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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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ЂорђеСтојановић
Факултетзаевропскеправно-политичкестудије,

УниверзитетСингидунум,НовиСад

НЕОКОРПОРАТИВНИКОНЦЕПТ
„ВАУЧЕРСКЕ-ДЕМОКРАТИЈЕ“*

Сажетак
Ува жа ва ју ћи из у зе тан зна чај асо ци ја тив ног жи во та за де мо-

крат ску те о ри ју, про бле ме по ве за не са де мо крат ским де фи ци том 
кон цеп та др жа ве бла го ста ња и тренд опа да ња ин те ре са и по ве-
ре ња у по ли тич ке ин сти ту ци је на пред них ка пи та ли стич ких дру-
штва, овај рад ана ли зи ра по ли тич ки и со ци јал ни ди зајн за сно ван 
на ква ли те ти ма асо ци ја тив ног ан га жма на као кон цеп ту ал ног је-
згра асо ци ја тив ног де мо крат ског про јек та (пре све га схва ће ног као 
ре форм ска ин тер вен ци ја у тра ди ци о нал ни мо дел ре пре зен та тив-
не де мо кра ти је или као ре форм ски до да так пре о вла ђу ју ћем агре-
га тив ном кон цеп ту де мо кра ти је). У пр вом де лу овог ра да, аутор 
кри тич ки ис тра жу је: (1) кон цепт асо ци ја тив не де мо кра ти је По ла 
Хир ста, ко ји пред ста вља ва ри јан ту ин сти ту ци о нал ног плу ра ли зма 
(ори јен ти са ног ка раз ви ја њу аде кват ни јих ин сти ту ци ја за што пот-
пу ни је укљу чи ва ње ма њи на); и (2) кон цепт асо ци ја тив не де мо кра-
ти је Џо шуе Ко е на и Џо е ла Ро џер са, ко ји се за сни ва на ра ди кал-
ном тран сфор ми са њу кор по ра ти ви стич ког при сту па где ин те ре сне 
гру пе за у зи ма ју нај зна чај ни ју по зи ци ју. Дру ги део ра да се ба ви 
нео кор по ра тив ним кон цеп ти ма асо ци ја тив не де мо кра ти је Фи ли па 
Шми те ра, те о рет ским по ку ша јем да се раз ре ши про блем со ци јал не 
не јед на ко сти про мо ви са њем се кун дар ног гра ђан ства, по лу-јав них 
асо ци ја ци ја и др жав ног си сте ма ва у че ра. Рад се за кљу чу је са раз-
ма тра њем чи ње ни ца да, иако за ми шљен као де мо крат ска ре фор ма, 

*) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-
ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра га Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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Шми те ров кон цепт асо ци ја тив не де мо кра ти је ма ни фе сту је зах тев 
за ду бин ском ме та мор фо зом де мо кра ти је.
Кључ не ре чи: асо ци ја тив на де мо кра ти ја, асо ци ја ци је, по ли тич ка те о ри-

ја, нео-кор по ра ти ви зам, ци вил но дру штво, ре фор ма де мо-
кра ти је.

УВОД

По вр шна по ми сао на со ци ја ли стич ко са мо у пра вља ње СФРЈ, 
ко је са да из гле да као „бес крај но“ да ле ка про шлост, је са свим оче-
ки ва на (али по гре шна) ре ак ци ја на син таг му асо ци ја тив на де мо-
кра ти ја, ко ја за пра во пред ста вља аутен тич но кон цеп ту ал но по ље 
ло ци ра но из ме ђу сло бод но-тр жи шног ин ди ви ду а ли зма и др жав-
ног со ци ја ли зма. На су прот пре до ми нант но сти цен тра ли зо ва не 
су ве ре не мо ћи др жа ве, у прет ход ном слу ча ју амал га ми ра не и са 
ауто ри та тив ном вла шћу јед не пар ти је, асо ци ја тив ни де мо крат ски 
про јект, на на чел ном ни воу, оп сто ји на фор си ра њу раз ли чи то сти 
гра ђан ских ини ци ја ти ва и ин сти ту ци ја сло бод но оформ ље них пре-
ко аутен тич них ин ди ви ду ал них из бо ра и за ла га ња (про бле ма тич ни 
по ло жај „асо ци ја ти ви стич ке др жа ве“, тан ке али ја ке, ће ка сни је би-
ти де таљ но ела бо ри ран). Ви ше или ма ње, али од То кви ло вог опу-
са сва ка ко пер ма нент но, до бро вољ на (во лун та ри стич ке) удру же ња 
(асо ци ја ци је) пред ста вља ју не за о би ла зно ме сто про ми шља ња де-
мо кра ти је, од ни воа где се тре ти ра ју као кључ на ком по нен та сва-
ке пра ве (истин ске) де мо кра ти је до ни воа где, за хва љу ју ћи „плу-
ра ли стич кој ре во лу ци ји“ 50 го ди на про шлог ве ка, фун ги ра ју као 
јем ство са ме ег зи стен ци је де мо кра ти је.1) Ван сва ке сум ње, та кво 
ста ње ства ри је јед ним де лом по ве за но и са огра ни че њи ма др жа ве 
и тр жи шта тре ти ра ним као ору ђа за до но ше ње ко лек тив них од лу ка 
и ор га ни зо ва њем ко лек тив ним ак ци ја. Тал кот Пар сонс је, та ко, по-
ред би ро кра ти је и тр жи шта, ди стин гви рао асо ци ја тив ну струк ту ру 
или асо ци ја тив не ре ла ци је као тре ћу ка те го ри ју опе ра тив не ор га-
ни за ци је мо дер них дру шта ва.2)

Ак ту ел ну ака дем ску и јав ну по пу лар ност асо ци ја ци ја мо же-
мо ло ци ра ти у атрак тив но сти не ко ли ко од но сних кон цеп ту ал них 
ра кур са: (1) ко му ни та ри зма; (2) ци вил ног дру штва; (3) со ци јал ног 

1) Ros ste utschers, S. „In tro duc tion- The lu re of the as so ci a ti ve eli xir.“ у Ros ste utschers, S. (ур.) 
DemocracyandtheRoleofAssociations:political,organizationalandsocialcontexts. Ro u-
tled ge, Lon don, 2005, стр. 3.

2) Ви ди Par sons, T. TheSystemofModernSocietes,Pren ti ce-Hall, En gle wo od Cliffs, 1971.; као 
и Luh mann N. TheDifferentationofSociety, Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1982. и 
Ha ber mas, J. TheTheoryofCommunicativeAction, Be a con Press, Bo ston, 1987.
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ка пи та ла, и (4) за себ не шко ле асо ци ја тив не де мо кра ти је.3) По ред 
мно го број них и не баш ма лих раз ли ка, за јед нич ки идеј ни име ни-
тељ овим те о рет ским схва та њи ма, пред ста вља, да кле, прет по став-
ка да де мо кра ти ја, би ло нор ма тив но или функ ци о нал но, за ви си 
од ква ли те та асо ци ја тив ног (ко лек тив ног) ан га жма на. Во лун та ри-
стич ке асо ци ја ци је или са мо у прав не ин те ре сне гру пе у овом ра-
ду се од ре ђу ју као ин тер но де мо крат ски устро је не ор га ни за ци је 
оформ ље не од стра не по је ди на ца за рад ре а ли за ци је за јