данас је присутно у ствара
њу новог међународног права много нових инструмената који су у
ствари резултат интеракција правних инструмената чврстог и ме
ког права.
Уговори створени чврстим правом (hard law) имају дирек
тан ефекат у националној регулативи те захтевају доношење на
ционалних правила које стварају нове алате којима се мобилишу
домаћи субјекти.
Основни недостатак soft law је недостатак правне обавезе
па га многи аутори и не сматрају правом. Без намере да се дубље
задржавамо на предностима и недостацима који се веома добро
изучени у теорији, свакако треба нагласити добробит коју доноси
примена soft law инструмената.
Soft law може бити инструмент којим ће се утицати на пона
шање влада, он чак може бити основ за решавање спорова у међу
народним односима када се утицај на владе врши сталним јавним
истицањем битних информација, формирање црних листа или ис
тицања неприхватљивог понашања у појединим областима у који
ма се жели достићи одређени степен регулисаности.
17) Gregory C. Shaffer, Mark A. Pollack :How hard and Soft law Interact in International Regula
tory Governance: Alternatives, Complements and antagonists , University of Minnesota , Law
School, legal Studies research Paper Series, research Paper No. 09-23 Пуно објашњење три
модела интеракције hard and soft law.
18) Решетов: „Меко право“, Московски часопис међународног права 1999, N2 стр. 26
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Можемо констатовати да soft law не може бити извор права.
Дакле, међународни споразуми са свим својим садржајем у међу
народном праву су прихваћени као чињеница али не и као извор
права.19)

4. РЕЗУЛТАТИ Г-20 У СТВАРАЊУ НОВЕ
ФИНАНСИЈСКЕ РЕГУЛАТИВЕ ОД
ПИТСБУРГА ДО ТОРОНТА
После кратког увода у појам и разумевање soft law вратимо
се на сам почетак овог рада и питање могућности Г-20 да створи
пут ка чврстој финансијској регулативи.
Уколико приступимо анализи докумената које је донела ова
група 20) уочавамо да су примењени различити нивоу обавезности
правних норми којима се уређује понашање свих учесника у ци
љу стварање финансијске стабилности. Присутна су четири нивоу
правне обавезности норми у документима донетим на Самиту у
Питсбургу. Први ниво су норме које представљају креирања оба
везних стандарда. То су норме са највишим степеном обавезности
које ће применити и уградити у свој правни систем све земље чла
нице групе, а оне се односе на рачуноводствене стандарде, стан
дарде плаћања и сл. Други ниво норми су оне којима се спроводи
међународно договорено понашање али без уграђене правне оба
везности (засебни споразуми којима заинтересоване земље уређу
ју своје међусобне односе на пољу финансија). Трећи ниво норми
су норме које говоре о „доброј пракси“ и оне представљају само
препоруке, без правне обавезности. (препоруке дате за кредитне
рејтинг агенције и сл.) Четврти ниво норми су само показатељи
општег приступа у решавању појединих питања. То нису норме
него најопштије платформе за могући будући развој финансијских
прописа. Овако постављен програм активности указује да ће Г20
у спровођењу свог основног задатка морати да се користи инстру
ментима чврстог и меког права како би дошло до глобалне хармо
низације на пољу финансијске регулативе.
19) Hillgenberrg Hartmut: „A fresh look at Soft law“, European journal of International Law,
1999, vol. 10, No. 3, стр. 499-515.
20) Overview of progress in Implementiing the London Summit Recommendations for Stregthening Financial Stability , 25.09.2009., Impoving Financial Regulation, Progress report on
the actions to promote financial regulatory reform Issued by US chair of the Pittsburg G-20
summit.
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Кључни део докумената се фокусира на јачање финан
сијског надзора У циљу да се обезбеди много већа конзи
стентност и систематска сарадња, потпуно нова улога доде
љена је ФСБ - Одбор за финансијску стабилност о којом смо
већ раније говорили.

Анализом извештаја о предузетим активностима у стварању
финансијске регулативе од стране ФСБ могли би закључити да је
пут ка доношењу регулативе ојачавање soft law режима. Спремност
да soft law режим постане оснажен инструментима hard law режи
ма, видимо из акта презентованих на Самиту Г20 у Питсбургу. У
наведеним актима став САД и ЕУ јасно је одређен. Обе стране су
спремне да предложене мере у појединим областима ( макропру
денциална политика, хеџ фондови)21) поставе као обавезујуће на
националном нивоу. То значи да постоји спремност да се утврђене
истоветне вредности створене soft law режимом уграде у нацио
налну регулативу и тиме искажу спремност ка стварању чврстог,
повезаног односа. Хипотеза би дакле могла бити одржива да САД
и ЕУ имају најзначајнију и пресудну улогу у стварању нове финан
сијске регулативе која би предупредила нову кризу. Али тренутна
ситуац
 ија говори другачије. У наведеном извештају не постоји ни
једна забелешка о намерама других чланица Г-20, нарочито Кине
па и Русије да прибегну овом начину оснажења инструмената soft
law-а. Поред тога и други индикатори нарочито из Кине, која је
незадовољна доларом па и бројем гласова у ММФ, говоре да ова
хипотеза неће моћи да се одржи јер је присутан висок степен неса
гласности око истоветности вредности које би могле да се регули
шу овим путем.

4.1. Декларација Самита Г-20 у Торонту
Различити приступи начину опоравка светске економије, ко
ји су присутни међу водећим чланицама Г-20 подгрејали су бојазан
да ће бити немогуће успоставити сагласност на Самиту у Торонту.
Срећом, ова очекивања се нису обистинила. Иако присутан, вели
ки јаз, између мишљења САД која заговара пораст потрошње као
једини могући пут ка изласку из рецесије и става ЕУ( углавном
Немачке) која подржава већи степен контроле великих банака и
потпуну штедњу у располагању средствима буџета, компромис је
остварен.
21) Као пример: Effort to establish system wide oversight and macroprudential policy arrange
ments are also onoging at the national and regional level. For instance , in the United state
the Treasury departmant has forwarded proposed legislation to Congress that calls for esta
blishment of a Financial Stability Services oversight Council (стр. 9).
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Заседање Г-20 у Торонту успешно је завршено и донета је
Деклерација којом су изложени закључци учесника. Тачком 3 и 4
Декларације констатује се да су досадашњим радом чланова Г-20
и формираних стручних тела остварени добри резултати и да је
присутна тенденција изласка из кризе али „озбиљни изазови“ тек
предстоје. Донета су три основна оквира мера (смерница) за даљи
рад. Први оквир даљих смерница донетих на Самиту односи се на
снажан, одржив и избалансиран економски раст, други на рефор
мисање финансијског сектора и трећи на међународне финансијске
институције и њихов даљи развој. Констатује се да су постигнути
резултати видљиви и да је заустављен пад на економским тржи
штима те се уочава опоравак светске економије, захваљујући ме
рама донетим на Самиту у Питсбургу које су створиле регулативу
чији је основ контрола ризика.22) За разлику од наведеног, основни
циљ донетих мера на новом Самиту у Торонту јесте превазилаже
ње фискалних дефицита. Основни закључак јесте да владе држава
треба да креирају и следе своје програме за економски стимуланс
и санирање буџетских дефицита сходно сопственим условима и
околностима развоја. Засебност мера мора се темељити на инди
видуалним условима и потреби превазилажења повећаног броја
незапослених. Начелно је договорено да би чланице Г-20 требале
својим програмима да омогуће смањење фискалних дефицита за
сваку од њих за 50% до краја 2013 године. Реформа финансијског
система и даље треба да се креће у правцу пооштрене контроле
ризика. Банке морају знатно да повећају основни капитал ( стан
дарди у погледу капитала и ликвидности банка треба да се импле
ментирају до краја 2012. године). Увођење чврстих правила у овој
области мора бити праћено ефикаснијом контролом. Улога међу
народних институција мора се ојачати реформама које значе доно
шења споразума о реформисаном односу гласова у оквиру ММФ-а
Формирана је група задужена за израду мера које ће бити донете у
циљу борбе против корупције. Општи је закључак да државе треба
да појачају регулаторне оквире ради опоравка финансијских систе
ма у складу са сопственим снагама и условима пословања, али оне
морају бити тако креиране да спречавају протекцион
 изам.

4. 2. Децентрализовано регулисање као алтернатива
У циљу превазилажења настале ситуац
 ије земље Г20 су на
свом Самиту у новембру 2009. одлучиле да прошире ФСБ, у ви
ду јачања чланства напреднијих земаља у развоју. Истовремено су
„друга важна тела“ која се баве постављањем стандарда позвана да
22) Декларације Г-20 у Торонту – Annex 1 - тачка 4 и 5, стр. 5.
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без одлагања преиспитају своје чланство (шефови држава и влада
Г8). То је допринело стварању стандарда, односно универзалних
оквира који су допринели заустављању кризе али само у оквиру
земаља чланица групе Г-20. Уколико ове иницијативе заиста буду
у стању да пробуде интересовање земаља у развоју, оне би биле
спремне да заједно учествују у реализацији приступа који заговара
јединствену глобалну финансијску регулативу. Уколико ове ини
цијативе буду одбачене бићемо сведоци стварања отпора против
универзалних регулаторских пројеката а можда и растућег инте
ресовања за децентрализовани и јаче фрагментирани међународ
ни регулаторски поредак. Еволуција односа зависиће првенствено
од одговора на питање да ли је могућ заједнички споразум (свих
кључних актера) о основним циљевима развоја међународног фи
нансијског тржишта.
Већ сада се могу осетити зачеци интересовања за децентра
лизовано регулисање због немогућности постизања договора око
заједничког циља. Оно ће и даље расти уколико англоамерички
доносиоци одлука покушају да поставе правац међународним ре
гулаторним стратегијама који превише одступа од очекивања дру
гих.23) Овде треба узети у обзир снажан притисак Кине усмерен
ка реформи односа гласова у ММФ-у, која би, према ставу Кине,
требало да одражава однос снага на финансијским тржиштима и
тако смањи стисак САД над овом институцијом. У овом случају
доношење регионалне регулативе било под притиском да стандар
ди који се донесу, не одступају превише од оних који су поставље
ни у Лондону и Њу Јорку24)

ЗАКЉУЧАК
Финансијска криза праћена је повећаном регулаторном ак
тивношћу Г-20 неформалног форума који окупља министре фи
нансија и гувернере централних банка најразвијенијих земаља.
Глобални карактер финансијских тржишта захтевао је и глобалну
регулаторну интервенцију која је била међународно координисана
и усмерена на спречавања прекомерног ризика на финансијским
тржиштима. Наметнуло се питање да ли успех или неуспех мисије
Г-20 од Питсбурга до Самита у Торонту, у стварању нове финан
сијске регулативе може донети нову дефиницију односно поимање
међународног финансијског права.
23) David Singer, Regulating Capital, Ithaca, Cornell University Press. 2007, стр. 125.
24) David Singer, Regulating Capital, Ithaca, Cornell University Press. 2007, стр. 125.
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Анализа регулаторне активности и донетих стандарда ука
зује да је неопходно отклонити негативне последице које је донео
приступ саморегулативности тржишта, односно став да се треба
ослонити на само тржиште и управљање финансијским институ
цијама на основи максимализације профита.
Тренутна снага и активност Г-20 досеже само до сегментног
регулисања најважнијих проблема на финансијским тржиштима.
То ипак није препрека да се поставе темељи за ново финансијско
право. Оно треба да омогући стварање такве регулативе којом би
се покрили сви ефекти финансијских активности на финансијском
тржишту уопште, а не само његови сегменти које стварају својим
активностима његови актери. Могући пут ка стварању међународ
не регулативе новог финансијског права јесте употреба soft law ин
струмената.
Нема још увек одговора у којој мери и на који начин. Као
што смо могли да видимо, сигурно је, да је ова криза иницирала
низ нових регулаторних пројеката и да су противници званичног
регулисања у дефанзиви. Улога и постигнути резултати групе Г20
такође нам дају смернице у ком правцу би се развој регулативе кре
тао. После Самита у Питсбургу били смо сведоци снажне државне
интервенције, усмерене на отклањање њених последица, и регула
торног уређивања финансијских тржишта у циљу отклањања ње
гових несавршености, нарочито у погледу регулисања и контроле
ризика. Самит у Торонту донео је нови аспект. Фискални дефицити
његов су нови фокус. Договор је ипак постигнут, упркос страху да
би пребрзо „кресање“ буџета и укидање стимуланса могло да оте
жа опоравак светске привреде. На националне економије и владе
држава пребачен је терет одговорности. Владе морају да створе и
следе сопствене, кројене по својој мери, програме за економски
стимуланс, усмерен ка смањењу буџетских дефицита. Евидентно
је да помак учињен ка децентрализованом приступу у развоју фи
нансијске регулативе као одговора на тренутну кризу. Уколико би
децентрализација остала ограничена на земље у развоју, могло би
једноставно доћи до коегзистенције различитих регулаторних си
стема. Уколико, међутим, овај приступ наиђе на широку подршку
Јапана и у континенталном делу Европе, последице би биле много
далекосежнији и могао би се јавити нови приступ ка регионалној
регулаторској иницијативи.
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Г-20 од Питсбурга до Торонта - пут ка новој ...

Sonja Buncic
G-20 FROM PITTSBURGH TO TORONTO
- A PATH TO NEW FINANACIAL REGULATIONS Summary
The financial crisis demonstrated the need for enhanced regula
tory activity. Group G-20 took the following task. The G-20 Summit in
Pittsburgh directed financial regulation to be internationally coordina
ted and focused on preventing excessive risk-taking in financial mar
kets. Achiev ed results brought up the question of creating new financial
law terms and convergence of different regulatory instruments of soft
law. However, G-20 Summit in Toronto, 2010, has directed further re
gulatory action towards the reduction of the fiscal deficit. The State’s
Government’s must create and follow their own cut in its extent, pro
grams aimed at reducing the budget deficit. This opened the path to
wards regional regulatory initiative.
Key words: G-20, Summit, financial markets, financial regulation
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ИНВЕСТИЦИОНИ ПОТЕНЦИЈАЛ СРПСКЕ
ДИЈАСПОРЕ ЗА УЛАГАЊА У НАШУ
ПРИВРЕДУ – РЕАЛНОСТ ИЛИ ИЛУЗИЈА
Сажетак
Дознаке су за Србију најважнији извор иностраног капитала,
али се дијаспори и приливу дознака посвећује мало пажње. У ра
ду разматрамо различите карактеристике српске дијаспоре, могуће
мотиве за слање дознака и начине за каналисање дознака у продук
тивне сврхе. С обзиром на велику разједињеност српске дијаспоре,
као и лоша искуства са улагањем у развој матичне државе, не тре
ба очекивати велике ефекте од позива на помоћ и на патриотизам.
Ефикасан приступ српској дијаспори подразумева развој нових од
носа и нове понуде за улагање у матицу.
Кључне речи: дознаке, дијаспора, развој, инвестиције.

ЗНАЧАЈ ДОЗНАКА ЗА ПРИВРЕДУ СРБИЈЕ
Познато је да су дознаке важан извор девиза за Србију, али
у којој мери су оне значајне постаје јасно тек када се сагледају
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одговарајуће апсолутне и релативне величине. Србија је у свет
ском врху према значају дознака. Према подацима Светске бан
ке, међународне институције која статистички прати и анализира
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Светска банка има посебну Интернет страницу под називом Миграција и дознаке (Migration and Remittances).

За објективни значај дознака треба посматрати и (економ
ску) величину државе. Зато се, уобичајено, вредност дознака по
2
сматра у односу на најважнији економски показатељ – новоство
1)

Светска банка има посебну Интернет страницу под називом Миграција и дознаке (Mi
gration and Remittances).
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И поред тога што претходни показатељи убедљиво говоре о
Извор: подаци Светске банке о дознакама (World Bank Remittances Data)
значају дознака за привреду Србије, чини нам се да се у прегле
ду трансакција Србије са иностранством, тј. у анализи трошења и
приходовања девиза, овај допринос најбоље сагледава.
3
Табела 1: Економски токови са
иностранством (2001-2009, мил. долара)
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Извор: Прорачуни аутора на основу података Народне банка Србије
(www.nbs.rs) и Светске банке (World Bank Remittances Data)
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У табели 1. може се видети да је у периоду 2001-2009. Срби
ја увезла више него што је извезла (робе и услуга) за око 54 млрд.
долара. Овај недостатак капитала је највише покривен дознакама
(36 млрд. долара), а не иностраним кредитима и директним инве
стицијама (у збиру 37 млрд. долара у нето износу). Дакле, иако се
код нас највише пажње поклања страним директним инвестиција
ма, а указује се и на пораст задужености по основу узетих креди
та, најзначајнији извор капитала биле су – дознаке. Отуда чуди
што се дознакама поклањало мало пажње. Сматра се да су дознаке
стабилан и непоколебљив извор девиза, што је резултирало неод
говорним третманом дијаспоре и дознака. С обзиром на значај до
знака за финансирање наше платнобилансне неравнотеже, јасно је
да је однос државе требало да буде другачији. Не би било добро да
се суочимо са опадањем или стагнацијом дознака па да се тек тада
упитамо на који начин да побољшамо њихов прилив.
Промене у односу државе према дијаспори и дознакама при
мећују се тек у последње време. Основно питање је на који начин
милијарде долара дознака, које доминантно пристижу неформал
ним каналима и троше се за личну потрошњу, усмерити ка продук
тивнијој употреби – у штедњу и инвестиције. Сада, дакле, дознаке
представљају “мач са две оштрице”: са једне стране, користе за
плаћање прекомерног увоза, али, са друге стране, представљају и
основу за раст тог (непродуктивног) увоза.
Од важних промена у овој области треба поменути актив
ности Владе и Министарства за дијаспору. Крајем прошле године
усвојен је Закон о дијаспори и Србима у региону, који предвиђа
регулисање различитих односа између Србија и дијаспоре, па и
економских односа (кроз постојање Економског савета при Скуп
штини дијаспоре и оснивање Буџетског фонда за дијаспору). Кра
јем априла ове године организована је Међународна конференција
о девизним дознакама српске дијаспоре, на којој су учествовали
представници Владе, Народне банке Србије, Привредне коморе
Србије, пословних банака и финансијских посредника, различитих
научних и истраживачких институција. Почетком јуна одржана је
конститутивна Скупштина дијаспоре и Срба из региона. Све наве
дене активности су за похвалу, али остаје да се види какви ће бити
њихови конкретни резултати.2)
2) О наведеним активностима видети информације на сајту Министарства за дијаспору:
http://www.mzd.gov.rs.
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ЗНАЧАЈ ОБЈЕКТИВНОГ САГЛЕДАВАЊА
СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ
Усмеравање дознака у продуктивније сврхе – инвести
ције и производњу – зависи од две групе активности. Прва је
формирање одговарајуће понуде за улагање дијаспоре, а друга је
утврђивање мотива дознака. Две групе активности су међусобно
повезане: препознавање мотива дијаспоре за слање дознака опре
дељује успешност појединих државних програма сарадње са дија
спором.
Када је реч о могућностима да држава каналише средства
дијаспоре, важно је подстицати и традиционалне и иновативне
приступе. Традиционални приступ подразумева смањење трошко
ва дозначавања, указивање на предности и могућности за инвести
рање у Србији, уклањање бирократских препрека инвестирању.3)
Напретка у овој области има, али се споро одвија: још увек је у за
четку конкуренција између пословних банака и специјализованих
агенција за брзи пренос новца (па су високе цене услуга формал
них канала преноса дознака), споро се уклањају штетни и непо
требни прописи за пословање (“гиљотина прописа”), а непосредни
контакти државне администрације и представника дијаспоре нису
интензивни колико би требало да буду.
Упоредо са развијањем традиционалног приступа, треба
размислити о новим прилазима српској дијаспори. У прак
си неких земаља неколико приступа се показало добрим. Реч је о
обвезницама за дијаспору, хартијама од вредности емитованих на
основу дознака и о тзв. пословним анђелима и фондовима ризич
ног капитала.
Обвезнице за дијаспору представљају продају обвезница
државе инвеститорима у дијаспори. Реч је, дакле, о задуживању
државе, продајом обвезница, код својих држављана у иностран
ству. Успех Индије и Израела у привлачењу десетина милијарди
средстава од својих држављана у иностранству избацује обвезнице
за дијаспору у први план у размишљањима држава за привлачење
средстава из дијаспоре.4) Када је Србија у питању, одмах треба ре
ћи да је оваква идеја “потрошена” неславним Зајмом за препород
Србије, па би слична идеја, извесно, наишла на слаб одзив у ди
јаспори. Поред тога, на овај начин прикупљена средства била би
3) Dilip Ratha and Jan Riedberg, “On Reducing Remittances Costs”, World Bank Working Pa
per, May 2005.
4) Видети: Suhas Ketkar and Dilip Retha, “Development Finance Via Dias pora Bonds”, World
Bank Policy Research Working Paper 4311, 2007.
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усмерена у буџет и тиме би само делимично био задовољен основ
ни циљ новог третмана дознака – њихово усмеравање у производ
њу и инвестиције.
Емисија хартија од вредности на основу дознака подразуме
ва финансијску иновацију повезану са процесом секјуритизације
будућих прилива. Реч је томе да држава формира посебну институ
цију (такозвани SPV) која се задужује на међународном тржишту
(емисијом обвезница), а као гаранција (колатерал) за исплату дуга
служе будући приливи по овнову дознака.5) У пракси се наведени
процес секјуритизације обавља у сложеним односима између раз
личитих државних органа и инвеститора на тржишту, али је су
штина једноставна: држава се задужује јефтиније него што би се
задуживала на традиционалан начин. Разлика потиче од сигурног
колатерала – дознака, које су издашан и стабилан извор страног
капитала.
Коначно, још једна могућност је да се међу дијаспором тра
же пословни анђели (business angels) и фондови ризичног капитала
(venture capital funds). Пословни анђели су богати појединци који
за улагање траже перспективна предузећа и подухвате, по правилу
високо технолошке. Фондови ризичног капитала су професионал
ни инвеститори који прикупљају средства индивидуалних инве
ститора и инвестиционих фондова (нарочито пензионих фондова
и осигуравајућих друштава) како би их уложили у перспективна
предузећа, да би након пет до седам година продали свој удео у
власништву са високом премијом. Пословни анђели и фондови
ризичног капитала купују део власништва и контроле над преду
зећем, чиме обезбеђују средства за развој предузећа, унапређују
менаџмент предузећа и често проналазе тржишта за продају про
извода или услуге. Пословни анђели и, нарочито, фондови ризич
ног капитала представљају значајан део инвестиција и запошљава
ју десетине хиљада људи у различитим државама.6)
Утврђивање мотива за слање дознака је релативно нова
област истраживања. Уколико жели да формира оптималан однос
према дијаспори и на најефикаснији начин привуче њихова сред
ства, држава треба да добро упозна своју дијаспору. Неки од моти
ва су следећи: алтруизам, сопствени интерес, размена и заједничко
осигурање.7) Најједноставније објашњење за дозначавање средста
5) Видети: Suhas Ketkar and Dilip Retha (eds.), Innovative Financing for Development, World
Bank, 2009.
6) UN Economic Commission for Europe, Financing Innovative Development, 2007.
7) Бранислав Пелевић, “The Microeconomics of Migrants’ Remittances”, Scientific Review
No. 38/ 2009.
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ва из иностранства је алтруизам: мигранти помажу родбини која
остаје да живи у незадовољавајућим условима у матичној земљи.
Овако мотивисане дознаке расту са порастом прихода мигранта
и повећањем сиромаштва родбине. Потпуно супротно алтруизму,
постоје мотиви засновани на интересу миграната – дознаке су под
стакнуте жељом да се у матичној земљи створе услови за бољи жи
вот након повратка (улагање у стамбени објекат и слично). Мотив
размене подразумева да мигрант шаље дознаке очекујући услуге,
као што су брига о деци, родитељима, имовини. Овај мотив указује
на чињеницу да мигрант намерава да се једног дана врати у ма
тичну земљу, али, супротно импликацијама алтруистичких мотива,
нижи приходи примаоца дознака могу умањити вредност приспе
лих дознака, пошто се умањује моћ примаоца дознаке да преговара
за услуге које пружа. Мотив заједничког осигурања проистиче из
различитих економских ситуација у иностранству и матичној зе
мљи. Пошто постоји могућност да се економски положај миграна
та и примаоца дознака изненада промени, дознаке пристижу када
се примаоци дознака нађу у неповољној ситуац
 ији (лош род пољо
привреде, на пример), али се, исто тако, очекује помоћ у супротном
смеру ако се радници у иностранству суоче се проблемом (нижа
плата или останак без посла). Дознаке, дакле, представљају осигу
рање за помоћ како примаоца тако и пошиљаоца дознака.

СПЕЦИФИЧНОСТИ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ
На основу дугогодишњих дипломатских искустава у јаким
центрима наше дијаспоре8), можемо утврдити следећи закључак:
за разлику од дијаспора неких суседних земаља, српску дијаспору
као главна одредница одликује - велика разједињеност.
Који су главни разлози те разједињености? Има их више, али
ћемо покушати да набројимо неке од најважнијих.
Прво, постоје различити разлози напуштања земље и од
ласка у добровољни или присилни егзил. Најчешћи разлози за
напуштање земље могу бити:
Политички, због проглашавања за политички неподобне у
земљи, субјективног осећаја или реалне позиције, политичког про
гона, односно опасности од судског процесуирања због политич
8) Проф. др В. Првуловић је био саветник у амбасадама СФРЈ и СРЈ у Бечу и Паризу, над
лежан између осталог и за дијаспору, као и члан експертских конференција КЕБС (сада
ОЕБС, о људским правима и људским контактима, који обухватају и права емиграната)
у Отави, Берну и Паризу у периоду од 1985. до 1994. године.
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ких опредељења. Ти разлози због којих су исељеници напустили
земљу иницирају подељеност и различитости произашле из пре
ђашње припадности четничком, комунистичком, љотићевском, не
дићевском покрету, поборницима или противницима Слободана
Милошевића итд;
Економски. Наши, пре свега, економски емигранти се, већ по
доласку у нову земљу, разликују у односу на своје пређашње еко
номско стање и квалификације, на чињеницу да су дошли у свет са
извесним иметком, финансијским или интелектуалним капиталом
или као пуки сиромаси. Такве стартне разлике онда имплицирају
разлике (па зашто не рећи и неразумевања и евентуалне сукобе)
у положају, на релацијама: високообразовани-нешколовани, екс
перти-неквалификовани, богати-сиромашни, тајкуни-радна снага.
Логично је да то продубљује јаз између побројаних категорија и
разлике у реаговањима и односу према свим осталим питањима, и
ту разумевања ни склада објективно не може бити.
Следећи разлог, кога можемо сврстати у групу политичких
разлога за напуштање земље, јесте бекство од ратова приликом
распада Југославије или од мобилизације. У новој средини, у зе
мљи имиграције, однос старе и новопристигле дијаспоре се допу
њује новим поделама и мржњама, по етничкој основи и пореклу
или по ожиљцима из грађанских ратова на тлу бивше Југославије.
Ти различити разлози касније остављају дубок траг и на од
нос емиграната према домовини, властима у земљи, према еми
грантима придошлим из других разлога, према удружењима и ак
тивностима дијаспоре, што је онда разлог за формирање посебних
удружења по новим основама и за нове поделе.
Друго, изражене су националне, етничке, верске, култур
не, обичајне и друге разлике.
У најважнијим центрима српске дијаспоре, због свега што
нам се дешавало у процесу растакања бивше Југославије, проду
бљују се јазови и сукоби интереса на релацијама: Срби-Албанци,
Срби-Власи, Срби-Роми, Срби-остали, православци-католици,
православци-муслимани. Уместо раније идентификације под за
једничким именитељем Југословени или југословенска емиграци
ја, сада су све присутнији етнички партикуларизми, добровољно
или наметнуто испољавање лојалности новоствореним државама
и одбојност, па чак и мржња према осталима. Ово не морамо по
дробније да објашњавамо.
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Треће, постоје менталитетске разлике, зависно од краја
одакле наши исељеници потичу, образовања, културе, етничког
порекла, ситуац
 ије и др.
Разлике се испољавају у односу на становништво земље
пријема, између наших држављана различитих, напред поменутих
категорија, а резултирају поделама, неуспешним покушајима адап
тације и асимилације, сукобима младих и старијих генерација, гу
битком културне и образовне основе, губитком културног, понекад
и националног идентитета. Држава са своје стране, због бројних
проблема и скромних средства, не обезбеђује више ни најнужнију
основу за очување националног идентитета (средства и програме
за допунску настава на српском језику за децу исељеника), већ то
препушта родитељима и државама пријема да организују и фи
нансирају. Резултат је поражавајући: деца друге, а нарочито треће
генерације исељеника, чак и не говоре српски језик, а још увек се
не осећају адаптираним у новој средини. Налазе се дакле на ветро
метини, ни тамо, ни овде, у позицији донекле сличној позицији
апатрида.
Четврто, изражене су разлике проистекле из материјал
ног положаја, након запослења у новој земљи.
Зависно од квалификационог нивоа и способности, наши
исељеници у земљама изражених стратификационих подела, на
кон одобреног боравка и запослења, бивају сврстани у различите
категорије становника, па чак и различите квартове насеља, према
својим имовинским могућностима. Те поделе су у овим земљама
немилосрдне и у први мах шокантно различите од концепта ствар
не или бар декларативне социјалне једнакости, који су исељеници
имали у земљи порекла. Нове позиције и различити имовински и
социјални статус зато резултирају подвајањима због посла, плате
и стандарда, привилегија и др. Логично је онда да ни интереси, ни
залагања, окупљања или однос према различитим питањима, ових
јасно одвојених категорија људи на социјалној лествици у земљи
пријема, не могу бити исти, па чак ни слични.
Пето, има разлика проистеклих из дугогодишњег цркве
ног раскола.
Бурни политички расколи југословенског, а нарочити срп
ског друштва током Другог светског и грађанског рата, на линији
комунисти-противници комунистичке будућности земље, трагич
но су се одразили и на раскол православне цркве, тзв. амерички
раскол, који је трајао од 1963. до 1992. године. Православна цр
ква у дијаспори, са седиштем у САД, као оштри противник нових
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комунистичких власти у Југославији, проглашена је расколничком
од званичне Српске православне цркве, са седиштем у Београду.9)
Расколничка црква из Америке је званичну православну цркву оп
туживала за сарадњу са комунистима и издају националних и вер
ских вредности. Сукоб, потпомогнут деловањем тајних служби и
атеис тичких политичара, деловао је као дубок и непомирљив. Уз то
је и предуго трајао. На срећу, то је превазиђено мудром политиком
покојног патријарха господина Павла, али трагови и ожиљци су
остали. Нарочито у свести и сећањима послератних генерација у
дијаспори и њихових потомака. То је био један од важнијих облика
и разлога разједињености наше дијаспоре.
Шесто, велике су разлике у испољавању носталгије и љу
бави према отаџбини – често драстичне и бурне, у организација
ма митинга подршке или протеста за време НАТО бомбардовања
Србије или санкција, са екстремним појединцима и групама које су
претиле терористичким акцијама које су, на срећу, изостале.
Власти и службе за надзор имиграната у земљама пријема, у
време заоштрених односа и потоњег грађанског рата на бившем ју
гословенском простору, као ноћну мору су имале зазирање и страх
од радикализације сукоба појединих имигрантских удружења, ор
ганизација и екстремних појединаца или испољавања револта пре
ма пристрасној политици земаља у којима су живели наши исе
љеници. Бројне су демонстрације и протести које су та удружења
организовала широм света, често у ризичном додиру једних и дру
гих, са могућношћу ескалације сукоба између њих или са органима
земље-домаћина. Поучени горким искуствима сукоба Курда и Ту
рака, Јевреја и Палестинаца, Јермена и Турака и др., власти земаља
пријема су користиле све познате методе из арсенала тајних слу
жби да осујете нове сукобе између делова бивше југословенске ди
јаспоре (уцене, условљавање боравка и радних дозвола, инстали
рање“кртица“ у удружењима исељеника, претње губитком посла
или отпуштања због учешћа у протестима и сл.). Са друге стране,
настају поделе у дијаспори на „хероје“ и „издајице“, на „праве па
триоте“ и „кукавице“, на „борце“ и „опортунисте“, на припаднике
своје нације и сараднике страних власти. Последице ових подела
су биле болне у то време, али и на дуги рок.
Седмо, постоје разлике проистекле из трапаве политике
државе према дијаспори.
9)

„Под притиском комуниста Свети архијерејски Сабор СПЦ, у мају 1963. године, су
спендује епископа америчко-канадског Дионисија, што је довело до формирања „Сло
бодне Српске православне цркве“ са три епархије: за Америку и Канаду, Аустралију
и Нови Зеланд и Западну Европу, са седиштем у Новој Грачаници, Илиноис - САД“.
„Политика“, 6. јун 2010, тема недеље: „Да ли је могућ раскол у СПЦ?“
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Власти у земљи (прво СФРЈ, па затим СРЈ, па и у Србији),
водиле су веома неконзистентну политику према нашој дијаспори.
С обзиром на изнете елементе из историје нашег исељеништва,
власти нису дуго могле да се отргну од притајеног зазирања, па чак
и непријатељског односа према одређеним круговима дијаспоре,
што је изазивало веома непопуларне мере према исељеницима и
продубљивало јаз са матицом. То се, између осталог, огледало у по
зивима власти и политичара на лојалност и подршку, али уз исто
времено неповерење према дијаспори, у раскораку између захтева
за подршку и инвестирање у земљи и ускраћивања права припад
ницима дијаспоре (суспендовано бирачко право, крути и строги
царински прописи, путарине и таксе двоструко веће за исељенике
него за домаћу популацију и сл.), некоректан однос локалних вла
сти према исељеницима у остваривању имовинских и других пра
ва, апели власти за инвестирање у нашу привреду, без гарантовања
права на слободно коришћење профита и сигурност имовине и др.
Осмо, изражене су разлике проистекле из погубног дуго
годишњег деловања домаћих и страних обавештајних и кон
траобавештајних служби према дијаспори.
Напред смо већ навели неке облике тог погубног делова
ња домаћих и страних тајних служби на стање свести појединаца
и страх од репресивних мера власти у земљама пријема, на дело
вање и међусобни однос удружења наших исељеника и на њихов
положај приликом боравка у земљи или одлуке о евентуалном по
вратку у земљу. Та параноична ситуација, када вас, као исељеника
или економског емигранта, са подозрењем гледају власти, па чак и
неки грађани земље пријема, а слично и власти у земљи порекла,
исељенике ставља у ситуацију продужене несигурности и бриге
за егзистенцију и потомке. Разни комитети и службе у земљи исе
љенике деле на подобне и неподобне, на сараднике и непријатеље,
родољубе и издајнике и сл. То се испољава и у понашању органа
власти од првог сусрета на граници, па до односа у локалним слу
жбама и шалтерима, приликом годишњих одмора у земљи. После
дица свега тога је гомилање незадовољства исељеника и свођење
односа према матици искључиво на директно финансијско пома
гање родитеља и рођака дознакама, мада ни њих, због ригидног
платног система и односа са иностранством, није било лако, ни
јефтино слати у земљу.
Није оправдање, али истине ради, наведимо и следеће.
Домаће тајне службе, после Другог светског рата, имале су
стални страх од субверзивног или терористичког деловања поје
диних организација из дијаспоре и, по налогу руководства, бавиле
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су се ловом на криминалце и непријатеље у иностранству, па чак
и ликвидацијама. За право на такве акције су им служиле извесне
терористичке акције убачених командоса, обучаваних и послатих
у земљу од страних тајних служби, убиства или рањавања наших
дипломата од стране усташких група и појединаца, субверзивно
деловање непријатељских исељеничких организација и средстава
информисања, поједини командоси који су најављивали ликвида
цију Тита и других политичара и др.
Стране службе су, у истом периоду, подржавале, финансиј
ски, обуком и наоружавањем помагале и стимулисале активности
антикомунистичких организација дијаспоре. У случајевима уба
цивања у Југославију неколико терористичких наоружаних група,
накнадно је доказано да су биле организоване, припремане, фи
нансиране и превезене од стране страних служби. У време распа
да Југославије, санкција и бомбардовања, због страха од могуће
радикализације српске дијаспоре, стране тајне службе су деловале
на привлачењу сарадника и дисциплиновању исељеничких акти
виста, изнуђивале сарадњу појединаца из дијаспоре на дојављива
њу и сарадњи, ради предупређивања могућих акција исељеничких
удружења и појединаца, посебно оних најреволтиранијих због не
принципијелне политике власти у земљама пријема према Србији
и српском народу.
Резултат деловања свих поменутих и других, непоменутих
разлика је катастрофалан: дубока и скоро непремостива разједиње
ност наше дијаспоре, коју ни мука ни туга због патњи у домовини
није успела да уједини.
Примера ради, у Француској је 1994. године деловало преко
стотину различитих удружења српске дијаспоре (118). Пропали су
сви покушаји уједињавања, прављења тзв. кровне структуре или
организације. Слично је било и у другим центрима где постоје срп
ске исељеничке заједнице и удружења.
За разлику од нас, примерна је солидарност и уједињеност
македонске (сем у Србији, где постоји више чисто македонских и
српско-македонских удружења у сталном сукобу), хрватске, албан
ске дијаспоре око националних циљева и помоћи матици, а још
више грчке, украјинске, јерменске, јеврејске и других заједница у
дијаспори. Велики значај у томе одиграва грчка, руска, јерменска
и коптска црква на окупљању и помоћи православцима, без обзира
из које православне земље потичу. То је за сваку похвалу и пошто
вање.
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Због свега овога, задатак Министарства за дијаспору и на
ших најактивнијих удружења у свету јесте да се те разлике и су
коби (најчешће око функција и коришћења средстава које за ту
намену издвајају земље домаћини) превазиђу, како би се велики
проблеми пред дијаспором и српским народом ефикасније решава
ли у наредном раздобљу.
Без тога тешко је остварити координирану акцију анимира
ња српске дијаспоре за значајнија улагања у домаћу привреду жед
ну свежег капитала. У најбољу руку можемо рачунати на стални
прилив дознака из дијаспоре, намењених члановима породица који
живе у Србији. А, као што је речено, то нису мали износи на годи
шњем нивоу.
Својеврсне споменике „инвестирања“ наше дијаспоре види
мо свуда око нас. У сваком селу из кога су пошли у свет, дижу се
споменици таштине и сујете, крунски докази да је онај који је по
шао, из и због сиромаштва, успео „тамо преко“. Велелепне и бога
то опремљене куће у којима нико не живи, а највероватније неће ни
живети. Стари родитељи чувају те објекте за показивање и за дола
зак својих из света, једанпут годишње. Све станујући у трошним,
старим кућама поред ових великих са разиграним фасадама.
Наши исељеници су потпуно убеђени да су на тај начин ин
вестирали у изградњу своје земље и одужили данак своме крају. А
тај бескорисни и непродуктиван трошак никоме није донео напре
дак. Потпуно узалуд потрошена средства, да би се надмашио ком
шија, који је своју „палату“ већ изградио у забаченом селу. Како
променити тај приступ одложеном животу?

ЗАКЉУЧАК
Дознаке представљају најважнији извор страног капитала у
Србији. Годишњи прилив девиза по основу дознака износи више
од пет милијарди долара и већи је од прилива страних директних
инвестиција и кредита. Неповољна околност је што се овај новац
троши непродуктивно, на личну потрошњу. Усмеравање инвести
ционог потенцијала дијаспоре подразумева темељну анализу мо
тива и специфичности српске дијаспоре. Постоје снажни докази
да је разједињеност најистакнутија карактеристика наше дијаспо
ре. Имајући у виду ову чињеницу, као и још увек свежа искуства
са неуспешним и компромитујућим мобилизацијама финансијских
средстава дијаспоре, нереално је очекивати јачи одзив дијаспоре
на централизоване, изоловане и рекламерске позиве државне ад
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министрације. Уместо тога, веће шансе за успех имају фокусиране
активности, усмерене на упознавање дијаспоре са локалним мо
гућностима за улагања у нове активности и постојећа предузећа.
Да би се ово остварило, било би сврсисходно да се дијаспора по
сматра као посебна група инвеститора, група која заслужује по
себан третман. Тај третман се не би остваривао специфичним и
нетржишним олакшицама (на пример, пореским олакшицама или
субвенцијама), пошто њих у актуелном економском систему Срби
је има довољно.
Иновативни начини мобилизације средстава дијаспоре у ви
ду обвезница за дијаспору или хартија од вредности емитованих
на основу дознака, имају мале шансе за успех. Поред привлачења
инвестиција у процесу приватизације или привлачења инвестици
ја “од ледине” (greenfie ld инвестиције), оно што је потенцијално
успешно јесу фондови ризичног капитала у којима би централно
место имали инвеститори из дијаспоре. У њима би инвеститори
концентрисали своја и прикупљена екстерна средства за инвести
рање у Србији. Начини подршке државе развоју фондова ризич
ног капитала могу бити различити: инвестирање државе у приват
не фондове ризичног капитала, државно кредитирање приватног
фонда ризичног капитала, оснивање заједничког државно-приват
ног фонда ризичног капитала (јавно-приватно партнерство), дава
ње гаранција инвеститорима при улагању у приватне фондове ри
зичног капитала. Треба размотрити могућност да се подстакну и
улагања институционалних инвеститора у фондове ризичног капи
тала. То се може постићи омогућавањем улагања инвестиционих
фондова, пензионих фондова и осигуравајућих друштава у фондо
ве ризичног капитала, пореским олакшицама за овај вид улагања
и снажном информационом подршком о могућностима за улага
ње (организација семинара на којима ће се сусрести представници
бизниса, фондова ризичног капитала и финансијског сектора). У
државној администрацији ваља одредити надлежне инвестицио
не саветнике за повезивање заинтересованих менаџера фондова
ризичног капитала и финансијских инвеститора. Важна је и еду
кациона улога државе у промовисању значаја фондова ризичног
капитала. Она треба да буде организатор конференција и других
форума на којима ће се сусрести научници, инжењери, предузет
ници и финансијски инвеститори. Могуће је да држава организује
мрежу пословних анђела и мрежу инвеститора у фондове ризич
ног капитала, чиме се повећава могућност већих улагања и упозна
вања јавности са овим видом развојних фондова.
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Потребни су и информисање и едукација дијаспоре о могућ
ностима и предностима инвестирања, о сарадњи са свим укључе
ним странама у том процесу, о припреми студија изводљивости,
финансијских анализа и слично. Потребно је израдити својеврсну
мапу дијаспоре, која би уважила различите мотиве, интересе и ка
рактеристике разједињене српске дијаспоре.

Vladimir Vuckovic
INVESTMENT POTENTIALS OF SERBIAN
DIASPORA FOR INVESTMENT IN
SERBIA – REALITY OR ILLUSION
Summary
Remittances are for Serbia most important source of foreign ca
pital, but the remittances and diaspora received little public attention. In
this paper we analyze different characteristics of the Serbian dias pora,
it’s possible motives for sending remittances and ways to channel re
mittances into productive use. Given the great disunity of the Serbian
diaspora, as well as bad experiences with investing in the development
of the it’s home country, we should not expect large effects of a call for
help and patriotism. Efficient approach to Serbian diaspora involves the
development of new relationships and new offers for investment in the
home country.
Key words: remittances, diaspora, development, investment.
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КОНСТРУКЦИЈА МИТА О БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ КАО ХРВАТСКИМ
ЗЕМЉАМА ДО ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА

Сажетак
У раду се истражује политички митолошки конструкт хр
ватског национализма везан за Босну и Херцеговину као хрватске
земље. Овај конструкт ћу настојати да докажем бројним приме
рима из политичких образаца хрватских националистичких вођа
и идеолога који су били натопљени митским садржајима везаним
за ову тему попут „мита о чуварима капија цивилизације“, „мита о
граници на Дрини“ и „мита о Хрватима као јединим становницима
Босне и Херцеговине.“
Кључне речи: политички митови, Босна и Херцеговина, хрватски нацио
нализам, Анте Старчевић, Стјепан Радић.

ПОЛИТИЧКИ МИТСКИ КОНСТРУКТИ
Мит и политика су нераскидиво повезани, јер се политика
не може ни замислити без употребе митова . У сваком случају је
зик дневне политике је толико повезан и у тој мери испреплетан
са митским, да га је без овог „натприродног“ односно „ирационал
ног“ елемента готово немогуће разумети. Намера ми је да у овом
раду посветим пажњу неким митовима национализма чија је сврха
била да људе учине свеснијим да постоји национална димензија
која их окружује са свих страна и која је, по њима била, природни
део живота. Погодно тло за настанак ових митова треба тражити у
европским земљама и Сједињеним Америчким Државама на крају
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18. века, када је побуњеној буржоазији, која је почела да заузима
све истакнутије место у свету економије али не и власти, требао
мит око којег би могла да окупи шире масе и на чему би могла да
заснује нову веру у нови облик, њој одговарајућег, државног уређе
ња. То је требао да буде мит који ће да обећава стабилизацију и ле
гитимитет, али да истовремено са својим драматичним тумачењем
прелома захтева дубоку и праведну друштвену промену. Због тога
су идеолози национализма кренули да копају по рудокопима соп
ствене прошлости и духовног наслеђа и да бирају оно што је могло
да у највећој мери одговара политичким потребама. Наравно, тамо
где створитељи митова нису успели да “пронађу” славну прошлост
окретали су се томе да поразе претварају у победе и клонуће у спа
сење, окренули су се идејама које су на најгрубљи начин повезали
са оним што је великој већини Европљана на крају 18. века било за
једничко, а то је хришћанство. Створитељи митова национализма
користили су се појмовима и симболима које су узимали како из
Новог тако и из Старог завета. Још у Старом завету присутни пој
мови „изабрани народ“ и „обећана земља“ које су касније хришћа
ни прилагодили себи, оживели су у националистичкој идеологији.
Попут ових митова настала су још три једнако важна мита које су
идеолози национализма црпели из Старог и Новог завета, а то су
„мит о непријатељу“, „мит о смрти“ и „мит о спаситељу“.1) Они су
се, према потреби, до данас, често преплитали са првоспоменута
два мита, што је националним вођама давало легитимитет одласка
у ратове, оправдање за убијање и смрт, апсолутну политичку ин
струментализацију и освајање нових територија. Гранајући се на
религијској традицији ови митови су успели да дођу до срца нај
ширих слојева који су их искрено прихватили пошто су им, осим
економског побољшања, нудили и душевну храну толико потребну
њиховој немоћи. Они су у себи носили окрепљујуће мисли о при
падности, о величини и значају свога народа и своје земље, о томе
да је смрт у име нације постала дубоко смислена, да је вођа нације
безгрешан и да у себи носи оне генетске кодове које су носили та
кве моралне и духовне величине, на првом месту попут Мојсија и
Христа, а потом, током средњег века, њихови славни преци претво
рени у националне хероје чија дела су креатори митови користи
ли у савременој националној борби. Крајњи циљ свих споменутих
митова био је једноставан - требало је мобилисати незаинтересова
не масе на тај начин да се код њих пробуди национални понос, по
готово да се обичан, мали човек, који је жељан да докаже како није
1) Више о митовима национализма који се односе на мит о непријатељу и мит о смрти ви
ди код Гроф Кристијан фон Кроко, О немачким митовима, Нови Сад 2001, стр. 9-53.
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само један и безначајан, осети делом нечег јединственог и силног
и да се тај пробуђени национални идентитет иструментализује би
ло у смеру заузимања власти, консолидације националне државе
или стварања односно ширења државне територије. У сваком слу
чају национализам је за собом повлачио снажне митове у којима
је „крв“ народа била нераздвојно помешана са „тлом“ националне
територије.2) На Балкану (пре свега када је реч о бившој Југосла
вији) ови механизми су једним делом истражени и више аутора је
јасно показало у којој мери су митови били инструменти званичне
политике од друге половине 19-ог па до краја 20-ог века.
Научно истраживање политичке митологије мора да пође од
потребе да истражи и укаже на позицију политичке идеологије ко
ја стоји иза политичких митова (особито је то важно данас у мо
дерном времену када је значај политичких идеологија постао тако
велики а последице њихове практичне делатности у много случаја
поражавајуће) као и на њену потребу да властиту перцепцију по
литичке стварности гради и „обогаћује“ митолошким представама,
а своје идеолошке поруке учини приступачним већем броју поли
тичких конзумената стварајући лажну свест да су им нови идео
лошки садржаји већ познати и прихватљиви. Одатле многе поли
тичке митолошке представе у себи носе талоге далеке, најчешће,
средњовековне прошлости, за коју се митови каче и на основу које
настоје да изграде слику о дуговечности нације или вишевековног
права на територије.
Када историчари желе да објасне како је дошло до избија
ња недавних ратова у бившој Југославији многи спомињу погубне
ефекте историјских митова у том региону. Приказивање историје
којом се доказиве чињенице излажу дисторзији јесте митско. Ире
левантно је да ли је та дисторзија резултат незнања, сопствених
жеља или намерне манипулације. У сваком случају, чињенично
приказивање прошлости је веома пожељно и због тога је задатак
професионалних историчара да пониште митове тако што ће из
бушити балоне „надуване“ прошлости и показати да у њима нема
ничег историјски тачног.
У овом раду обрадити ћу један од митова који говоре о обе
ћаној земљи а који као такав, у ствари, задире у територије дру
гих народа. Тај мит је присутан у митској конструкцији хрватског
национализма и односи се на припадност Босне и Херцеговине
хрватској држави. Оваква врста митова национализма служила је
првенствено као мобилишући фактор за освајачке ратове или агре
2) Дарко Гавриловић, Удари судбине - Политички митови 20. века, Нови Сад 2006, стр. 15.
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сивну спољну политику а тек мањим делом када је у питању била
одбрана сопствене нације и територије.
У том контексту, ни Словенци нису остали имуни на више
миленијумско растезање сопствене историје. Представници њихо
ве аутохтоне школе тврде да Словенце треба доводити у директну
везу са Венетима, при томе инсистирајући на томе да је њихова
веза генетичке природе и да представља једну континуирану раз
војну линију која омогућава Словенцима да као народ постоје 2000
година. Жеља да се њихов народ прикаже као „изабрани народ ве
лике историје“ а земља да буде „обећана и далеко ширих граница“
добио је своје место у маштањима да су земље које су настањивали
Словени у 9. веку а које су биле три пута веће од данашње Слове
није и које управо ту земљу држе у свом географском средишту,
још у то време биле словеначке земље. Оне не само што су биле
три пута веће од Словеније већ су и на северу досезале до Донаве
између Дунава и Линца. Све те просторе, по поменутој маштари
ји, насељавали су Словенци заузевши тако и велики део данашње
Аустрије, при томе занемаривши да се ту радило о подунавским
Словенима које у оквирима својих националистичких представа
радо својатају и Словаци. Због тога не треба да чуди зашто су изја
ве словеначких политичара 1991. године у време проглашења неза
висности Словеније у себи садржале митске представе о томе како
је коначно остварен „хиљадугодишњи словеначки сан“, „давна же
ља свих Словенаца“ још од времена Карантаније, за чије станов
нике добро знамо да их није могуће изједначити у националном
смислу са данашњим Словенцима, јер и само име је у потпуно
сти другачије (Карантанци – Словенци), а читава научно заснована
словеначка историографска јавност данас је спремна да потврди
како је тврдња да је Карантанија била прва словеначка држава у
ствари била „интелектуална конструкција“ словеначких препоро
дитеља с краја 18. века, дакле, у време када су Словенци почели да
обликују у модеран народ. 3)

ПОЛИТИЧКИ МИТСКИ КОНСТРУКТ
О ОБЕЋАНОЈ ЗЕМЉИ И ГРАНИЦИ НА
ДРИНИ ХРВАТСКОГ НАЦИОНАЛИЗМА
Хрватски праваши су веома рано, још у другој половини 19ог века, створили мит о припадности Босне и Херцеговине хрват
ској држави и о томе како су сви становници Босне и Херцеговине
3)

Matjaž Klemenčič, „Ustanovitev slovenske države – Davna želja vseh Slovencev?“, Zbornik
Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino, стр. 84, 85.
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Хрвати. У хрватској политичкој јавности, али и међу неким мусли
манским политичарима у 20-ом веку у оквиру овог мита појавила
се конструкција да је током хиљадугодишње историје постојала
граница на Дрини која је била не само граница средњевековне хр
ватске државе већ и граница између Истока и Запада, православља
и католичанства, варварства и цивилизације, светла и таме.
Већ педесетих година 19-ог века, Анте Старчевић је развио
своју хрватску националноинтеграцијску идеологију у оквиру које
је заменио свој антагонистички став према босанским муслима
нима с тезом да су они у ствари »цвијет хрватског народа«, док
је постојање Срба негирано западно од Дрине. Анте Старчевић је
још 1852. иступио у Народним новинама негирајући српство, а пре
њега то је урадио Јосип Мароичић каснији генерал који је тврдио
да у „Војводству Србије постоје источни Срби, али је тврдио да
одавно постоје и Хрвати с различитим религијама, које се под тим
именом боре на многим ратиштима, без обзира на то да ли су Грци
или католици.“4) Старчевић је, дакле, као и његов сарадник Еуген
Кватерник, одбацивао јужнословенски оквир хрватства и настојао
да све Јужне Словене из Хрватске и Босне и Херцеговине прогла
си Хрватима. Његову идеју да су Босна и Херцеговина хрватске
земље нису само прихватили његови праваши већ се она пренела
и на друге хрватске политичаре па и на најутицајнијег хрватског
политичара у Краљевини СХС- Стјепана Радића.
Прве гласније идеје о томе да је хрватска граница на Дрини
раширила је Чиста странка права5), једна од политичких струја из
раслих из Странке права након смрти Анте Старчевића. Њихово
државноправно схватање негирало је постојање било којег другог
народа на територији Хрватске, Славоније и Босне и Херцеговине.
Противсрпски смер почео је да добија на замаху, а хрватска свест
је, по правашким новинама »оживјела крепким животом у целом
нашем народу, од Триглава до Балкана, од Адрије до Дрине.«6) Та
ко је свим правашима, граница на Дрини постала граница између
Хрвата и Срба.
И већ споменути Стјепан Радић је од самих почетака бавље
ња политиком подржавао Старчевићеву државотворну политику
када је било речи о границама, али никада није мрзео Србе. За раз
лику од Старчевића, Радић је био за сарадњу са Србима али под
4) Василије Крестић, Историја Срба у Хрватској и Славонији 1848-1914, Београд, 1991,
стр. 56.
5)

Такозвани франковци. Назив су добили по своме вођи Јосипу Франку.

6)

Mirijana Gross, Izvorno pravaštvo, Zagreb, 2000, стр. 590-592.
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условима које је јасно написао у својој књизи »Слованска поли
тика в Хабсбургске монаркии« коју је још 1901. однео у Праг, а у
Хрватској објавио 1906-е године. По њему, да би се провела »сло
венска политика« требало је да се изврши измирење између Исто
ка и Запада, а то је могло да се деси само ако би Србија тражила
проширења на истоку у Новом Пазару и никако »на рачун Хрвата«
којима би требале да припадну Босна и Херцеговина. Стјепанов
брат Антон, покренуо је политички лист »Дом« 1899. године који
је требао, према идеји оснивача, да политички освести хрватско се
љаштво. Већ у првом броју, на насловној страни, нашао се терито
ријални идеал браће Радић и то представљен као географска карта
хрватских земаља које би хрватска држава требала да обухвата а то
су: Банска Хрватска, Славонија, Далмација, Истра, Босна и Херце
говина, Бока и Срем до Земуна.7)
Радић је, слично Франковим правашима, а стојећи на теме
љима хрватског државног права, 1907. године писао већи број чла
нака у којима је тврдио да Босна и Херцеговина «припада несум
њиво, по државном праву, хрватској држави.»8) Пошто се још од
школских дана налазио под снажним утицајем идеја Анте Старче
вића који је сматрао да у Босни и Херцеговини живе само Хрвати
и да је Босна и Херцеговина хрватска земља, Радић је истицао да
у тим покрајинама «живе сами Хрвати», који говоре једним, и то
«нашим хрватским језиком», али да је народ подељен на три вере,
тако да католици сматрају да су Хрвати, православни да су Срби,
а муслимани да су Турци.9) Он се, слично франковцима, надао да
ће анексијом Босна и Херцеговина припасти Хрватској. На тај на
чин, мислио је Радић, требао је да ојача положај Хрватске и чита
вог словенског света у Монархији, што би проузроковало промене
Аустро – Угарске изнутра у смислу њеног «славизирања и претва
рања у праву славенску царевину.»10)
Насупрот интересима хрватског национализма стајали су
српски национални интереси. У њихову одбрану укључио се и је
дан део историчара, али и други научници. У време анексије Босне
и Херцеговине од стране Аустро-Угарске 1908. године, у ову борбу
је својим радом ушао и Јован Цвијић. Када је због анексије у Срби
ји настала узаврела атмосфера, јер су српски националисти Босну
7) Дом 1/12.12 1899. у Дарко Гавриловић, Стјепан Радић и Срби, Сплит, 2002, стр. 55.
8) Стјепан Радић: «Босна и Херцеговина» у књизи Политички списи, Загреб, 1971, стр.
285, 286.
9) Исто.
10) Дом, 34/ 22. VIII 1908, стр. 4.
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сматрали својом земљом, Јован Цвијић је у брошури под насловом
„Анексија Босне и Херцеговине и српски проблем“ Босну прогла
сио искључиво српском земљом. Идеологем у тадашњој српској
историографији добијао је блаже и софистицираније формуле, као
што је на пример она, да је Босна српска држава од старине јер
су се средњовековни босански краљеви крунили српском круном.
Према Цвијићу, и поменутом му спису, Босна и Херцеговина су
„области чисто српске расе“, да би текст завршио претњом „срп
ски се проблем мора решити силом. Обе српске државице морају
се поглавито војно и просветно најживље спремати, одржавати на
ционалну енергију у завојеваним деловима српскога народа и прву,
иоле повољну, прилику употребити да расправљају српско питање
с Аустро-Угарском.“ 11)
Чврсто стојећи на становишту да Босна и Херцеговина тре
бају припасти Хрватској и да је због тога анексија оправдан чин,
Радић је крајем 1908. године написао брошуру «Живо хрватско
право на Босну и Херцеговину». У њој, он је настојао да докаже
како је Босна и Херцеговина «била језгром старој хрватској држа
ви и да се нарочито за данашњу Босну све до Врбаса даде неприе
порно доказати територијално право хрватске државе.»12) Овде се
он позивао на хрватско државно право којим би Хрвати требали
„дјеловати све то снажније и успјешније“ у циљу „да Босну – Хер
цеговину не само уређеном држимо, него задовољном и сретном
учинимо.“13) Радић је оптуживао Србију чија су настојања за при
појењем Босне и Херцеговине у време пре анексије била „жива и
јака“ да се „сама одрекла својих политичких тежња и само да при
добије муслимане, почела радити за то, да се на Босну – Херцего
вину опет протегне суверенитет турског султана ... Овај поступак
нехотице човјека сјећа на библијску слику Саломонова суда ... Хр
ватска и Србија то су те двије жене. Србија већ пуних тридесет
година тражи да се дијете убије тј. да се преда Турској, а Хрватска
као права мати небројено пута је изјавила да је боље, нека Босна
буде и у Србији, него да опет дође под Турску. Ова чињеница дока
зује непобитно хрватско право на Босну.“14)
Очито је Радић појам народног јединства тумачио тако да су
сви становници Хрватске и Босне и Херцеговине у бити један на
род, хрватски народ. Он је схватио да се, у његово време, Бошњаци
11) Јован Цвијић, Анексија Босне и Херцеговине и српски проблем, Београд 1908, стр. 62.
12) Стјепан Радић, Живо хрватско право на Босну и Херцеговину, Загреб, 1908, стр. 29.
13) Исто, стр. 23.
14) Исто, стр. 39.
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још нису у целини национално определили, те је због тога осетио
потребним да код њих шири хрватску државну мисао у циљу да
Хрвати добију апсолутну превагу у Босни и Херцеговини. У сми
слу тих идеја, он је јавно истицао: „Ми Хрвати имадемо не једно
струко него десетероструко право на Босну!“15)
Мада Стјепан Радић никада није мрзео Србе већ их је, пре
ма политичкој потреби видео понекад као непријатеље а понекад и
као сараднике, његова мисао о Босни и Херцеговини као хрватској
земљи надживела га је, а неостварени идеал хрватских национали
ста да се створи независна хрватска држава и у њеним оквирима
Босна и Херцеговина која би требала да буде национално чиста
кулминирао је крвавом фрустрацијом за време Другог светског ра
та када је један део хрватских националиста преузео на себе улогу
ширитеља мржње против Срба. Међу њима је био дугогодишњи
председник Матице хрватске, географ, геополитичар и универ
зитетски професор Филип Лукас који је у „Земљовиду НДХ“ из
1941. године између осталог писао да Хрвати и Срби представљају
супротне расне типове, али да и Црногорци припадају хрватском
расном типу. У својој „Повијести Босне и Херцеговине“ он је под
вукао своје виђење разлика између Срба и Хрвата: „Разлике у геоп
сихи једних и других не могу уклонити никакве језичке сродности,
већ су они стајали за све доба свога развоја у психичком погледу
леђима окренути једни прама другима“.16) Некадашњи потпред
седник Владе Независне државе Хрватске, иначе муслиман, Џа
фер –бег Куленовић је као емигрант, после Другог светског рата, у
Сирији на једнако острашћен начин објашњавао да је „од давних
давнина граница између Босне и Србије Дрина ... Ова се је пови
јесна граница одржала стољећима и била је граница ... између два
народа, различита одгоја и различитих погледа ... Србијанци желе
безобзирно владати и господарити, а ми хоћемо да живимо пот
пуно равноправни с истим правима и дужностима.“17) Усташе и
њихови симпатизери су мит о обећаној земљи засновали на тезама
да се историја Хрватске дешавала на граници светова па су самим
тим и Хрвати добили митску улогу у тој борби. Старчевићева ми
сао да вера не мења расу са успехом је функционисала у усташком
нараштају касних тридесетих и током четрдесетих година 20-ог
века. На тај начин она је убрзано припремала терен за довршење
15) Стјепан Радић, Јосип Предавец, Фрањо Новљан, Господарство – просвјета – политика,
Загреб, 1910. стр. 146.
16) Ivo Goldstein, Granica na Drini – značenje i razvoj mitologema, Historijski mitovi na Balka
nu, Sarajevo, 2003, стр. 117, 118.
17) Isto, стр. 127.
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етничке хомогености и стварање националне државе у коју је тре
бала да буде укључена Босна и Херцеговина и муслимани. У том
смислу писао је за време Другог светског рата Драгутин Камбер,
римокатолички свештеник у Босни и Херцеговини да „Хрватска
мора преобликовати своју културну стратегију у смјеру комуника
ције с традицијом ислама јер је из властите повијести научила да
ју је судар вјерских свјетова биолошки раздробио и умањио“ и да
је страдао „католички и муслимански дио хрватског народа.“ Су
дар свјетова који тежи „утакмици у вјерским и етничким добрима“
може „посве отупити оштрицу мача“ те припомоћи да се „уклоне
и вањске поводе и нутарње предрасуде и препреке, те омогућити,
да се на подлози широке вјерске сношљивости изгради чврсто хр
ватско народно и државно јединство.“ Хрватски културни простор
којим циркулишу две културне праксе, према Камберу, митски је
утеловљен у слици „мостова и према Западу и према Истоку“ мо
стова који су корисни и за државну и за националну кохезију.18)
Да би се ојачао митски конструкт на основу којег су Босна
и Херцеговина хрватске земље неопходно је било креирати мит о
Хрватима као „чуварима капија цивилизованог света.“19) На њего
вом подизању радили су екстремни хрватски националисти током
читавог 20. века, а са посебном пажњом њега је користила Неза
висна држава Хрватска и касније усташка емиграција. За њих је
река Дрина била хиљадугодишња граница између Запада и Истока,
католичанства и православља, светлости и мрака. Овај митологем
први пут је настао у оквиру Чисте странке права чије је државно
правно схватање националних проблема негирало постојање било
ког другог народа на територијама Хрватске, Славоније и Босне
и Херцеговине, осим хрватског народа. Изашавши изван оквира
политичких правашких теорија, овај мит је ушао и у радове Мила
на Шуфлаја20) и то двадесетих година прошлог века, а дефинитив
но се обликовао у кругу усташке емиграције. Тако је „Граница на
Дрини“ заправо постала само један идеолошки образац у којем су
окренуте неке идеолошке поставке вође хрватских праваша Анте
18) Драгутин Камбер, „Муслимани и католици, двије вјерске скупине Хрвата у прошлости
и сада у заједничкој националној држави“, Спремност, Загреб 23.8 1944, у Нада Кисић
Колановић, „Исламска варијанта у морфологији културе НДХ 1941-1945“, Часопис за
сувремену повијест 1/2007, стр. 66.
19) Овај митски конструкт присутан је код свих народа који су се нашли на удару оних који
су припадали другим културним и цивилизацијским круговима. На пример, код Срба
„мит о чуварима капија цивилизације“ везује се највише за Косовски епски циклус.
20) За време постојања Независне државе Хрватске Милан Шуфлај је био слављен. Његове
заслуге су величане, приређиване су вечери сећања где је обележавана његова смрт „од
туђинске руке“.
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Старчевића: спремно је преузета Старчевићева теза о муслимани
ма као „цвијету хрватског народа“, али је на његов антагонистички
став према Србима, придодана мржња према Србији и целокупном
српском националном корпусу.21) Дрина је, по творцима овог мита,
требала да буде бедем католичанства према православљу, а означа
вала је и границу територија на којем је требало реализовати план
о будућности српског, православног становништва у Независној
држави Хрватској.22) У интервју једном талијанском новинару 14.
Апила 1941 године, само дан пре него што ће ући у Загреб, будући
поглавник НДХ Анте Павелић је изјавио: „Природна граница дви
ју држава – Хрватске и Србије – је на Дрини и остаје иста као и она
која је дијелила Источну империју од Западне империје.“23) Овај
мит су, по успостављању НДХ, у далеку прошлост интензивно по
чели да смештају листови Спремност и Усташа. У првим бројеви
ма оба часописа, на ударним местима, тврдило се да је Дрина још у
10-ом веку, у време краља Томислав, била источна граница Хрват
ске, а у другом броју листа Усташа у чланку „Дрина опет дијели
два свијета“ славодобитно се констатује да „Дрина опет дијели два
свијета, двије културе, двије вјере, два схваћања.“24)
Након Другог светског рата у усташкој „другој емиграци
ји“25) мит о Дрини је од „капије цивилизације“ постао средство
чежње, носталгије, отпора и жеље за осветом о чему су сведочи
ли многи прозни радови и песме који – мада књижевно танки али
идеолошки јасно постављени – су место пронашли нарочито у ча
сопису „Дрина“ који је основао Вјекослав Макс Лубурић за време
рата најозлоглашенији представник усташког терора.26) Њихов по
литички програм у себи је понео само срце мита о Дрини. О томе
је најјасније говорио сам Лубурић: „Наше је име наш програм, а
зовемо се Дрина. Ту је цијели наш програм. Ни мање, ни више. То
је програм за миленије и за све Хрвате... Рекло се је, да гајимо култ
21) I. Goldstein, наведено дело, стр. 115.
22) Мада план никада није био написан у стварности је био спровођен а то је значило да
треба трећину Срба побити, трећину протерати у Србију а трећину присилити на прелаз
на католичку вероисповест. Према Goldsteinu умеренији део усташа био је за масовне
депортације и покатоличавање док је „тврда језгра“ с Павелићем и емигрантима поврат
ницима на челу заступала „употребу свих средстава, па и најстрашнијих“ (из једног Па
велићевог уводника 1932. у листу „Усташа“), дакле убијања. I. Goldstein, наведено дело,
стр. 123.
23) Il Giornale d’Italia, 15.4 1941 u I. Goldstein, наведено дело, стр. 119.
24) Подаци се могу пронаћи у следећим бројевима листова Усташа бр. 1 и 2, 1941; Спрем
ност – мисао и воља усташке Хрватске, бр. 1. 1942.
25) Прва емиграција била је за време Краљевине Југославије.
26) Ленгел – Кризман, Терор, 10; Тко је тко у НДХ, стр. 62, 63, 90, 240-242.
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Дрине и ми се нисмо бранили. Звали су нас фанатицима и нисмо се
увриједили. Оптужили су нас да смо за тај програм убијали и дали
се убијати и ми смо то признали.“27)
Дакле, бити „чуваром капије“ значило је бити делом нације
која је у исто време саставни део „истинске цивилизације“ али и
која представља њено најистуреније упориште, што јој као таквој
„даје“ не само „историјско право“ већ и „етничко право“ на земљу
која је последњи пут била хрватска земља у раном средњем веку.
Како су капије биле нападане кроз читаву историју од стране мрач
них сила тако је та група - нација била одабрана од стране самог
„божанског провиђења“ да се жртвује како би спасила велику ци
вилизацију којој припада. У тој мартиролошкој верзији мит је до
био месијанске призвуке: нација се доживела као колективни Исус
Христ, који свој живот жртвује за друге.28)

Darko Gavrilovic
CONSTRUCTIONS OF THE MYTH ABOUT
BOSNIA AND HERZEGOVINA AS CROAT
LANDS SINCE THE MID OF 20TH CENTURY
Summary
Depicted below is the relationship between assumptions thro
ugh use of myths and stereotypes as opposed to historical awareness.
Mythic conceptions are a consequence of historical ideologization and
of interconnection of diverse “ideological networks.” This article exa
mines firmly established notions of Croat national myths, with the emp
hasis on regional history, in fact on Bosnia and Herzegovina. It is pre
sumed that this national history prevailed in the Middle Ages as it does
in the Modern Age, with Croatian national myths depicting a past that
27) Генерал Дрињанин (Макс Лубурић је себе звао Генерал Дрињанин мада се никада није
борио на Дрини), Отац Доминик Мандић утврђује границу на Дрини, у: Дрина, Мадрид
1963, бр. 1, стр. 9, код I. Goldstein, наведено дело, стр. 127.
28) О колективном повезивању нације са Христом један од задивљујућих примера у исто
рији, осим Срба који су се томе приближили креирајући митове на циклусу песама о бо
ју на Косову пољу, пружа пољски национализам. Наиме, пољски устанци раног 19. века
имали су за циљ да обнове разапету политичку заједницу Пољска – Литванија. Били су
вођени мистичним сликама романтичарске поезије са уверењем да ће Пољска, „Христ
међу нацијама“, имати свој „Трећи дан“:
Здраво Христе, Ти Господару људи!
Пољска Твојим стопама ходи
Као Ти пати, на Твоје позиве
Као Ти, устаће опет.“
Норман Дејвис, Европа – једна историја, Нови Сад 2005, стр. 826.
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had never occurred. The Croatian creators of myths of nationalism ex
ploited the ideas and symbols imported from national political myths.
Resulting from this was the birth of five equally important myths ideo
logists of nation alism: the “Myth of the Enemy”, the “Myth of Death”,
the “Myth of Chosen People”, the “Myths of Promised Land” and the
“Myth of the Savior.” Since their creation, these myths, especially in
our article, the Myth of Promised Land, have been exploited to provide
national leaders with legitimacy for waging wars, providing justifica
tion for killing and deaths, absolute political instrumentalization and
conquering new territories.
Key words: political myths, Bosnia and Herzegovina, Croatian nationalism,
Ante Starcevic, Stjepan Radic

ЛИТЕРАТУРА
Монографије, расправе и чланци
Гавриловић Дарко, Удари судбине - Политички митови 20. века, Нови Сад,
2006.
Goldstein Ivo, Granica na Drini – značenje i razvoj mitologema, Historijski mitovi
na Balkanu, Sarajevo, 2003.
Gross Mirjana, Izvorno pravaštvo, Zagreb, 2000.
Дејвис Норман, Европа – једна историја, Нови Сад, 2005.
Кисић Колановић Нада, „Исламска варијанта у морфологији културе НДХ
1941-1945“, Часопис за сувремену повијест, 1/2007.
Klemenčič Matjaž, „Ustanovitev slovenske države – Davna želja vseh Sloven
cev?“, Zbornik Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino, Lju
bljana, 2006.
Крестић Василије, Историја Срба у Хрватској и Славонији 1848-1914, Бео
град, 1991.
Фон Кроко гроф Кристијан, О немачким митовима, Нови Сад, 2001.
Радић Стјепан, Живо хрватско право на Босну и Херцеговину, Загреб, 1908.
Радић Стјепан, Јосип Предавец, Фрањо Новљан, Господарство – просвјета
– политика, Загреб, 1910.
Радић Стјепан, Политички списи, Загреб, 1971.
Цвијић Јован, Анексија Босне и Херцеговине и српски проблем, Београд, 1908.

Период
 ика
Дом 1899, 1908.
Дрина 1963.
Спремност 1942, 1944.
Усташа 1941.

316

УДК: 329(497.11)(497.1)“1881/1963“
Примљено: 5. августа 2010.
Прихваћено: 30. августа 2010.
Прегледни рад

Српска политичка мисао
број 3/2010.
год. 17. vol. 29.
стр. 317-332.

Урош Шуваковић

Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 
са привременим седиштем у Косовској Митровици

ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ И РЕГУЛИСАЊЕ
ПОЛОЖАЈА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА
У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ И ПРВЕ
ДВЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ*

Сажетак
У раду се прати еволуција правног положаја политичких
партија у нашој земљи, од времена њиховог настанка до наших
дана. У том смислу, анализира се уставни и законски положај по
литичких партија у Краљевини Србији, Краљевини Срба, Хрвата
и Словенаца, Краљевини Југославији, Демократској Федератив
ној Југославији и Федеративној Народној Републици Југославији
у временском распону од 1881. године када је донет први закон о
зборовима и удружењима Краљевине Србије до 1963 године го
дине када је угашен последњи страначки лист у социјалистичкој
Југославији. Промене у правном положају политичких странака у
нашој земљи, одржавале су дубље друштвено-политичке промене
у процесу демократизације.
Кључне речи: Политичке партије, правни положај, друштвене промене,
Србија, Југославија, 1881-1963. година

*) Рад је резултат и рада на пројекту „Парламентарне политичке странке у Краљевини
СХС-Југославији 1918-1941.“ који финансира Министарство за науку и технолошки
развој Републике Србије.
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ПОЧЕЦИ СТРАНАЧКОГ ОРГАНИЗОВАЊА
И РЕГУЛИСАЊА ПОЛОЖАЈА ПАРТИЈА
У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ1)
До оснивања првих политичких партија у Србији дошло је у
време владавине краља Милана Обреновића. Народна радикална
странка усваја свој Програм и оснива се 20. јануара2) 1881. а Срп
ска напредна странка два дана касније, 22. јануар а 1881. године (В.
Крестић, Р. Љушић, 1991). Обе настају пре формалног доношења
Закона о зборовима и удружењима, који је донет на предлог на
предњачке владе 13. априла 1881. године. Управо та чињеница да
су политичке партије прво настале, а тек потом правно регулисан
њихов положај, указује на то да су се друштвени и политички жи
вот Србије и друштвене промене одвијали динамичније него што
су носиоци власти могли да предвиде. Слична се ситуац
 ија десила
и приликом обнављања вишепартизма у нашој земљи 1989/90 го
дине.
У том првом Закону о зборовима и удружењима, политичке
странке се као појам не појављују, али законски текст прави раз
лику између политичких и неполитичких удружења. За стварање
политичког удружења било је потребно допуштење полиције „али,
како изгледа, оно је могло бити одречено само онда ако би у пра
вилима удружења било нечега што се не би слагало са законом.
Надзор власти над политичким удружењима био је строг; власт је
имала права прегледати записнике Удружења и слати свог изасла
ника на његове састанке“ (С. Јовановић-5, 1990: 70). Без обзира
на оваква ограничења, реч је о првом закону који уређује област
страначког организовања у правној историји Србије, и то на на
чин да допушта оснивање и рад политичких странака. Пре њега,
према тврдњи Слободана Јовановића, „политичка удружења била
су у начелу забрањена. Оснивање странака и претресање политич
ких питања на јавним скуповима сматрало се као противно јавном
поретку“ (С. Јовановић-5, 1990: 71). Међутим, две и по године ка
сније избија Тимочка буна, краљ Милан за њу оптужује радикале
и доноси, 2. новембра 1883. године акт са законском снагом којим
„обуставља“ Закон о удружењима и зборовима „узимајући у обзир
1) Највећи део грађе за писање овог рада црпео сам из библиотечког и архивског фонда
Библиотеке Народне скупштине Републике Србије. Посебно се захваљујем библиоте
карки Радмили Стојановић на драгоценој помоћи коју ми је пружила у овом научно-ис
траживачком раду.
2)
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да је та злоупотреба удружења и зборова постала опасна за јавну
сигурност у земљи“ (М. Обреновић, 1883).
Нови Закон о удружењима и зборовима донет је 23. јуна
1884. године (Закони о штампи, удружењима и зборовима, итд,
1884). Садржи веома рестриктивне одредбе о свим удружењима
и, посебно, у глави II, још рестриктивније одредбе у погледу по
литичких удружења. Од одредаба која се односе на сва удружења
он прокламује да „српски грађани имају право удруживања“ (чл. 1
ст. 1), а у погледу удруживања са иностраним елементом допушта
га тек уз одобрење министра унутрашњих дела. Тајна удружења
се забрањују. Закон прописује да се уређењем (статутима) удру
жења мора назначити „цељ удружења, средства и начин којим се
има оно остварити; начин којим ће се друштво образовати и обна
вљати; седиште удружења; права и дужности чланова удружења;
органи управе удружења; шта се захтева да би одлуке удружења
имале вредност, како ће се оне састављати и објављивати; шта је
прописано за наравнање сукоба или спорова који би се у послови
ма удружења догодили; ко ће удружење представљати, а каква ће
му бити управа; како ће се решавати о престанку удружења“ (чл.
4, ст. 2). Карактеристично за закон је велико мешање у државе у
рад свих удружења: властима се подноси предлог уређења, а она га
може одобрити или не одобрити или забранити (чл. 6); председник
или представник удружења дужан је државној власти саопштити
списак чланова удружења, а уколико удружење има филијале, то је
дужна и свака филијала да учини (чл. 10); извештај о раду који под
носи својим члановима, удружење је дужно да достави и државним
властима (чл. 11); „власт може и свога изасланика послати на сваки
скуп удружења“ (чл. 15), итд. Када је о политичким удружењима
реч, њихови чланови не могу бити „странци, женскиње, ђаци, не
пунолетна лица и сви који не уживају сва грађанска права“ (чл. 24).
Председништво политичког удружења не може имати више од 10
чланова (чл. 26). Осим што је дужно да као и свако удружење пре
да властима списак својих чланова, политичко удружење „после
је у свако доба на захтев власти, а редовно на крају сваке године,
дужно јављати власти све личне промене, приновљење или испи
сане чланове“ (чл. 26). За разлику од других, политичким удруже
њима је забрањено да оснивају пододборе или филијале (чл. 27, ст.
1). Овим се заправо суштински спречава партијско организовање
у државним оквирима, па се тиме политичке партије своде на по
литичке клубове. Забрањено је истовремено чланство у више по
литичких удружења (чл. 27, ст. 2). Закон забрањује утврђивање и
ношење симбола политичког удружења (чл. 28), као и коришћење
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општинских, црквених или државних зграда за састанке или ску
пове политичких удружења (чл. 39). Посебно је значајна и крајње
рестриктивна одредба која предвиђа да уколико се неко неполитич
ко удружење упусти у политичке послове, на њега се имају приме
нити одредбе Закона које се односе на политичка удружења, при
чему је државна власт арбитрерно овлашћена да процењује поли
тичност удружења (чл. 30).
Компромис који је краљ Милан постигао са политичким
странкама, првенствено са радикалима, омогућио је доношење тзв.
радикалског Устава 1888. године. Њиме је, први пут у нашој устав
но-правној историји, у самом уставном тексту гарантује слобода
удруживања и она ће надаље бити гарантована у свим уставима
Краљевине Србије3). Доласком радикала на власт, под режимом
краља Александра Обреновића, донет је и нови Закон о јавним
зборовима и удружењима 12. априла 1891. године (Закон о јавним
зборовима и удружењима, 1903)4). Тај је закон значајно либерални
ји и демократскији у односу на закон који му претходи. Основна
је разлика у томе да се више не прави разлика између удружења
уопште и политичких удружења, већ се сва удружења третирају
једнако. Закон прокламује право удруживања које важи за српске
грађане „у циљевима који нису противни закону“ (чл. 32), уз позив
на изричну Уставну одредбу да се то право „не може потчинити
никаквој превентивној мери“. Закон одређује да „Удружење је скуп
личности, које су међусобно стално везане заједничким смером
или задатком“ (чл. 33). Под овај Закон, као ни под истоврсне прет
ходне и потоње не потпадају трговачка удружења, а тајна удруже
ња су забрањена. За оснивање удружења не тражи се ни претходно
одобрење ни претходна пријава; обавеза је удружења само да „об
знани путем штампе, при самом постанку, своје уређење и своје
председништво-управу“ (чл. 37), што се односило и на сваку про
мену у њима. Управна власт је изгубила право надзора над радом
свих удружења, укључујући дакле и политичка. С обзиром на то да
Закон не предвиђа разлоге за забрану рада удружења, Слободан Јо
вановић закључује како оно „није могло бити растурено, него само
кажњено по прописима казненог законика“( С. Јовановић-6, 1990:
44). Он оцењује да је „Радикални закон о зборовима и удружењима
ишао много даље него напредњачки закон од 1881, иако је већ овај
3)

Устави из 1888. и 1903. године то чине у истоветном тексту, у оба случаја у члану 25:
„Српски грађани имају право удруживати се у цељима које нису противне закону:/Ово
право не може се потчинити никаквој превентивној мери“. Одредбу, у основи истоветну
оној из става 1 овог члана, садржи и Устав Краљевине Србије из 1901. године.

4)

Враћен у живот Уставом од 5. јуна 1903. године
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изгледао врло слободоуман ...Најјача странка у земљи, радикали су,
у свом властитом интересу, тежили да страначки живот који је до
лазио до израза у зборовима и удружењима, ослободе полицијског
надзора што потпуније“ ( С. Јовановић-6, 1990: 44).
С доношењем новог Устава 1901. године, било је покренуто
питање и усвајања новог Закона о зборовима и удружењима. Вла
дин предлог је предвиђао поновно увођење одобрења полицијске
власти за регистрацију удружења, која није ценила сврсисходност
циљева, већ само законитост, а против њеног решења била је допу
штена жалба Државном савету. Решења прихваћена у Скупштини
и Сенату Краљевине Србије у погледу овог законског пројекта су
се разликовала, тако да он није формално усвојен чак ни у другом
покушају, марта 1902. у Сенату, и то, „према општем мишљењу во
љом самог краља“ (С. Јовановић-7, 1990: 232-234, 273-274).
Мајским превратом 1903. године и доношењем новог Устава
исте године, поново је враћен на снагу Закон о јавним зборовима
и удружењима из 1891. године. „Доношењем Устава од 1903. годи
не су у Србији остварене уставне, правне претпоставке за увође
ње парламентарне владе по енглеском моделу“ (Љ. Кркљуш, 2009:
220). Међутим, упркос настанку политичких партија у модерном
смислу који се датира са 1881. годином, иако се јасно профилиса
ни различити политички програми, идеје и групе које су их засту
пале, али без партијско-организацијског елемента, могу издвојити
и неколико деценија раније (В. Крестић, Р. Љушић, 1991), упркос
њиховој легализацији кроз законе о удружењима, упркос томе што
су скупштински избори 1883. године спроведени са већ организо
ваним партијама, ниједан устав Кнежевине, односно Краљевине
Србије није познавао појам политичке партије, политичке странке
и сл. па им самим тим није ни могао да намени неку улогу у избор
ном процесу (на пример, функцију кандидовања) нити у политич
ком животу уопште. „Изостанак појма политичке партије/странке
из уставних текстова био је резултат воље уставотвораца да гаран
тују на општи начин слободу удруживања, што је општи појам и
за политичко, и синдикално итд. удруживање, док су властодршци
себи тиме задржавали могућност најдиректнијег утицаја, омогућа
вања, селективног омогућавања и онемогућавања партијског дело
вања и утицаја“ (У. Шуваковић, 2007: 121).
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РЕГУЛИСАЊЕ ОСНИВАЊА И РАДА 
ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА У
КРАЉЕВИНИ СХС-ЈУГОСЛАВИЈИ
Стварањем Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, настављен
је рад политичких странака које су на територији новоформиране
државе деловале и пре акта уједињена, али је дошло и до форми
рања нових политички партија (Историја грађанских странака у
Југославији, књ. 1, 1952). Видовданским уставом из 1921. године
гарантована је слобода удруживања (чл. 14) (М. Радојевић, 2004),
али је она била суштински ограничена. Тако Устав прописује да
„Грађани имају право удруживања, збора и договора. Ближе одред
бе о томе донеће закон“ (чл. 14, ст. 1 Устава), те да „Грађани имају
право удруживати се у циљевима који нису по закону кажњиви“
(чл. 14, ст. 2 Устава). Уставом је остављено закону да реши о уво
ђењу бирачког права за жене (чл. 70, ст. 3 Устава), али изборним
законодавством оно женама није признато никада током постојања
прве југословенске државе. Сем ових ограничења, Устав је пред
виђао и могућност законске суспензије овог права за целу државну
територију „у случају рата или опште мобилизације“, односно за
део територије „за случај оружане побуне“ (чл. 127. Устава). Из
ових разлога тачна је оцена Драгоша Јевтића да је Видовдански
устав „садржао низ одредаба којима је прокламовао права грађа
на“, али да је „обилним коришћењем тзв. „каучук-параграфа“ он
дозволио законодавној власти да прокламоване слободе и права
грађана не само ограничи већ их и укине“ (Д. Јевтић, 1988: 108).
Управо је до таквог ограничавања и дошло већ 2. августа 1921.
године доношењем Закона о заштити јавне безбедности и порет
ка у држави (Закон о заштити, 1923). Овим законом је стављена
ван закона Комунистичка партија Југославије, односно свако удру
жење у циљу пропагирања комунизма, анархизма или повезивање
са иностраним елементом у циљу „добијања какве помоћи отуда
ради припреме за револуцију“ су проглашени као „злочинство у
смислу Казненог Законика“ (Закон о заштити, 1923: чл. 1). Иако
је Видовдански Устав у дефиницији државе садржао одредбу ко
јом је монархија карактерисана као „парламентарна“, она суштин
ски по свом карактеру то није била будући да уставним одредбама
„о надлежности централних органа власти ово начело било је де
формисано, а битна обележја парламентарног режима негирана“
(Р. Марковић, 2003: 133). Уосталом, чињеница да је од укупно 24
владе колико их је промењено од успостављана Краљевине СХС
до увођења шестојануарске диктатуре, само две промењено вољом
322

Урош Шуваковић

Друштвене промене и регулисање положаја ...

Народне скупштине (прва влада М. Веснића 1920. и пета влада Н.
Узуновића 1926.), а остале вољом владара (Б. Петрановић, 1988:
132), најбоље сведочи у прилог тези да центар одлучивања није
био парламент нити политичке странке, већ владар и његова кама
рила.
Увођењем шестојануарке диктатуре наступио је још тежи пе
риод за политичке партије у Југославији, будући да су Краљевом
прокламацијом парламентаризам и све политичке партије у земљи
означени „сметњом за сваки плодни рад у држави“ (А. Карађорђе
вић, 1929), па су стога странке распуштене. „Све политичке стран
ке из парламентарног режима стављене су после 6. јануар а ван
закона. Оне се нису никада – ни у Србији ни у Аустро-Угарској
раније налазиле у таквом положају од тренутка када су настале. Те
шко су се сналазиле, изузев Комунистичке партије Југославије, ко
ја је деловала илегално од 1921. године“ (Д. Тошић, 2006: 50). Рас
пуштајући све политичке странке, у име потребе да „између Краља
и Народа не може и не сме више бити посредника“ коју је објавио
у свом манифесту, краљ Александар се определио за увођење бес
партијског система у Југославији. Међутим, у реализацији те идеје
шестојануарски режим се већ у првим данима „суочио с потребом
супституисања функције политичких партија бар у оном сегменту
који се односи на ширење одређене идеологије, у конкретном слу
чају идеологије интегралног југословенства“ (У. Шуваковић – 1,
2007: 218). У сврху покушаја проналажења организације-супсти
тута за политичке партије, барем у погледу вршења њихове идео
логизацијске функције, покушано је од стране власти коришћење
кулурно-просветног система, штампе и друштва „Соко“ (Н. Жутић,
1991). Међутим, већ се половином 1930. године увиђају велике те
шкоће у том смислу. Зато режим долази на идеју о стварању једне
једине Владине странке, док би рад осталих странака био онемо
гућен. Трећег септембра 1931. године краљ Александар октроише
нови Устав (М. Радојевић, 2004) којим је прокламовано да „грађа
ни имају право удруживања, збора и договора у границама закона.
Не може бити удруживања на верској или племенској или регио
налној основи у партиско-политичке сврхе...“ (чл. 13, ст. 1 Устава).
Како се види, опет се користе тзв. „каучук одредбе“ за огранича
вање права удруживања, уз допунску рестрикцију у односу на Ви
довдански устав: забрану стварања политичких партија на верској,
племенској или регионалној основи. То је, у пракси, значило да све
партије које се оснивају морају имати југословенски карактер. Та
кву краљеву вољу спроводи, неколико недеља касније донет Закон
о удружењима, зборовима и договорима (Закон о удружењима, итд,
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1931). Његов је смисао заправо био да онемогући формирање оних
партија које нису биле по вољи власти. Идеја је заправо била да се
никако не допусти обнављање старих, „бивших странака“, већ да
се странке приморају да прођу кроз процес поновне регистрације.
Основно полазиште Закона, у погледу страначког организовања,
предвиђа да „Оснивање политичких удружења (политичких дру
штава, политичких странака), која не могу имати верски, племен
ски или регионални карактер, нити задатак који би био противан
народном јединству, целини државе или државном или друштве
ном поретку, везано је за нарочиту дозволу Министра унутрашњих
послова, који решава и о томе да ли се неко удружење има сматрати
политичким“ (члан 12. став 1). Процедура је даље налагала да је за
оснивање странке потребно да свој потпис да 100 бирача и да се
пријава поднесе министру унутрашњих послова, који је овлашћен
да одлучи о допуштању оснивања политичке странке, што се обја
вљује у „Службеним новинама“. Тек по пријему ове одлуке, пот
писници пријаве могу да крену са стварањем организације своје
странке, тако да у сваком срезу у држави морају имати организаци
ју од најмање 60 чланова. Каснијим Законом о изменама и допуна
ма овог Закона из 1933. године смањен је број тражених потписа
на по 30 у ½ укупног броја срезова „с тим да су ови срезови на
територији бар 2/3 бановина“( Закон о изменама Закона о удруже
њима, итд, 1933). По завршеном оснивању организација, подноси
се министру унутрашњих послова доказ да је партија организо
вана у целој држави на наведени начин, а Министар одлучује у
року од 2 месеца да ли одобрава да странка постоји и ради. Јасно
је да је оваква процедура значајно отежавала, поступак оснивања
и рада политичких партија, односно да је доприносила њиховом
непостојању. Законодавац је, изреком прописујући какве се партије
могу оснивати, заправо полазио од схватања партија као средстава
за остваривање националног интереса (У. Шуваковић, 2004: 167169), какво је најприсутније, компаративно посматрајући, у оним
земљама које свој политички систем граде као тековину антико
лонијалне борбе и националног ослобођења, као и у државама са
једнопартијским политичким системом (Р. Смиљковић, 1993: 11).
Закон је постигао ефекат. На Митровданским изборима 1931. годи
не грађани су гласали за једну једину изборну листу – листу гене
рала Петра Живковића. На њој су се налазили они политичари који
су били укључени у шестојануарски режим. Радило се у највећем
броју о личностима који су се одвојили од својих „бивших“ страна
ка, првенствено радикалима и демократама, али и из свих других
„бивших“ странака, са изузетком Корошечеве СЛС. „Формално
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гледајући, парламентарни избори одржани новембра 1931. године
јесу одржани у складу са беспартијскимначелом.
Једина листа која је на њима учествовала – листа генерала
Петра Живковића није још увек била партијска изборна листа“ (Д.
Маликовић, А. Растовић, У. Шуваковић, 2007: 247). Од посланика
са те листе ће се тек крајем те године почети са формирањем но
ве, Владине странке – Југословенске радикално-сељачке демокра
тије (ЈРСД), која ће 1933. године променити име у Југословенска
национална странка. Из ње се већ 1932. издваја странка „Борба
ша“, а крајем 1932. и почетком 1933. године долази до формирања
Радикално-социјалне странке. Ове две су, иако су покушавале да
стекну опозициони статус, заправо биле креација режима, који је
тиме прикривао озбиљан дефицит демократског легитимитета. На
основу Устава из 1931. године и Закона о о удружењима, зборовима
и договорима рад је покушала да обнови Радикална странка, пре
увођења диктатуре најутицајнија и најуспешнија странка у земљи.
Међутим, у време владе Милана Сршкића, иначе бившег радикала,
тај је захтев одбијен, уз образложење да је пријављена радикална
странка „племенски обележена“. Такав одговор режима потврдио
је став Љубе Давидовића, шефа Демократске странке, „када је јула
1933. објашњавао својим страначким пријатељима зашто опозици
оне странке не треба да се пријављују за дозволу за рад“ (Д. То
шић, 2006: 58). Тек након смрти краља Александра долази до ожи
вљавања старих политичких странака, али уз задржавање Устава
из 1931. године и постојећег законодавства и успостављања једне
врсте вишестраначког система „који је био толерисан од стране
кнеза Павла и који се може означити као контролисано вишестра
начје“ (Д. Маликовић, А. Растовић, У. Шуваковић, 2007: 252).Ваља
уочити и то да уставни текстови Краљевине СХС/Југославије на
стављају са традицијом из периода Кнежевине/Краљевине Србије
да не познају појам политичке партије/странке, уколико се наравно
изузме Октроисани устав из 1931. године који појам партије поми
ње у контексту њихове забране (чл. 13. став 1 Устава).

РЕГУЛИСАЊЕ ОСНИВАЊА И РАДА 
ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА У ПРВИМ
ГОДИНАМА ПОСЛЕ II СВЕТСКОГ РАТА
Завршетак II светског рата, значио је за Југославију и про
мену друштвеног уређења земље. Ратни победници, Титови пар
тизани тежили су успостављању социјализма, налик оном који је
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постојао у СССР-у. Међутим, однос снага у свету тих првих порат
них година није дозвољавао тако нагао раскид са претходним уре
ђењем. Пошто је уз посредовање Винстона Черчила потписан спо
разум Тито-Шубашић, нова југословенска влада створена после
ослобођења земље под председништвом маршала Тита укључива
ла је у свој састав и један број грађанских политичара из странака
некадашње Краљевине Југославије. Међу њима у Савезну владу су
ушли др Шубашић и др Шутеј из ХСС, Милан Грол, председник
Демократске странке, Влада Зечевић, бивши члан Главног одбора
Демократске странке, а у Владу Србије бивши демократа Милош
Царевић и бивши радикал Бата Ђуровић. Председник АВНОЈ-а
био је бивши председник Главног одбора Демократске странке др
Иван Рибар.
Већ 31. августа 1945. године објављен је нови Закон о удру
жењима, зборовима и другим јавним скуповима („Службени лист
ДФЈ“, 65/31.08.1945). Тим закон се „у циљу развијања политич
ке, културне и друштвене активности народних маса, грађанима
Демократске Федеративне Југославије зајемчује право удружива
ња у политичка, културна, научна, техничка, фискултурна и друга
удружења“ (чл. 1). Као и неки ранији закони, и овај Закон разли
кује положај политичких странака (удружења) од положаја других
удружења која немају такав карактер. Закон прописује да поли
тичка странка може имати делокруг рада на територији појединих
аутономних области или на територији једне федералне јединице
(земаљске политичке странке) или на територији „целог савеза
(савезне политичке странке)“. Закон захтева подношење претходне
пријаве странке надлежним органима, уз коју су дужни да приложе
програм и статут своје странке (чл. 3). За регистрацију политичке
странке аутономне области или земаљске политичке странке неоп
ходни су потписи најмање 50 бирача, док је за регистрацију савезне
политичке странке неопходно сакупити потписе 100 бирача (чл. 4).
Странци и они који немају бирачко право не могу учествовати у
оснивању и раду странке, а власт може забранити оснивање и рад
само оних странака које имају фашистички или профашистички
карактер „или служе изазивању и распиривању националне, расне
или верске неједнакости, мржње и раздора или ако су оснивачи од
носно лица која су на челу странке носиоци таквог рада“ (чл. 8, ст.
1). У зависности од нивоа организовања странке, против решења о
забрани дозвољена је жалба надлежном земаљском или савезном
Врховном суду. Од обавеза, Закон прописује да су „Политичке
странке (удружења) дужне једанпут годишње да објаве извор сво
јих прихода и њихову величину, као и то нашто су утрошени“ (чл.
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10). Како се види, Закон је релативно либерално поставио усло
ве за оснивање и рад политичких странака, омогућујући заштиту
страначких интереса како на државном, так и на нижим нивоима.
Већ септембра исте године Демократска странка је поднела прија
ву Министарству унутрашњих послова и добила одобрење за рад.
Исто је у октобру поступила и радикална странка, којој је такође
одобрен рад. Истоветно су поступили и социјалисти, земљорадни
ци, Југословенска демократска републиканска странка, Самостал
на демократска странка, Хрватска републиканска сељачка странка,
Социјалдемократска партија и Народна сељачка странка и свима
је одобрен рад. Дакле, девет предратних грађанских партија, до
душе различите снаге и утицаја у некадашњој Краљевини, је об
новило свој рад у социјалистичкој Југославији. Међутим, њихов
је проблем био, и отуда можда оваква демократичност наведеног
Закона, у томе да је „ослобођење дочекано, што се тиче грађанских
странака, у ситуацији у којој те странке уствари више нису посто
јале као организовани, стабилни и опредељени политички чинио
ци. Постојали су само поједини политичари, некадашњи чланови
страначких вођстава, који су одржавали међусобно везе, форми
рајући групе и политизирајући у кругу малобројних некадашњих
страначких величина. Чланства више нису имали за собом, нити су
постојале страначке организације“ (Историја грађанских странака
у Југославији, књ. 2, 1952: 141). Будућем социјалистичком порет
ку у земљи са те стране није претила никаква опасност. Јуна 1946.
године донет је Закон о потврди и изменама Закона о удружењима,
зборовима и другим јавним скуповима („Службени лист ФНРЈ“,
бр. 51/25.06.1946), којим су у погледу страначког организовања по
тврђене одредбе претходног Закона.
Са своје стране, један број грађанских политичара и стра
начких првака показао је одмах спремност за укључење у Народни
фронт, док се други део томе одупирао, невољно му приступајући
и убрзо иступајући из њега, а у суштини остајући по страни од
учешћа у политичком животу земље. Неки од њих су, гајећи на
ду у западну интервенцију у Југославији, предузели недозвољене
активности, због чега су се сукобили са законом и били осуђени.
Већ 1947. године на Другом конгресу Народног фронта Југосла
вије, Тито у свом реферату каже да би „Многобројне и хетерогене
по својим схватањима политичке партије представљале би у нашој
земљи највећу сметњу за брзи и трајни развитак наше земље“ (Ј.
Б. Тито, 1948: 386). Истоветна аргументација, чак је и реченички
склоп, терминологија, налик „образложењу“ из шестојануарског
манифеста краља Александра којим су укинуте политичке партије
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у земљи. Тај је Титов говор и био путоказ за даљи развој поли
тичког система у правцу замирања партијског вишестраначја. На
наредном, Трећем конгресу Народног фронта Југославије, апри
ла 1949. године, одржаном у сенци сукоба са Стаљином и ИБ-ом,
утврђено је да је КПЈ „руководећа снага“ ове организације. Про
грамском декларацијом Народног фронта, тада усвојеном, утврђе
но је како „Програм Комунистичке партије Југославије изражава
у пуној мери и циљеве и тежње Народног фронта Југославије и на
основу тога позива све организације и и чланове Народног фрон
та да се свестрано залажу за остваривање тог програма као свог“
(наведено према В. Коштуница, К. Чавошки, 1990: 169). Оваквим
ставовима јасно је утврђен положај КПЈ као партије-хегемона у
односу на остале, грађанске странке које су стављене у немогућу
ситуацију: требало је да истовремено спроводе програм на основу
кога су регистроване и да прихвате програм КПЈ као свој! На сцени
је, заправо, била политика покушаја трпљења и очувања контро
лисаног вишепартизма, али некомпетитивног карактера, у смислу
Сарторијеве класификације система са хегемонистичком партијом
(Ђ. Сартори, 2002: 108-118), какав је већ покушаван да се изгради
само у монархистичкој Југославији неких две деценије раније.
Иако је даљи развој друштвено-политичких односа у соција
листичкој Југославији ишао у правцу учвршћивања једностранач
ја, са монополом КПЈ/СКЈ, треба уочити да никада током њеног
постојања није формално дошло до забране других политичких
партија. Положај КПЈ/СКЈ у друштвено-политичком систему је во
дио ка њиховом нестајању. Као последњи реликти вишестраначја
најдуже су се одржала два паријска листа, „Република“, као орган
Југословенске републиканске демократске странке, која престаје
да излази 1956. године и „Слободни дом“, као орган Хрватске ре
публиканске сељачке странке, који је излазио до 1963. године (В.
Коштуница, К. Чавошки, 1990: 36). Године које су следиле учвр
стиле су социјалистичко друштвено уређење у земљи са једностра
начјем као обликом политичког система. Током 1989. и 1990. годи
не долази до обнављања вишестраначја тада још увек заједничкој
држави – СФРЈ, али се партије оснивају у највећем броју на нивоу
југословенских република, што је можда било и најбољи индика
тор за утврђивање тога на ком је нивоу седиште политичке моћи
у оквирима југословенске федерације која ће бити разбијена две
године касније.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Почев од првог закона који је регулисао материју страначког
организовања, Закона о зборовима и удружењима од 1. априла 1881.
године, до закона који су регулисали ову материју у првим годинама
социјалистичке Југославије, странке су различито третиране у срп
ском и југословенском законодавству. То колебање у погледу одно
са према политичким странкама кретало су у дијапазона од потпу
ног оспоравања њиховог значаја и залагања за беспартизам, преко
заговара псеудопарламентаризма и контролисаног вишестраначја
до признавања друштвено-политичке улоге политичких странака у
политичком систему земље. Тај различит третман био је последица
односа снага у друштву. У временима у којима су доминирале кон
зервативне и аутократске снаге, политичке партије су биле гуране ка
маргинама политичког одлучивања, третиране као „нужно зло“, др
жава им је отежавала услове за рад, стварала формалне препреке за
регистровање, онемогућавала оснивање мреже партијских органи
зација на нивоу земље, чак их и забрањивала као „сметњу за сваки
плодни рад у држави“(краљ Александар, 1929), односно као „највећу
сметњу за брзи и трајни развитак наше земље“ (Тито, 1948). Обрат
но, у временима када су прогресивне политичке снаге преузимале
управљање земљом, и политичке странке су добијале на значају у
политичком животу а држава им је доносећи либералне и демократ
ске прописе омогућавала несметан рад и развој политичких странака.
Ипак, само постојање више политичких странака није значило у свим
временима и постојање компетитивног политичког система. Напро
тив, не само да су на српској политичкој сцени биле јаке оне снаге
које су оспоравале друштвено-политичку улогу политичких парти
ја у политичком систему, залажући се за беспартизам или монопар
тизам, већ и у неким периодима када су странке легално постојале
међу њима није било компетиције, него се заправо радило о некој
врсти контролисаног вишестраначја и система са хегемонистичком
партијом. Такву смо ситуацију имали у Краљевини Југославији од
1931. до 1941. године, али и после II светског рата, у социјалистичкој
Југославији, све до 1963. године када су престале да излазе новине
„Слободан дом“ као последњи реликт југословенског вишепартизма.
Више од четврт века је након тога прошло до реуспостављања више
страначја у Југославији.
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Uros Suvakovic
SOCIAL CHANGES AND REGULATING POSITION
OF POLITICAL PARTIES IN KINGDOM OF
SERBIA AND FIRST TWO YUGOSLAV STATES
Summary
This article analyzes the evolution of legal status of political par
ties in our country, from the time of their creation to the present day.
In this regard it analyzes the constitutional and legal status of political
parties in the Kingdom of Serbia, Kingdom of Serbs, Croats and Slo
venes, Kingdom of Yugoslavia, the Democratic Federal Yugoslavia and
Federal People’s Republic of Yugoslavia starting from the first Law on
Meetings and Associations of the Kingdom of Serbia in 1881 and en
ding with 1963 when the last political journal in socialistic Yugoslavia
was closed. Changes in legal status of political parties are good indica
tor of social-political change in the process of democratization.
Key words: political parties, legal position, social changes, Serbia, Yugoslavia,
year 1881-1963.
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Abstract
Parties have been treated differently in Serbian and Yugoslav le
gislation, starting from the first law that treated the subject of party or
ganization – the Law on assemblies and associations from the 1 April
1881, to the laws that regulated this subject in the first years of the
socialist Yugoslavia. This fluctuation regarding the relation to political
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parties was moving within range from the complete derogation of their
importance and pleading up for partyless system, through plead ing for
pseudoparliamentarism and controlled multi-party system, to recogni
tion of social-political role of political parties in the political system
of the country. That different treatment was the consequence of power
ratio in the society. In times when conservative and autocratic powers
were dominant, political parties were being pushed towards the mar
gins of political decision making, treated as “necessary evil”, the sta
te was making worse working conditions by creating formal obstacles
for registration, disabling foundation of network of party organizations
on the level of the state, even forbidding them as an “obstacle for any
fruitful work in the state” (King Alexander, 1929), i.e. as “the greatest
perturbation for fast and lasting development of our state” (Tito, 1948).
On the other hand, in times when progressive political powers were
taking over the control of running the country, political parties also we
re gaining importance in the political life, and the state was providing
undisturbed work and development of political parties by bringing de
mocratic and liberal regulations.
However, the mere existence of more political parties have not
meant in all times also the existence of competitive political system.
On the contrary, not only that those powers were strong that were de
rogating social-political role of political parties in political system by
standing up for partyless and single-party system, but also during some
periods when parties legally existed there was no competition among
them, but it was actually some kind of a controlled multi-party system,
it was party system with hegemonic party.We had such a situation in the
Kingdom of Yugoslavia from 1931 to 1941, but also after the Second
World War in the socialist Yugoslavia, until 1963 when the newspapers
“Free Home” – as the last relict of Yugoslav multiparty system ceas ed
to be published. After that, more than a quarter of the century has elap
sed until re-establishment of multi-party system in Yugoslavia.
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ДОГМАТСКА ОДГОВОРНОСТ:
ОБРАЧУН СА ХРВАТСКИМ
„МАСПОКОМ” И ПОНИШТЕЊЕ
СРПСКЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈЕ
„Данашњи Ахили, осим од пете,
зазиру од много чега још...”
Е. Сиоран

Сажетак
У овом раду се анализира појава и ток масовног национали
стичког покрета Хрвата и поништење српске либерализације кра
јем 60-их и почетком 70-их година 20. века у бившој Југославији,
као израз догматске одговорности нивелације хрватско-српских
односа за опстанак заједничке државе. Симетрија обрачуна са хр
ватским национализмом и српским либерализмом, ради „успоста
вљања реда” у Југославији, касније ће послужити као крунски ар
гумент за нове нереде.
Кључне речи: Југославија, хрватски национализам, српски либерализам,
симетрија, догматска одговорност.

Збивања у Хрватској представљала су само беочуг у ланцу
догађања која су припремала и утирала пут схватања југословен
ске заједнице као збира нација које чине основу суверенитета, об
нављајући романтичан сан о етничкој нацији-држави, окретањем
ка „националној независности”, главном идеолошком оквиру кон
цептуализације друштвених промена, усмерених на промене др
жавне структуре, као израз права народа да самостално одлучује о
природи политичких и културних облика својих аутономних зајед
ница давањем приоритета националном самоодређењу, наглашава
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њем разлика између конститутивних народа Југославије, умањива
њем и онако слабо укорењених елемената „југословенства”.1)
У практичном политичком животу, без двосмислених „ши
фри” ни политичких мимикрија, легализована је борба република
и покрајина за своје свакодневне и дугорочне интересе, поставља
јући национ
 алне односе на ниво првог и готово јединог пробле
ма у Југославији, што је осамостаљену моћ република и покрајина
доводило у сукобе с готово наднационалном федерацијом, изази
вајући кризу у функционисању односа међу републикама, што се
рефлектовало на рад савезних институција, превладавањем лојал
ности многонационалној држави у корист етнонационалне зајед
нице, угрожавајући њено јединство и целину трагањем за „иденти
тетским решењем” и ширим слојевима.
„Јер ни у једном тренутку не смемо заборавити да су нацио
налистичко решење (Југославије – М. Ш.) усвојили не само мно
ги интелектуалци у потрази за сопственим коренима него и многи
други, којима је слично трагања за коренима, мада је могло имати и
друга значења, постало исто тако надасве важно, и којима је слич
но решење, нација, било исто тако потребно и привлачно”.2)
Отуда обнова национализма у Хрватској, мора се разумети не
као нешто ново и sui generis, већ као нова фаза целокупног процеса
националне мобилизације који се одиграва у дубинама друштва, за
које политичка промена не значи ништа, што потврђује дуго тра
јање националног циља – конституисање националне државе. Он
је крајем 60-тих и почетком 70-тих година прошлог века поново
доживео бујицу подршке, ослањајући се на већ постојећа преносна
средства и идеале, обликоване пре 1936, и пре 1918. године. Тако
да определење „како ће Хрватска бити уређена – то нитко изну
тра – то нитко неће одлучивати извана, то ће урадити комунисти
и хрватски народ”,3) звучи непознато само кратком памћењу или
онима који хоће да забораве. Те је, стога, национални идентитет
подразумевао самоизолацију, окретање идеалу нације – државе као
1)

Ј. Б. Тито поводом полемике око уставног уређења земље на Ђердапској брани лета
1969, заложио се за снажну југословенску заједницу, уз поштовање свега онога „што
обезбеђује свестран развој свих република”(…) А данас се, ето, почело гледати ко је Хр
ват, ко је Србин, ко је ово ко је оно. Томе треба да буде крај. Нико не угрожава ни Хрвата,
ни Словенца, ни Србина, ни Босанца, ни Македонца, ни Црногорца, нити припадника
било које народности у земљи. Сви ми желимо да се развијамо, али онако и онолико
колико нам материјалне могућности дозвољавају (…) Када је реч о међунационалним
односима, мислим заиста да је жалосно да се људи после толико година устежу да кажу
да су Југословени. Цитирао М. Мишовић, Тамна страна брионске истине, Службени
лист СРЈ, Београд, 1998, стр. 198.

2)

А. Д. Смит, Национални идентитет, Библиотека XX век, Београд, 1998, стр. 155.

3)

М. Трипало, Борба, 18. IV 1971.
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највише вредности, водећи стању дезинтеграције и политичке дез
оријентације федералне државе, упркос потребе за демократском
трансформацијом друштва, што је било плодно тле за ескалацију
искључивог национализма и манипулацију масама, иначе склоним
завођењу.
При том постаје неизбежан расцеп између захтева за спо
љашњим ослобођењем од хегемонистичке и доминантне наци
је за коју се везује југословенски унитаризам као „вечно” стање
ствари, и освајања унутрашње слободе обнављањем и буђењем
сепаратистичких тенденција, ради чијег разрешења је предузета
реконструкција система, осамостаљивања република и покрајина,
уобличена уставним променама између 1968-1971. и великим ка
дровским сменама. Млађи људи који су долазили на власт, носили
су са собом иновације слободнијим исказивањем раније скривених
тенденција у друштву, према грађанској оријентацији, које су се
сударале са центрима моћи, још увек у рукама вођа револуције, до
чијег контраудара ће убрзо доћи.4)
Национално – либералну офанзиву предводило је партиј
ско руководство Хрватске, почев од краја 1967. године. У више
месечним расправама представници Хрватске инсистирали су на
генералној ревизији економске политике Југославије, захтевима
за анализом биланса федерације, монополног положаја централ
них извозних банака, смањењу издвајања из привреде, укидању
централних фондова на нивоу федерације, осим фонда за помоћ
неразвијенима, што је наилазило на супротстављање савезне вла
де и других република, па се у политичким разговорима појавила
парола, да су односи у федерацији 5 : 1 на штету Хрватске. То је
подстакло руководство Хрватске да своје захтеве обелодани југо
словенској јавности, како би задобило подршку своје властите јав
ности.5) Хрватска је имала осећање да је преоптерећена обавезама
и наметима према неразвијеним републикама, да служи као „крава
музара Југославије”, па се кључање нових идеја и испостављање
4)

Вођи револуције и сами су се осетили несигурним, а тада је већ било опасно постојање
паралелне ауторитарне и демократске струје у партији, чији расцеп би могао да угрози
и саму власт. Стога је Тито настојао да ничим не угрози природу своје владавине. Тако
је предлог Мике Трипала на седници ИБ ЦК СКЈ крајем септембра 1971. да се раздвоје
функције ИБ ЦК СКЈ и Председништва, као и ограничења оперативне функције њихо
вих чланова до 65. година, Тито је на цедуљици послату Кардељу, док је Трипало гово
рио, прокоментарисао: „Овај друг хоће све нас старе да пошаље у пензију”. Цедуљицу
Трипалу показао је касније сам Кардељ. М. Трипало, Хрватско пролеће, Глобус, Загреб,
1990, стр. 164.

5)

То се догодило на јавном саветовању политичког актива Хрватске 28. и 29. маја 1968. с
кога су материјали јавно објављени. Види: Савјетовање у Централном комитету Са
веза комуниста Хрватске 28. и 29. свибња 1968. године, Информативна служба ЦК СК
Хрватске, Загреб, 1968.
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нових захтева, којима су импулс давали Савка Дабчевић – Кучар
и Мико Трипало, свело на „егзалтацију хрватске посебности и са
мосвојности”,6) како би се „уклониле бирократске снаге” које коче
друштвену и привредну реформу.
Притисак на федералну администрацију све је више растао
изласком садржаја преговарања, размирица и сукоба из затворе
них кабинета путем средстава масовног информисања, узбуђењем
јавности и блокада у доношењу федералних одлука. Његов циљ
огледао се у радикалном пражњењу („централизације средстава”,
„монопола отуђеног финансијског капитала у банкама, посебно са
везним”) централне моћи, ради обрачуна са савезним центром као
латентном „српском опасношћу” и успостављања хрватске државе
„унутар федералне Југославије, у којој она може да обезбеди од
брану коју Хрватска нација никада није имала, и још увек је имала
потребу за њом”.7)
Таква потреба испољавала се у опсесији националним пита
њем, кроз чију су се призму преламала сва друга реформска пита
ња, непомирљивим ставом о чистим рачунима међу републикама,
развијањем међунационалних односа на основу пуне равноправно
сти, јачањем националне моћи, ослобађањем стваралачке иниција
тиве народа „федерирањем федерације”8) пресецањем Гордијевог
чвора централизма, који се веже за Београд, његову старомодност
и ауторитарност, отпором према југословенској држави и њеној
једнопартијској структури вештачких наднационалних веза. Стога
се националност користи као извор симболичке репрезентације у
служби политичке мобилизације и колективне акције са једним из
разитим осећањем самосвести, самодисциплине, сталног напредо
вања друштвеног повезивања, изван државног, односно републич
ког повезивања, доводећи етнички код до изузетног положаја за
који се веровало да је способан да обезбеди вођство у политичкој
акцији, уживљавајући се у самоуправљачку фразеологију.
Све то испољавало се у „новој плими политичких таласа у
Хрватској”,9) који су у другим деловима земље окарактерисани као
прелазак републичког врха с националних на националистичке по
зиције, па чак и сарадње с националистима због неодлучности хр
ватског руководства, тако да национализам у Хрватској расте, да
6)

Ж. Жилијар, Фашизам који надире, Радио Б92, Београд, 1999, стр. 46.

7)

G. Schóphlin, „Croatiоn Nationalism”, Survey, Vol. XIX, 1973, 1, str. 138, 142.

8)

В. Бакарић, Актуелни проблеми садашње етапе револуције, Школска књига, Загреб,
1967, стр. 246.

9)

И. Дружијанић, Борба, 15. II 1969.
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националисти слободно делују (лудују), да у тој „националистич
кој лудости има система”, да је он јаван и ничим се не прикрива.10)
Оваква мишљења, о владавини национализма у Хрватској,
хрватски политички врх оценио је као „партијско-кулоарску” про
паганду коју „шири великосрпска чаршија” и делови савезне адми
нистрације, како би се променило руководство Хрватске и прила
годило ономе што се у чаршији и администрацији мисли.11)
Међутим, политички врх Хрватске, збивања је посматрало
као „повијесни преокрет” у држању хрватских комуниста, јер је
службеном постала политика која је одувек имала своје заговор
нике међу хрватским комунистима, али је дисциплински и силом
гушена (С. Дапчевић). Она је своју потврду добила на X пленуму
СК Хрватске, који је самостално обликовао платформу о даљем
развоју Југославије и међунационалних односа, упозоривши да ви
шенационалној заједници прети опасност од сваког национализма,
а поготово од унитаризма, иза кога се крију хегемонистичке тен
денције највеће и „најзаслужније нације”.12)
Унитаризам као идеологија, али и као реална тенденција по
стоји и у хрватском друштву и могла би се „претворити у једну вла
ду или бар у озбиљан политички покрет”, налазећи „један програм,
нашли би савезнике у Југославији, нашли би их се изван Југосла
вије (...) Наравно главни ослонац тога био би бирократски центра
10) Види: М. Жанко „О национализму Матице Хрватске”, Борба од 17-21. XI 1969, као и
чланке „О листу који није ни хрватски ни књижевни”, Борба од 14-20. II 1969. (реч је о
Хрватском књиженом листу, Друштва књижевника Хрватске) у којима су оштро кри
тикована збивања у Хрватској. М. Жанко је тада био подпредседник Савезне скупшти
не.
11) В. Бакарић, Друштвене класе, нација и социјализам, Школска књига, Загреб, 1976, стр.
223. Крајња консеквенца овог „дезавуис ања јавности” јесте „акција усмерена против
Тита”. Исто стр. 224. То потврђују и чланци Милоша Жанка. Ове оцене Бакарић је ис
такао на састанку политичког актива Хрватске 13. XII 1969. У предвечерје X седнице
на позив из Хрватске у Загреб су боравили М. Никезић и Л. Перовић. Хрватски пред
ставници Бакарић, Трипало, Дабчевић, настојали су их придобити за обрачун с Жанком.
Либерали се нису јавно изјашњавали о Жанку, мада су интимно били на његовој страни.
Кад су обавештени да ће његов случај бити отворен, изразили су резерву. Онда је Савка
Дабчевић предложила Л. Перовић да заједно оду код Тита, како би се у обрачуну с Жан
ком придобила српска страна. Латинка је то одбила образложењем „да одлазак код Тита
може деловати као заједнички договор” уочи припреме пленума. Оваквим наступом, ли
берали су учврстили мишљење да су Жанкови чланци изашли из „српске кухиње”, чак
се помињало, да иза Жанка стоје Мијалко Тодоровић и Милентије Поповић, С. Ђукић,
Слом српских либерала, Филип Вишњић, Београд, 1990, стр. 36-37.
12) X седница ЦК СК Хрватске одржана је од 14-17. јануара 1970. у Загребу, на којој је из
ражена политичка платформа деловања у наредном периоду, а да претходно о том нису
заузели становиште највиши форум у СКЈ, што је било у духу федерализације партије
утврђен на IX конгресу СКЈ 1969. где су уведени принципи паритета да у састав Пред
седништва ЦК СКЈ улази једнак број чланова из сваке републике и одговарајући број из
покрајина. Види: Девети конгрес СКЈ, Комунист, Београд, 1969.
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лизам и коминформизам”. Таква влада или један покрет могли би
егзистирати „извјесно вријеме”, али прва озбиљна криза „светска
или унутрашња која би уздрмала изнутра или извана Југославију,
учинила би да се понови она 1941., да пропадне Југославија, али
овај да то не буде брука само за идеју братства међу народима него
да то буде комплетна брука за социјализам. То је перспектива овог
тренда који је мислим – још егзистентан”.13)
Постојање национализма у Хрватској је негирано јер „наци
онализам као крајња тенденција у СК Хрватске није никад посто
јао” (В. Бакарић), а захтеви руководства добили су масовну подр
шку, чак већу у народу него у Савезу комуниста, из чега је настао
и масовни покрет, „маспок” или „хрватско прољеће”, (по узору на
„прашко пролеће”) како је овај покрет називан.
Он је изазивао велико узбуђење и страшан шок у Југосла
вији. Националистичке снаге, су чак и на IV конференцији Савеза
Комуниста Хрватске иступале са тезама о „националној држав
ности као еманципацији националног духа, о чистој и недјељивој
националној суверености, о континуитету хрватске државности, о
свенационалној мисији Хрвата и о хегемонији нација, о томе како
је Хрватска израбљивана”. Уз то у живим уставним дискусијама
националисти предлажу уставне текстове, траже „недељив суве
ренитет, представништво у Организацији уједињених нација, рас
пуштање Сабора СР Хрватске”,14) формирање Хрватске војске. Ова
питања се посматрају као питања националне еманципације у по
литичком смислу, чија је бит да се сламањем централизма и унита
ризма „југословенска заједница преуреди као заједница суверених
националних држава”.15)
Тако под паролом народне суверености и под покровитељ
ством разних врста интелигенција масе постају историјски субјект
13) В. Бакарић, Друштвене класе, нација…, нав. дело, стр. 232, 233. Види опшрније: Десе
та сједница ЦК СК Хрватске (уредили: М. Балетић, З. Жидовац, Загреб, 1970). „Тито
је био упознат са цијелом акцијом и одобравао ју је… „курс ЦК Хрватске који је и курс
ЦК СКЈ” (Тито)… осудио је и оне снаге које стоје иза Жанка”. М. Трипало, нав. дело,
стр. 112.
14) Извештај за VII конгрес СК Хрватске, у: П. Морача, Д. Биланџић, С. Стојановић, Исто
рија Савеза комуниста Југославије, Рад, Београд, 1977, стр. 320. „Низало се са „случа
јевима” Подравска Слатина, Нова Градишка, Беље, Задар, Вргинмост, Карин и сл.” М.
Трипало, нав. дело, стр. 165. Трипало говори да су се наведени захтеви чули на неколико
скупова који су организовали студенти и квалификује их као „националистичке испа
де”. Исто.
15) Д. Будиша, Хрватски тједник, бр. 3/1971. И Срби у Хрватској су истицали скупу цену
унитаризма. „Ако се може говорити о томе ко је најскупље платио унитаризам, ко је нај
више платио хегемонизам, ко је највише платио разграчунавања у прошлости (између
Срба И Хрвата – М. Ш.) – то су платили Срби у Хрватској…” Никола Секулић, – Бунко,
Просвјета, Загреб, посебно издање, април 1971, стр. 13.
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у чијој се култури тражи индивидуалност, јединственост прено
шењем симбола, митова и сећања етничких вредности и социјали
зације нових генерација на тим традицијама, која је постала око
сница политичке нације и мобилисане заједнице, у којој хрватски
комунисти добијају могућност да буду „масовни” и да припадају
националној средини, мада раније нису били тако утицајни, пошто
је опозиција комунизму била дотле „и дубока и стабилна, али не
екстремна”.16) Испољавала се не само у либерализму, већ пре свега
у национализму, упињући се да не одступи од своје народне етнич
ке културе и граница. Део тог феномена је и масовни покрет који је
продро у све поре живота, науке, културе, универзитета, стручних
и професионалних организација, доприносећи стварању антагони
зама или продубљивању већ постојећих супарништава у национал
но мешовитим срединама.
Центар окупљања националиста и усмјеравања њихових ак
тивности, подржавајући реформу федерације постала је Матица
хрватска, која је преко својих часописа и огранака подстицала на
ционалистичка расположења, пребројавања по националној осно
ви, приказујући Југославију као „тамницу Хрватске”, „прогоните
ља” хрватског језика („покушај унијаћења Хрватског књижевног
језика”)17), „пљачкаша” хрватске привреде, тражећи у осамостаље
ној хрватској држави „класни мир”, оптужујући комунисте за „из
дају националних интереса”, и исказујући поверење само „прогре
сивном језгру” хрватских комуниста, који су показали способност
деловања у правцу „националног ослобођења” и хрватског „пре
порода”, јер је својом платформом о масовном покрету у суштини
прихватило националистичка стремљења.18)
16) Д. Тошић, „Хрватски масовни покрет”, Наша реч, мај 1972, Лондон, у: Стварност про
тив заблуда, Нова 122, Београд, 1997, стр. 81.
17) У Хрватској дошло је до формалног отказивања Новосадског договора о јединству срп
ско-хрватског језика. Прво је то објавила Матица Хрватска, којој су се придружили Хр
ватско историјско друштво, Друштво књижевника Хрватске, Институт за језик ЈАЗУ,
уз образложење да се правописна норма новосадског договора никад није одомаћила у
Хрватској због отпора саме природе хрватског језика, угрожавајући начело језичке рав
ноправности. Стога је покренута израда Хрватског правописа, утврђивањем општих и
посебних начела која је одобрила језичка и правописна комисија Матице Хрватске коме
су се придружили Институт за језик ЈАЗУ, Друштво књижевника Хрватске, Комисија
за уџбенике Завода за основно образовање. Правопис је штампан у 40.000 примерака
и појавио се 15. септембра 1971. Јер је језик основица духовне надградње и еманација
бића а не „трговачки артикл намијењен слободном тржишту на којем сватко мешетари
како хоће. И Хрвати и Срби и Црногорци и Муслимани разумију се јако добро и без тих
неприродних симбиоза и онда ако сваки у језику чува своје националне посебности”
(проф. Др Б. Перица, цит. Д. Товић „Што хоће нови хрватски правопис”), ВУС (Вјесник
у сриједу), Загреб, 1. IX 1971, стр. 25.
18) Ј. Плетерски и др., Историја Савеза комуниста Југославије, Комунист, Народна књига,
Рад, Београд, 1985, стр. 453. Матица Хрватска развила је изузетну активност, не само у
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Хрватски национализам изазивао је реакције Срба у Хрват
ској и обрнуто. Зато се у расправама о променама устава Хрватске
постављало питање положаја Срба у Хрватској, затим језика, ћи
рилице, неразвијених области, школских наставних планова, срп
ске заставе, јединства српског народа у оквиру заједнице Југосла
вије. Расправе су се одвијале у оквиру СКД „Просвјета”, њених
одбора и истоименог гласила. Истицано је да је Хрватска и српска
домовина, да је то истовремено „држава Срба у Хрватској”, да Ср
би у Хрватској нису „никакви уљези ни мањина, него народ”, у
„оквиру СФРЈ”, као и „унутар СР Хрватске”. Говорено је „да се
Србима „признаје културна аутономија – а ми се не боримо само за
то”. Срби се не осећају „као неравноправни”, али захтевају „кон
кретне политичке гаранције”, у виду извесних „одређених инсти
туција и механизама записаних у Уставу, па и даље у законима као
што сваки народ то има у СФРЈ. То имају и народи и народности,
то треба и ми (Срби у Хрватској – М. Ш.). Јер народности где су у
већини због своје специфичне националне структуре имају ауто
номију, аутономне покрајине. Народи имају своје републике. А ми
смо остали негде ни на небу ни на земљи”. Зато Срби у Хрватској
требају осигурати „институцију и политички механизам за своје
потпуно аутономно одлучивање о властитим интересима, а кад се
ради о заједничким интересима – онда ћемо заједнички одлучи
вати”. И оно што „интересује Србе у Хрватској, то треба Српски
народ – као сваки други суверени народ – да сам одлучује”. Оту
да се захтева да Срби у Хрватској не носе назив једног културног
друштва, већ да се обнови српска организација – Заједница Срба у
Хрватској, која ће „чувати јединство српског народа у политичком
и културном животу као залогу опстанка и напретка”.19)
Хрватској и иностранству (Аустралија, САД, Француска) него је кренула и према Босни
и Херцеговини, развијајући такође везе с црногорским сепаратистима у рушењу Њего
шеве капеле и зидању Маузолеја. Д. Тошић, нав. дело, стр. 84. Уз остало упозоравала је
на покушаје „повијесног” цепања хрватске етничке целине, од Млетачке републике која
је настојала да створи „далматинску” народност ради однарођавања Хрвата, што је ба
штинила Аустрија „постичући аутономаштво”, које је у Далмацији увек било средство
туђе превласти: „проталијанско, проаустријско, односно великосрпско”. Слично је са
Истром. А „копнена Хрватска” била је жртвом Аустрије и Мађарске, где је од „Сиња и
Грачаца до Земуна” формирана „Војна крајина” „умјетно стварала појам „Крајишника”
све до потпуног враћања крајине под Хрватску управу 1882... Мађарска је политич
ким махинацијама испословала формирање и издвајање „Угарског приморја” од Ријеке
до Новог Винодолског”... Стога је Матица Хрватска поводом упутства Савезног завода
за статистику за попис 1971. у ком се говори о исказивању регионалне припадности
у рубрици „национално наопредијељен” видела покушај „цијепања Хрватске етничке
цјелине”, протестујући и тражећи одлагање пописа док се не изврше промене у поли
тичком систему. Види: Изјава за јавност 30. сијечња, Матица Хрватска „Запаљива попи
сница”, ВУС, 10. II 1971, стр. 7.
19) М. Косовић (Задар), Просвјета (посебно издање) април 1971, стр. 11. Подсјећало се и
на Конгрес Срба у Загребу, одржан 30. IX 1945.
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Сличне идеје у уставној дискусији изношене су и у Сабору
Хрватске која по броју становника односно по „заступљености на
рода и народности, представља федерацију у малом”. Из тих раз
лога морао би се „искључити принцип мајоризације, а осигурати
принцип пуне равноправности, гдје су народи и народности витал
но заинтересовани за цјелокупни економски, културни, политички
и привредни развитак”. То не може до краја „осигурати примјену
принципа равноправности народа и народности”, већ би било „свр
сисходније Одбор заменити с Вијећем народа и народности”.20)
У таквим околностима, на подлози старих страхова и мр
жњи, чијим се својством стварају услови и унапређују сентименти
за умножавање и обнову национализма, распламсавају се покрети
за националну аутономију и раздвајање, које су екстремне струје
знатно користиле, нарочито хрватска емиграција. Испољавало се
отворено непријатељство против Срба у Хрватској, које се прено
сило на Србију и Федерацију, уз повику на унитаризам, притиске,
хвалисања, лицемерје, манипулације, лажи, агресивност и безоб
зирност, демонстрације, штрајкове, паљење београдске штампе,
аутомобила са београдским регистрацијама, претњи и напада на
војна лица и њихове породице, национална пребројавања. Таква
политичка клима, изазивала је на подручјима са српским станов
ништвом историјски страх од усташтва, (јер грозоте нису биле за
борављене),21) и „подсећала на доба минхенских пивница”.22)
С друге стране код српског становништва, посебно сеоског
у Хрватској, ширена је пропаганда и уверење да су „руководио
ци Хрватске припремали покољ или исељавање српског станов
ништва, да су наводно пронађени спискови за ликвидацију и сл.”
Зашто су у Хрватској оптуживани „појединци, тзв. емисари, међу
којима и један дио судионика НОБ-а који живе у Београду и За
гребу, долазе на терен, шире дезинформације и предимензионишу
20) Р. Булат, Одговор на натпис „СР Хрватска као федерације”, ВУС, 15. IX 1971, стр. 10.
ВУС. 11. VIII 1971. објавио је чланак „СР Хрватска као федерација”. Овај предлог о
формирању Већа народа у Хрватској, уместо одбора за Међунационалне односе који би
се састојао од једнаког броја Хрвата и Срба и одговарајућег броја народности, за који
Булат (ген. Потпуковник и члан друштва „Просвјета”) тврди да има „карактер упозоре
ња и да не износи никакве чврсте предлоге” схваћен је у Хрватској као захтев за „фе
дерализацију републике” и формирање „српске аутономне области у Хрватској”, па је
формирана партијска комисија да испита „случај Булат” и на XXII седници ЦК СК Хр
ватске предложила да се Булат искључи из ЦК, чему се успротивио М. Трипало („про
тив таквог стаљинистичког сузбијања другачијих мишљења”) и тражио да се поступак
обустави што је и учињено – М. Трипало, нав. дело, стр. 168.
21) М. Врхунец, „Шест година код Тита” (21): Ко је Хрват а ко Србин, Данас, 7. II 2001, стр.
17.
22) А. Исаковић, Књижевне новине, 16. X 1971.
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националистичке ексцесе, а све са циљем да јавности докажу да се
земља налази пред братоубилачким ратом. И то баш у крајевима
где су у време II светског рата, страшни догађаји и покољи остави
ли трагичне последице. Крајњи циљ такве акције био је онемогу
ћавање промјена у друштвено економским односима и односима у
федерацији”.23) При том се и упозоравало да су шовинизам, клери
кализам и десна оријентација „били увијек катастрофални за Хрва
те и за Хрватску, као што је за Србе у Хрватској било катастрофал
но стално управљање погледа на Исток – мислим на Србију. То се
у историји доказало више пута”.24)
Тако су се Југославији наметали интереси њених народа и
њихових националних програма, интереси личне власти, трошећи
идеју о заједници народа на овим просторима бујањем национ
 али
зма, вишка националне нетрпељивости и националних сукоба, а
историјска нетрпељивост Хрвата и Срба увек је угрожавала Југо
славију међусобним удаљавањем и самоидентификацијом до нера
зумљивости, гротескних империјалних претензија у име државно
правног национализма. Масовни покрет у Хрватској са својом се
паратистичком тенденцијом, која је била у средишту национали
стичких збивања Југославије, продубљивао је ове претензије, рас
тачући државну заједницу на суверене феуде, доводећи у питање
интеграцију Југославије, до кога је стало српском националном
интересу. То је неизбежно отварало питање могућности саме феде
рације и њеног опстанка, која све више зависи од воље и политичке
маште њеног харизматског вође, као пресудног чиниоца интегра
ције, свесног да „Југославију може да уништи само шовинистички
национализам и сепаратизам република и косовских Албанаца, а
не спољни непријатељ”.25) Стога су обрти постали редовне проце
23) М. Трипало, нав. дело, стр. 240, 162.
24) М. Трипало, Политика, 14. IV 1971.
25) М. Врхунец, нав. дело (20): „Национализам и разне кухиње”, Данас, 6. II 2001, стр. 17.
Тито је и раније показивао ко у земљи има главну реч, што је дошло до изражаја прили
ком смене И. Гошњака јер није трпио да му се неко меша у послове армије. Па је одлуку
Извршног одбора о именовању генерала Орешчанина и Рукавине на челне функције
армије (1967.) преиначио и довео мало познате али блиске Гошњаку, Николу Љубичића
и Милоша Шумоњу, што је изазвало незадовољство у северним републикама, нарочито
Словеније, где је утицај Гошњаковог старог противника Кардеља био највећи. М. Риби
чић је затражио хитан састанак с М. Трипалом на Оточцу на Крку. Из разговора Трипало
је схватио да се „Рибичић боји да би Тито уз помоћ армије могао да изврши државни
удар што би прекинуло демократизацију у земљи” (Демократизација је била изједначе
на с децентрализациојом, јачањем самосталности република и покрајина). Трипало све
дочи да је Тито благо разјаснио да је морао довести „једну помирљивију екипу и струју
која неће дозволити међусобни обрачун присталица Гошњака с једне, те Рукавине и
Орешчанина с друге стране”. М. Трипало, нав. дело, стр. 100. То указује да ни армија
није била тако монолитна и имуна на друштвене актуелне процесе и промене.
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дуре удаљавања од здраве памети, срачунати са заборавношћу ма
са према периодима њихове политичке незрелости, која поспешу
је синдром ауторитарности, владавине помоћу народа. Сам Тито
је пружао пуну подршку основном курсу хрватског руководства (а
они су били уверени да ће га задржати на својој страни и моћи да
искористе његов ауторитет за своје циљеве) све до XVII седнице
Председништва СКЈ на Брионима (28-30. април 1971.) када је јав
ност очекивала да ће масовни покрет добити по прстима. У исто
време критиковао је пре свега српско руководство: „због отпора
уставним променама и новим решењима у привредном систему”.26)
Касније поред снажних притисака из других република, уз све ви
дљивији расцеп у Хрватском руководству Тито је критиковао ста
ње у Хрватској, која је „постала кључни проблем у земљи у погле
ду дивљања национализма. Тога има у свим републикама, а сада је
најгоре код вас... Код вас однос између Срба и Хрвата није добар.
У неким селима Срби због узнемирености држе страже и наору
жавају се. Проусташки и прочетнички елементи сада машу разним
пријетњама. Хоћемо ли опет имати 1941. годину. То би била ката
строфа. Јесте ли свесни тога да ће одмах бити присутну други, ако
буде немир? А ја ћу прије нашом армијом правити ред него допу
стити да то раде други...”27) Mеђутим, након тога, Тито је одсту
пио од своје оцене сматрајући да се међунационални конфликт у
Хрватској предимензионира, неистинито приказује и надувава. „Ја
сам овога пута видио да су заиста апсурдне којекакве приче о Хр
26) М. Трипало, нав. дело, стр. 159. Послије Брионског састанка Тито је Савки Дабчевић
понудио да буде председник Савезне владе, што је она одбила. У ужи избор ушли су
К. Глигоров, Џ. Биједић, и М. Трипало. Против Глигорова отворено су иступиле неке
републике а с Трипалом ионако нису биле одушевљене, па је председник СИВ постао
Џ. Биједић. Избор је олакшан јер је требало бирати председника који ће бити послушан
а неће правити проблеме. Црвенковски (Крсте) је томе нехотично допринео кад је због
одбијања Глигорова, револтирано изјавио да је сада потпуно јасно да у овој земљи пред
седник може бити или Србин или Хрват. Исто. Стр. 190.
27) Титово излагање у вили „Загорје” 4. VII 1971. на седници Извршног бироа ЦК СК Хр
ватске, о коме је јавност обавештена тек након пада хрватског руководства. Види: ВУС
10. V 1972. Према Трипаловом сведочењу то није оригиналан текст већ су га касније
срочили на основу својих забиљежака. М. Планинц, Д. Бјелајац и Јелица Радојчевић
(противници Трипала и Дабчевићке), јер су се многи Титу супротставили, а да је он
попустљиво рекао: „Другови, ја сам јако уморан. Са вама сам говорио ко са својима.
Ја ћу размислити о ономе што сте ви мени рекли, а ви размислите о ономе што сам ја
вама рекао”. М. Трипало, нав. дело, стр. 161. У вези Титовог помињања завођења реда
из вана С. Ђукић говори о „мистериозном” позиву из Москве Брежњева Титу за време
брионског пленума крајем априла 1971. где је разговарано о стању у Југославији, ма
да аутор каже да овај догађај није ушао у званични записник. С. Ђукић, нав. дело, стр.
71. Међутим, Б. Мамула наводи да је Митја Рибичић, председник СИВ за време посете
СССР-у (јун 1970.) упозорен од највиших совјетских руководилаца да неће остати мир
ни, ако социјализам у Југославији буде угрожен. Види: Б. Мамула, Случај Југославија,
ЦИД, Подгорица, 2000, стр. 16.
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ватској – о томе да ту нема јединства да ту постоји и цвате велики
шовинизам итд. То није тачно”.28)
На другој страни у духу комунистичке идеологије „да кадро
ви решавају све”, противници национализма у Хрватској сматрали
су да се проблем може решити сменом протагониста „хрватског
пролећа”, занемарујући тенденције дугог трајања, на шта је ука
зао и сам Мико Трипало, један од најпопуларнијих лидера хрват
ског буђења. „Да би се то постигло, требало би промијенити тисуће
руководилаца у Хрватској, значило би промијенити расположење
и мишљење големе већине чланова СК, радничке класе и народа.
Требало би промијенити народ и радничку класу, а то је немогу
ће”.29) Јер се веровало да ако се не остваре концепције за које се за
лаже „цијела Хрватска и њено руководство, онда ће се хрватски на
род тотално разочарати у комунистичку и југословенску идеју”,30)
која је увек била у сенци хрватске идеје и није никада ухватила
дубљег корена код хрватских маса.
Све је кулминирало студентским штрајком на Загребачком
универзитету под геслом „девизе оном ко их ствара” (препусти
ти републикама). Он је пред југословенском јавношћу требало да
покаже снагу масовног покрета и плебисцитарну подршку које хр
ватско руководство ужива код омладине и националног покрета,
„покрета маса који у себе све окупља” (...) („разни лумпен–проле
тери, контрареволуционарни елементи, разни националисти, шо
винисти, и ђаво би га знао ко све не и шта би се с тим хтјело пости
ћи” (Тито).31) Он је догађаје у Загребу осуђивао и рекао: „Тако су
28) Борба, 16. IX 1971. Ову оцену Тито је дао на свечаности у хотелу Еспланади, приликом
посете Хрватској, где му је уприличен величанствен дочек, где је боравио. Приликом
доласка на загребачке аеродром поред почасне јединице армије уз химну „Хеј Слове
ни”, дочекала га је и хрватска „Лијепа наша”, што је Тита изненадило. Свуда су биле
овације и раздраганост.
29) М. Трипало, нав. дело, стр. 190. Овом Трипаловом упозорењу изговореном на прослави
Дана Републике 29. XI 1971. у Великој Луци, време је дало за право.
30) И. Вркић, Председник Социјалистичке омладине Хрватске на IV конференцији ЦК Хр
ватске одржане у јулу 1971. Цит. М. Трипало, исто, стр. 191. Таква опредељења потвр
ђивале су национално „побуђене” масе. Тако је митингу у Загребу 7. V 1971. на Тргу
Републике, где је говорила Савка Дабчевић умирујуће пред више од 200.000 људи маса
певала „Једна грана Зрински Франкопана, друга грана Јелачића бана, трећа грана Ради
ћа Стјепана, а четврта још недопјевана”. Наведено према С. Ђукић, нав. дело, стр. 72.
31) Тито, Шовинизам и национализам су база класног непријатеља (Уводно излагање на
Двадесет првој седници Предсједништва СКЈ, Карађорђево, 1. децембра 1971. у: Ј. Б.
Тито, Југословенска револуција и социјализам, Други свезак, Глобус, Загреб, 1982, стр.
205-206. Студентски штрајк трајао је од 23. новембра до 3. децембра.
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почели национал-социјалисти. Југославију неће разбити. Наступи
ћу против њих...”32)
После тога, логиком комунистичког покрета, уз Титов ауто
ритет уследио је расплет кризе у Карађорђеву, пре кога су хрват
ски руководиоци (Трипало, Дапчевић, Пиркер) одлучили да неће
„ни по коју цијену дозволити да се социјалистички покрет маса у
Хрватској гуши нашим рукама”. Такав одлучан став су заузели не
само „због властитог достојанства” већ због тога како кажу, што
нису „хтјели и нису смјели убити у Хрватском народу сваку вјеру у
могућност његова судјеловања и извојевања пуне националне сло
боде и равноправности”.33)
Пресудом у Карађорђеву, уништене су основе за разговоре
између Хрвата и Срба, од чијих је односа зависила стабилност Ју
гославије, пошто је већ тада за политички мислеће Србе и Хрвате
„било јасно да се у однос између њих уграђује грешка за сто година
унапријед. Грешка упоредива само са крвавим догађајима у Скуп
штини Краљевине Југославије 1928. године. Оба пута демонстри
рано је право јачег и употребљена сила у разрешавању спорних
питања”.34) Та пресуда, у Хрватској је доживљена као хрватски по
32) М. Врхунец, нав. дело (22). „Југославију неће разбити”, Данас, 8. II 2001, стр. 17. У
упутствима које је Тито дао за 21. седницу Председништва СКЈ видело се да је предви
ђао да ће седница коначно разрешити југословенску, односно хрватску кризу, али није
мислио на одлазак хрватског политичког врха. Исто.
33) М. Трипало, Хрватско прољеће, нав. дело, стр. 191. 21. седница Председништва СКЈ
одржана је у Карађорђеву 1-2. XII 1971. Претходио јој је састанак Тита с хрватским
руководством у Карађорђеву 30. XI 1971. На њему од 19 руководиоца према сведочењу
Трипала, једанаесторо се супротставило Титовим оценама или „бар знатном дијелу тих
оцјена” (Дабчевић, Пиркер, Харамија, Бијелић, Ивић, Копртла, Трипало, Вркић, Блаже
вић, Јосиповић, Шибл), осморо је подржало „све Титове оцене и даље их заоштравало”
(Планинц, Врховац, Дороси (Бјелајац), Балтић, Радочевић, Билић, Драгосавац, Бака
рић), тако да на састанку није било „никаквог закључка”, чак није ни одлучено да ли
ће се предложити Председништву да расправља о ситуац
 ији у Хрватској. Састанак је
трајао 20 сати. Тито је „лидерима” повремено давао да читају поверљиве информације
о довођењу Чичка (Иван-Звонимир) за проректора-студента о „комитету педесеторице”,
о „списку руководилаца за ликвидацију”. Једни су се љутили други одмахивали руком и
враћали. Приче које су се „упорно шириле” о физичким обрачунима, рањавању, бацању
пепељара у главу и сличне глупости нису биле тачне. Исто, стр. 192-193.
34) Л. Перовић, Срби и Хрвати (Округли сто „Срби и Хрвати”, Загреб, 20-22. XI 1993.), у, Л.
Перовић, Људи, догађаји и књиге, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд,
2000, стр. 107. Марко Врхунец сведочи да су Дабчевић и Трипало одбили у Карађорђеву
закључке Председништва СКЈ и захтевали да се о њима прво расправља у Хрватској и
тек потом одлучи, што је Тито уз подршку чланова Извршног бироа одбио, да онај ко не
прихвати закључке мора сносити последице, на што је реаг овала Дабчевићева: „Друже
Тито, пазите шта радите, са нама је читава хрватска радничка класа и хрватски народ”.
Тито је мирно погледао у очи и рекао: „Савка, дубоко се вараш”. М. Врхунец, нав. дело,
(23): „Друже Тито пазите шта радите”, Данас, 9. II 2001, стр. 17. Трипало сведочи да је
одмах предлагао Дабчевићки, Пиркеру и Бијелићу да поднесу демонстративно оставке,
чему се успротивио Ј. Блажевић а Црвенковски и Кавчић су их молили да то не чине, јер
ће и они брзо бити уклоњени. „Ако сруше вас онда смо ми готови”. Пре тога Трипало
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раз у српској (генералској) режији. „При том смо мислили (Хрвати
– М. Ш.) и на начин уједињења... Начин како је уједињење изврше
но и што је стара Југославија донијела својим народима, њиховој
националној и људској слободи, радило се о реакционарној творе
вини која се распала код првог озбиљног потреса”.35)
Али, и хрватски масовни покрет, реформистички и културни,
реваншистички и љевичарски, националистички и демократски,
предвођен хрватским комунистима, некад њихов вођ, подстакнут
нестрпљењем због економских реформи, био је највећи изазов Ју
гославије после раскида са Стаљином, изазов интегритету земље и
једнопартијској власти, изазивајући озбиљан потрес земље. Стога
је „нормализовање” Хрватске у појединим деловима земље с оду
шевљењем дочекано као „спашавање Југославије”, укључив и про
гоне стварних или наводних актера „прољећа” која је погодила де
сетине хиљада људи у свим сферама интелектуалног живота. „Тај
процес наликовао је судбини Чехословачке после совјетске ин
тервенције 1968.”,36) остајући хрватском народу као симбол вели
каже да је против обрачуна био и дио руководства Србије. Трипало, нав. дело, стр. 194.
То потврђује и С. Ђукић у разговору с М. Никезићем: „Разуме се да смо били. Нисмо
желели да Председник опет дође у положај арбитра...” С. Ђукић, нав. дело, стр. 86.
На седници Председништва СКЈ 9. XII 1971. Тито је Трипалу казао: „Што пре морате
рашчистити ствари и успоставити јединство. Ко је одговоран за грешке нека напусти
функције. Ја том ЦК више не верујем и сумњиво ми је што Савка и други ћуте, уместо
да самокритички наступе и иду до краја” М. Врхунец, исто, стр. 17. Док Трипало каже
да је Тито затражио да „Савка Дабчевић-Кучар и Перо Пиркер поднесу оставку, јер он
нема повјерења да ће они спроводити одлуке Предсједништва СКЈ”. М. Трипало, исто
стр. 196, што су ови и учинили на XXIII седници ЦК СК Хрватске (12-13. XII 1971.) као
и Мика Трипало на чланство у Председништву СКЈ и Председништву СФРЈ.
35) М. Трипало, нав. дело, стр. 193. Трипало износи да је још за време маневра „Слобода”
октобра 1971. састављена оптужница против хрватског вођства „генералске креме с
Кардељом, Лескошеком и Попитом”, где га је Попит, после његовог добацивања Карде
љу да му признаје „приоритет у борби против унитаризма, али да за хрватски народ није
најбитније што о међунационалним односима каже уважени друг Кардељ”, него како је
о томе становиште његовог вођства, арогантно оптужио за „антипартијску „фракцијску
делатност” јер својим методама изазива „једину реалну снагу тј. великосрпски хегемо
низам” и да ће хрватско вођство бити одговорно ако он победи, откривши што Кардељ
мисли. Стога је, сматра Трипало, на основу разговора с ужим делом хрватског вођства
15. XI 1971. уз помоћ Бакарића, Кардељ „вјероватно предложио Титу смјену хрватског
руководства, које својим поступцима изазива најопаснију тенденцију – великосрпску” а
затим, због „какве такве равнотеже” обрачуна с либералним делом српског вођства” јер
је страховао од „српско-хрватског споразума, чиме би његова улога и улога Словеније
као „спасилаца” била умањена и равноправност других република доведена у питање.
Исто, стр. 163-170. Сам Тито на ручку, после лова, уочи 21. седнице, обавестио је гене
рале шта се припрема: „Средићемо прилике у Хрватској, а онда у другим републикама”.
С. Ђукић, нав. дело, стр. 89.
36) М. Томпсон, Производња рата: медији у Србији, Хрватској и Босни и Херцеговини,
Free B92, Београд, 2000, стр. 146. У току наредне три године СКХ „напустило је, ски
нуто с евиденције или искључено око 50.000 чланова”, за неколико месеци смењено је
преко 5.000 „привредних и политичких функционера”, уклоњени су носиоци спомени
це 1941. истакнути научни и културни радници, уметници, новинари. За кривична дела
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ких борби, као симбол изгубљене битке, прогона и шутње. Време
„шутње” било је време прибирања и јачања за оно што ће касније
доћи крајем осамдесетих година, када је закопано семе поново по
чело да буја тражећи „национално ослобођење”, јер „демонтира
ње” федерације почетком 70-их за њих је било незадовољавајуће.
Обрачун са хрватским национализмом био је само увод за
„успостављање реда” у Југославији, поништавањем либерализа
ције у Србији, повратком догматским одређењима одговорности.
Она је почивала и на обавештајним извештајима који су долазили
од стране „братског” Совјетског Савеза, где су оцењиване поли
тичке прилике и политичке снаге у Србији и Хрватској. Ти изве
штаји су вође хрватског „маспока” Савку Дабчевић-Кучар и Мика
Трипала, као и лидере српског „либерализма” Марка Никезића и
Латинку Перовић, маркирали као људе западне орјентације, и опа
сност за јединство комунистичког система. За разлику од С. Даб
чевићеве, Латинка Перовић у својим књигама овај податак није
наводила („онај коме треба, то ће да нађе”), али је осврћући се на
тај период, наглашавала да су Савка и Трипало у њој и М. Никези
ћу, видели могуће саговорнике у Србији, у сваком случају људе са
којима могу да се споразумеју, јер схватају време, нису оптереће
ни ратом и револуцијом, и ствари и процесе у земљи схватају као
ствар модернизације земље. Сама Перовићева, изузимајући себе
из поређења, упоредила је Дапчевићеву и Никезића, сводећи ме
ђусобне разлике на ствар личности, два различита темперамента:
темперамент једне хиперактивне жене која је себе сматрала Хр
ватицом и осећала увек потребу да то нагласи, тај темперамент је
увек ишао директно и можда био „прејак за политички ангажман”
и, Никезићев, који је ишао „тихо, поступно, заобилазно, мирно...”
Перовићева је вођама „маспока” или „хрватског прољећа”, заме
рала њихово сувише ослањање на Тита. Било јој је невероватно
да људи њиховог формата, могу гајити илузију да ће употребом
Титове харизме, променити однос снага у Југославији и реформи
сати тадашњу федерацију. Порицала је да је код њих дошло до бри
сања „разлике између усташа и антифашиста”. Поричући њихово
усташтво и сепаратизам, Перовићева, у јавним иступима Трипала
и Дабчевићеве тог периода никада није нашла идеју „која значи
раскид са Југославијом”.37)
Српски либерали одричући се патернализма над Југосла
вијом, што им српски националисти нису никад опростили, били
против народа и државе 1972. и 1973. осуђено је 2.000 лица. М. Трипало, нав. дело, стр.
198.
37) Л. Перовић, „Темперамент прејак за политику”, НИН, 13.08.2009, стр. 56. (приредио Д.
Мојовић)
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су сагласни са развлашћивањем федерације, али нису одобравали
онакав расплет у Карађорђеву, настојањем да избегну утисак срп
ског радовања, да не изазививају националне страсти Хрвата који
су се осећали јасно и понижено. Срби су ипак, славили одушевље
но Тита као „спасиоца Југославије”, док су лидери српских либе
рала тачно предвидели, да је обрачун са „маспоком” био само увод
у већ склопљени план о „успостављању реда”. Хрватску бол ће
„олакшати иста судбина српског руководства”. Тито је две године
пре обрачуна са „маспоком”, отписао српске либерале. Пронашав
ши у Дражи Марковићу38) „трулу даску” Србије, за кога је акаде
мик Павле Савић питао, „да ли жели да буде нови Милан Недић у
Србији”, Тито је уз поражавајућа самопонижења, спасавања соп
ствене главе, осећања безвољности и беспомоћности, улагивања,
понеку смислену реч и понеку сузу, „личећи на орла међу кокошка
ма”, након четвородневне расправе (почела 9.10.1972.) на политич
ком активу Србије „једном чудном конгломерату састављеном од
различитих закрпа (82 учесника) у који је могао свак да се удене
по вољи организатора”, пресудио већ сломљеним либералима. И
18. октобра 1972. Марко Никезић и Латинка Перовић уз присуство
Станета Доланца у Белом Двору, поднели су Титу неопозиве остав
ке, што је он у ћаскању, мирно и са „жаљењем” прихватио. Отишли
су нечујно, без помпе, и не пружајући отпор, знајући да Срби воле
кад неко од њих пада. Либерали су били у сукобу с опозицијом
(националистичком) и на крају су прогнани као опозиција КП, као
непослушна Титова деца. Наступила је општа хајка и утркивање у
прочишћавању српских редова од „анархолиберала”. После голо
оточке трагедије била је то највећа комунистичка чистка у којој је
из политичког живота Србије уклоњено око пет хиљада активиста,
махом младих и образованих људи, који су били на путу да смене
старе генерације.39) Обрачун с либерализмом био је немилосрдан.
О Никезићу, који је по мишљењу Д. Марковића, својим „празним
филозофирањем нервирао Тита”, био без ауторитета, имао „опа
сну” интелектуалистичку и технократску орјентацију, и желео да
„буде српски Вили Брант”, скоро петнаест година ништа се није
знало. Повлачећи се из политике, он се вратио својој младалачкој
љубави, вајарству, које је исто тако могло постати његов животни
позив.
На другој страни, после краће „шутње” у Хрватској је кроз
„духовну обнову” Католичка црква, колико су то објективне мо
38) Председник Скупштине СР Србије.
39) С. Ђукић, Политичко гробље, Службени гласник, Београд, 2009, стр. 114-133. Види:
М. Шутовић, „Српски либерали и национализам”, Одзиви (Бијело Поље) год. XXXIII,
2005, 127, стр. 134-151.
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гућности дозвољавале, „на мала врата” гурала наставак „маспока”
другим средствима, у оквиру који су неки назвали „Великом Де
ветницом”, чији је службени назив: „Тринаест стољећа кршћанства
у Хрвата” (1975-1984). Био је то по последицама, засигурно најда
лекосежнији пројекат у СР Хрватској, у другој половини XX ве
ка, који је у поступној градацији, имао неколико међустепеница и
засебних врхунаца, тако да је у Националном еухаристијском кон
гресу у Марији Бистрици, пред око 400.000 људи, доживео 1984,
дуго очекивано и једва дочекано „гранд финале”. На тај начин Хр
ватска Католичка црква геометријском прогресијом је успела и на
кон сламања „маспока” створити ново/стари народни покрет, чији
ће дух потрајати све до зрелих 80-их. Он је систематски подгревао
идеје о хрватској државности, софистицирано повезујући хрватску
повијест из раног средњега века са савременошћу, како би се онда
из тога пројектовала хрватска будућност. Током прославе, хрват
ски католички врх, истицао је аналогије, с положајем Хрватске у
СФРЈ. И, тако да је истицањем угрожавања слободе и независно
сти од стране Бизанта (Византије) или Франачког царства, сваком
биле јасне алузије на Београд, док је истицање веза Хрвата са Све
том Столицом, у било ком столећу, имало функцију истицања чвр
сте опредељености Хрвата за Рим, за Запад, за западну културу и
цивилизацију и, садашњу припадност Хрвата, кругу западних кул
турних нација. То је подизало хрватски идентитет и осећај „пови
јесног тренутка”, чак и повезивањем са А. Степинчевом започетом
прославом „Хрватске свете године”, 1300 обљетнице првих веза
Хрвата и римског папе (29. IV 1940) која није затворена, надове
зати се на самог Степинца, кога су комунистичке власти у бившој
СФРЈ, проскрибовале, направивши од њега мученика, и на тај на
чин ухватити континуитет, снажно радикализујући читаву причу.
Она је имала и те како великог утицаја на суптилна духовна стру
јања у хрватском католичком становништву, која можда нису била
тако видљива на површини, али су јасно указивала на право стање
ствари, показујући, дубински гледано, на двије различите Хрват
ске, јер након Марије Бистрице, Хрватска 1984, није била исто,
што и пре. Стога није претерано тврдити, да је Фрањо Туђман,
формирањем Хрватске демократске заједнице, заправо преузео
већ уходану, готову „инфраструктуру”, коју је годинама стрпљи
во стварала и на крају створила хрватска Католичка црква. У томе
је можда и повијесно посматрано, највећи значај, деветогодишњег
циклуса „Тринаест стољећа кршћанства у Хрвата”.40)
40) Д. Худелист, „Како је госпа срушила СФРЈ”, НИН, 25.09.2008, стр. 84-91.
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То недвосмислено баца ново светло на догматску одговор
ност нивелације српско-хрватске симетрије, за опстанак заједнич
ке државе. „Успостављање реда” у Југославији, обрачуном са хр
ватским „маспоком” и поништењем српске либерализације, било је
краткотрајно, и касније је послужило као крунски аргумент за нове
нереде. Југославију није имао више ко да спашава. Бивши „спа
силац” Тито, нарочито, међу Србима демонизован је као деспот и
диктатор, што се у Хрватској прећутно прихватало, али и једни и
други отворено или прикривено били су сагласни у највећем броју,
да је његов допринос хрватској државности био неоспоран. Ње
гов допринос југословенској државности и даље је остао суштин
ски споран. Са становишта последица распада Југославије, остаје
отворена дилема, да ли је он у југословенским стварима поступао
више као државник или самодржац? Тешко је поверовати да ће она
икада бити до краја затворена, али то не значи да због тога треба
одустати од њеног затварања. Напротив, отварање није само иза
зовно за истраживаче, оно може носити и многа изненађења. Пара
докси не робују устаљеним концептима и клишеима. И споразуми
Срба и Хрвата, посматрани претежно из парадигме друштвених
сукоба, изгледају парадоксално. Претпоставити је, да за будућност
Југославије, нису били ништа мање опаснији, од отвореног сукоба.

Milojica Sutovic
ON DOGMATIC RESPONSIBILITY: A BATTLE
WITH CROATIAN “MASPOK” AND ABOLISHMENT
OF SERBIAN LIBERALIZATION
Summary
In this paper author analyzed the emergence and flow of a mass
nationalistic movement of the Croats and abolishment of Serbian libe
ralization at the end of the sixties and at the beginning of the seventies
in the 20 century in former Yugoslavia, as an expression of a dogmatic
responsibility in equation (“nivelizacija”) of Croatian-Serbian relations
for the survival of the joint state. Symmetry of the battle with Croatian
nationalism and Serbian liberalism for the sake of “re-storing the or
der” in Yugoslavia, later served as a key argument in the turmoil that
followed.
Key Words: Yugoslavia, Croatian nationalism, Serbian liberalism, symmetry,
dogmatic responsibility
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ПРИКАЗ
УДК: 327(100)(049.3)

Младен Лишанин
ПОРЕДАК 
У СВЕТСКОЈ 
ПОЛИТИЦИ
Приказ књиге: Hedley
Bull, The Anarchical Society, 3rd
edition, Columbia University
Press, New York, 2002, xxv+329
p.
Један од најзначајнијих
представника такозване Енгле
ске школе у науци о међународ
ним односима, Аустралијанац
Хедли Бул, професор међуна
родних односа на Лондонској
школи за економију и политич
ке науке, Оксфорду и Аустра
лијском националном универ
зитету у Канбери, углавном је
био изван жиже интересовања
српских и југословенских те
оретичара међународних од
носа. У овом погледу постоји
мали број значајних изузетака.
У свом уџбенику „Наука о ме
ђународним односима“ из 1987.
године (издање Научне књиге и
Института за међународну по
литику и привреду), Љубивоје
Аћимовић само успут помиње
Була, као заступника такозваног

класичног приступа у проучава
њу међународних односа. Мно
го већи простор Хедлију Булу
као учеснику у дебати – позна
тој као друга велика дебата у
међународној теорији – између
заступника „класичног“ и „на
учног“ методолошког присту
па, посветила је проф. Јелица
Стефановић Штамбук у књизи
„Дипломатија у међународним
односима“ (Факултет поли
тичких наука и Чигоја штам
па, 2008.). Као теоретичар ме
ђународног друштва и поретка
у светској политици, Хедли Бул
је опширније представљен у
студијама проф. Драгана Р. Си
мића: „Поредак света“ (Завод
за уџбенике и наставна сред
ства, 1999.) и „Светска поли
тика“ (Факултет политичких
наука и Чигоја штампа, 2009.).
Своје схватање међународ
ног друштва и међународног
поретка, Хедли Бул је детаљно
изложио у књизи „Анархич
но друштво“, са поднасловом
„Студија о поретку у светској
политици“, први пут објавље
ној 1977. године. Из наслова и
поднаслова књиге углавном је
јасно која се питања налазе у
средишту Буловог истражива
ња. У уводном делу студије, ме
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ђутим, Бул експлицитно наводи
три темељна питања на која по
кушава да одговори у три дела
књиге. Та питања су следећа:
1) Шта је поредак у светској
политици?
2) Како се поредак одржава
у оквиру постојећег си
стема суверених држава?
3) Да ли систем суверених
држава још увек обезбе
ђује одржив пут ка свет
ском поретку?
На путу ка одговору на пр
во питање, Бул најпре одређује
поредак у друштвеном животу,
те појмове држава, систем др
жава и друштво држава. Тиме
ће засновати категоријално-пој
мовну апаратуру за даље проу
чавање питања међународног
– или светског – поретка. Др
жаве су, за Була, основне једи
нице политичког организовања
у савременом свету, а тиме и
најважнији актери у међуна
родним односима. По томе је
његова теорија блиска државо
центричном реализму. Државе
се могу јавити и као саставни
делови система који „наста
је када две или више држава
имају међусобне контакте и
међусобни утицај на доноше
ње одлука, у довољној мери да
то проузрокује да се понашају
– барем у извесној мери – као
делови целине“. Ово, међутим,
не значи да се сваким систем
може назвати и поретком. Си
стем може постојати а да, при
томе, нема поретка. О поретку
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се може говорити ако постоји
уочљив „образац делатности
који подржава основне или при
марне циљеве друштва држава,
или међународног друштва“.
Међу овим циљевима, издва
јају се циљ очувања система и
друштва, циљ очувања незави
сности држава, циљ мира, као
и „заједнички циљеви сваког
друштвеног живота: ограниче
ње насиља које би узроковало
смрт или телесне повреде, одр
жавање обећања и учвршћива
ње својине путем имовинских
правила“. Ово међународно
друштво, како се види и из на
слова студије, остаје анархич
но, што не значи да у њему
владају анархија и хаос, већ да
изнад појединачних независних
држава не постоји друга, врхов
на власт.
Бул, попут Мартина Вајта,
родоначелника Енглеске шко
ле, препознаје три различите
традиције у промишљању идеје
међународног друштва: хобсов
ску или реалистичку, кантовску
или универзалистичку и гро
цијанску или интернационали
стичку. Гроцијанска традиција
налази се између хобсовске и
кантовске, прихватајући стано
виште прве о држави као кључ
ном актеру у међународној по
литици, и становиште друге о
ограничености међународног
деловања држава путем прави
ла и институција. Управо ову
традицију, у свом учењу, следи
и Хедли Бул.

Приказ

Циљеве, којима међународ
но друштво тежи, као и прео
влађујуће вредности на који
ма су ови циљеви засновани,
стварају саме државе. Због тога
Крис Браун и Кристин Ејнли у
својој књизи „Разумевање ме
ђународних односа“ (Under
standing International Relations,
3rd Edition, Palgrave Macmillan,
2005.) повлаче паралелу између
Булове теорије и теорије соци
јалног конструктивизма. Поре
дак се у међународном друштву
јавља као последица постојања
свести о заједничким интере
сима, правила и институција.
Од међународног поретка тре
ба разликовати светски поре
дак, тј. „обрасце или природу
људске делатности који подр
жавају основне или примарне
циљеве унутар човечанства као
целине“. У средишту светског
поретка нису државе, већ по
јединци као изворне јединице
друштвеног живота. Бул, међу
тим, сматра да би се до светског
поретка могло доћи путем дру
гачијег универзалног политич
ког организовања, док се по
редак у стварности јавља, још
увек, као међународни поредак,
односно друштво држава.
Једно од кључних питања
које се може поставити о по
ретку у светској политици, је
сте питање његовог односа са
правдом. Овим проблемом се
Бул бави врло исцрпно, у погла
вљу које представља унеколико
измењен текст његове раније

студије „Поредак vs. правда у
међународном друштву“ (‘Or
der vs. Justice in International
Society’, Political Studies, vol.
xix, no. 3, September 1971, pp.
269–83.). Суштину овог дела
расправе представља питање
приоритета. У књизи је оно по
стављено на овај начин: „Може
ли правда у светској политици,
у својим различитим облицима,
бити остварена само уз угрожа
вање међународног поретка? И
ако је то тако, шта би требало
да има предност?“. Бул препо
знаје три школе мишљења о
томе: конзервативну, која даје
предност поретку; револуцио
нарну, која даје предност прав
ди; те либерално-прогресиви
стичку, која остварење правде
види као средство учвршћи
вања поретка. Ово питање је у
пракси међународне политике
било посебно актуелно у доба
деколонизације, када су правед
не борбе за ослобођење африч
ких и азијских народа претиле
да уздрмају светски поредак и
бивале коришћене за посредно
сукобљавање САД-а и СССР-а.
Но, иако је процес деколони
зације одавно окончан, питање
односа поретка и правде је и у
савременој међународној по
литици од највећег значаја. Со
цијално-економски, еколошки,
али и класични, војни изазови
су веома распрострањени и по
четком XXI века, не само угро
жавајући начела правде, већ и
претећи да угрозе саме основе
постојећег поретка. Према Бу
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лу, „поредак је у друштвеном
животу пожељан јер је услов
остварења осталих вредности“,
због чега „не само да је поредак
у светској политици вредан, већ
у извесном смислу има пред
ност над другим циљевима, по
пут правде“. Међутим, на пита
ње о односу поретка и правде,
како Бул исправно примећује,
заинтересоване стране ће увек
одговарати на основу процене
сопствених интереса у конкрет
ној ситуацији. На тај начин се
може објаснити оно што се че
сто назива „политиком двостру
ких аршина“ великих сила. На
пример, Сједињене Америчке
Државе различито вреднују на
чело неповредивости територи
јалног интегритета, као једно
од темељних правила међуна
родног поретка, у случајеви
ма Косова и Метохије и Јужне
Осетије. Оне ту разлику чине
на основу процене сопствених
интереса, уз реторику која води
рачуна о „правди“ у случају Ко
сова и Метохије, а о поретку у
случају Јужне Осетије.
У савременом међународ
ном систему, поредак почива на
међународним институцијама.
Попут Мартина Вајта, Бул сма
тра међународне организације
и институције, попут Уједиње
них нација, тек псеудо-инсти
туцијама. Ако се желе открити
стварни узроци поретка у ме
ђународном систему, треба по
сматрати оно што је постојало
и пре оснивања постојећих ме
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ђународних организација. То
су тзв. ефективне институције
међународног друштва: равно
тежа снага, међународно право,
дипломатија, рат и велике силе.
Ове институције, вршећи сво
је различите улоге и функције,
суштински одређују природу
међународног поретка, чији су
међународне организације само
један од начина испољавања.
Тим својим становиштем, Бул
се поново приближава реали
стичкој теорији. Као улоге које
обављају велике силе, допри
носећи на тај начин очувању
система и поретка у њему, Бул
наводи очување опште равно
теже, избегавање и контроли
сање криза, ограничење рата,
једнострана употреба локалне
надмоћи, стварање сфера ути
цаја, интереса и одговорности,
те стварање концерта великих
сила. У (тадашњем) хладно
ратовском систему, примећу
је Бул, ове улоге су играле две
велике силе – или суперсиле,
САД и Совјетски савез. Да би
своје улоге успешно обављале,
ове силе су имале интерес да
очувају постојеће обрасце мо
ћи у систему. Међутим, Кина и
многе земље Трећег света, каже
Бул, сматрале су постојећи по
редак неправедно устројеним.
Да није прерано преминуо,
1985. године, пред само оконча
ње Хладног рата, Хедли Бул би
данас, поред свих промена кроз
које је систем прошао, могао да
уочи готово идентичне обрасце.
Своје место у међународном
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поретку траже, поред пробуђе
не Кине и земаља „глобалног
Југа“, Индија, Европска унија
(посебно, Немачка) и бројне ре
гионалне силе у настајању, по
пут Бразила или Јужноафричке
Републике. Но, и поред вечите
тежње другоразредних сила да
доведу у питање постојећи по
редак, постоје четири услова
под којима велике силе, према
Булу, могу да легитимизују свој
повлашћени положај. Као прво,
права која проистичу из статуса
велике силе не би требало екс
плицитно формулисати, јер би
то могло да изазове отпор у дру
штву коме је суштински страно
начело хијерархије. Друго, ве
лике силе треба да избегавају
ситуације у којима би саме би
ле одговорне за деловање које
угрожава поредак. Четврто, ве
лике силе морају да буду у ста
њу да, у извесној мери, изађу у
сусрет постојећим захтевима за
праведним променама у оквиру
поретка, или, у најмању руку, да
покажу спремност да их озбиљ
но размотре. На крају, када на
регионалном нивоу постоје зна
чајне силе – какве су, тренутно,
Немачка, Јапан или Турска – ве
лике силе морају да нађу начин
да своје интересе прилагоде
њиховим интересима, у циљу
очувања регионалне равнотеже.
Чини се да у постојећем, пост
хладноратовском поретку, вели
ке силе не воде увек довољно
рачуна о свим овим условима.

У трећем делу студије, на
званом „Алтернативни путе
ви ка светском поретку“, Бул
одлази најдаље у разматрању
могућег тока будућег развоја
међународног система. При то
ме, примећује да може доћи до
промена унутар система (разо
ружање, међународна солидар
ност, умножавање нуклеарних
сила), али и до промена самог
система. Промене система као
таквог могле би да наступе на
више начина. Систем би могао
изгубити постојећа обележја
међународног друштва, уко
лико би дошло до одбацивања
заједничких интереса и вредно
сти држава у систему. Такође,
могло би доћи до тако значај
ног смањења интензитета веза
и односа међу државама, да би
се у питање довело постојање
не само друштва, него и самог
система. Тада би се нешто на
лик међународном систему мо
гло формирати на регионалном
нивоу. Чини се да је на савре
меном нивоу развоја глобали
зације као „светске мреже ме
ђузависности“ (Џозеф С. Нај)
излишно разматрати такав сце
нарио. Још једна од могућно
сти било би формирање светске
владе, као исхода такмичења
великих сила. Такав развој до
гађаја свакако би допринео очу
вању поретка и друштва, али би
му одузео својство анархично
сти. При томе, овакав развој до
гађаја могао би да представља
претњу слободи, како држава и
народа, тако и појединаца. Бул,
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исправно, примећује да „нема
ни најмањих назнака да ће се
суверене државе у овом веку
сагласити да се потчине свет
ској влади основаној на сагла
сности“.
Као један од могућих начи
на развоја догађаја, Бул види
феномен „новог средњовеко
вља“ (new mediaevalism). Под
њиме подразумева измештање
и прелазак власти и лојално
сти са националног на субна
цион
 ални, супранационални и
транснационални ниво, уз по
раст значаја улоге појединаца и
технолошког развоја у светској
политици. Данас, више од три
деценије након првог издања
„Анархичног друштва“, јасно је
да је овај тренд исправно уочен.
Њега препознаје и Џејмс Розе
нау, у свом концепту „рачвања
глобалне структуре“. Према
Хедлију Булу, показатељи који
наговештавају овакав сценарио
су регионалне интеграције др
жава, дезинтеграција држава,
обнова приватног међународ
ног насиља, транснационалне
организације, те технолошко
сједињавање света.
Пошто се постојећи систем
држава може показати – и че
сто се показује – неефикасним
по питању одговора на изазове
у вези са миром и безбедношћу,
социjално-економским питањи
ма и животном средином, по
стоје различити предлози за ње
гову реформу. Међу њима, Бул
издваја идеју концерта великих
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сила (или „Кисинџеров мо
дел“), глобални централизам,
регионализам и револуционар
ни модел. Сваки од ових моде
ла има своје предности и мане.
Међутим, да би систем држава,
макар и реформисан, и даље
пружао потпору међународном
поретку, ваљало би радити на
остварењу претходних услова,
попут изградње међународног
консензуса,
редистрибуције
светског богатства и развоја из
весног степена космополитске
културе, уз нужно очување кул
турних особености различитих
нација.
Бул, по сопственом призна
њу, није имао намеру да сво
јом студијом пружи коначне
одговоре на питања о међуна
родном поретку и правцима
његовог даљег развоја. У наме
ри да постави важна питања и
наговести могућности њиховог
разрешења, Бул је готово у пот
пуности успео. Један од разлога
томе је што његово учење успе
шно балансира између реали
стичког, либералистичког и со
цијалн о-конструкт ив истичког
приступа, узимајући од сваког
најупотребљивије инструменте
али избегавајући њихове једно
страности и ограничења. Ово је
у предговору трећем издању по
дробније обрадио Ендрју Харел
са Оксфорда. Стенли Хофман са
Харварда је у предговору дру
гом издању (који је, уз аутен
тични предговор самог Хедли
ја Була из 1977. године, такође

Приказ

објављен у трећем издању) ука
зао на неке од предности, али
и недостатака ове студије. За
једнички, недвојбено исправан
став ових професора јесте да
студија „Анархично друштво“
протоком година готово нимало
не губи на актуелности, те да се
са разлогом сматра капиталним
делом у науци о међународним
односима.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште. Наслов
рада куцати на средини великим словима. Сви текстови на српском
језику треба да су куцани ћирилицом. У тексту су италиком (курзивом)
истакнуте речи на страном језику. Обим рада не сме бити већи од 1 до 1,5
ауторског табака, (односно 16 до 25 страна, 36300 до 56725 карактера са
размаком).
После ових података следи сажетак који треба да садржи од 100 до
250 речи. Иза сажетка иду Кључне речи чији број не може бити већи од
10, док њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба
да стоји предмет анализе, циљ рада, коришћени методолошки приступи,
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста треба
написати резиме чија дужина може бити до 1/10 дужине чланка. Аутор
би у резимеу у структуираном облику требало да истакне најважније
резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом раду знатно
шире него у сажетку. Сажетак, кључне речи и резиме треба превести и
на енглески језик, ако је рад на енглеском, сажетак и кључне речи треба
превести на српски језик.
Текст треба писати у фонту Times New Roman, величина слова 12, са
увученим пасусима и проредом 1,5 – ћирилично писмо.
Поднаслов куцати у фонту Times New Roman, величина слова 14.
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази
коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог
фонта као основни текст и треба их куцати са командом Insert – Reference – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер једино на тај начин
можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром
месту. Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:
– када се ради о монографији фуснота мора садржати: име и презиме
аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања и
број стране (на пример: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт за
политичке студије, Београд, 2009, стр. 15);
– када се ради о чланку, име и презиме аутора, назив чланка под
наводницима, назив часописа у италику, издавач, место издавања,
број, година излажења и број страница (на пример: Миша
Стојадиновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових
решења“, Политичка ревија, Институт за политичке студије,
Београд, бр. 04/2009, стр. 67);
– када се ради о зборнику радова: име и презиме аутора, назив
рада под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради
написати приређивача зборника, издавач, место издања, година
издања, број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и
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придруживање Европској унији‘‘, У: Србија – политички и
институционални изазови (приредили: Момчило Суботић,
Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2008,
стр. 239);
– извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришћене
литературе, треба да садрже пуну интернет адресу (на пример:
http://sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija).
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да
одговори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се
од навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање
целине) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од
19. априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т,
ф 2, р93/1894.
Иза сваког рада треба да иде литература поређана по азбучном реду,
са следећим елементима:
– књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач,
место издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско
питање данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008);
– зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример:
Марковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у
Србији‘‘, У: Србија – политички и институционални изазови
(приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за
политичке студије, Београд, 2008);
– чланак: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић,
Милош, ,,Варка европске хармоније‘‘, Српска политичка мисао,
Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2008);
– литература са Интернета, која не сме прећи више од 10%
коришћене литературе, треба да садржи пуну интернет адресу (на
пример: http//sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija) .
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да
одговори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се
од навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање
целине) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од
19. априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т,
ф 2, р93/1894.
Текстове слати у електронском облику на следећу е-mail адресу
ipsbgd@eunet.rs
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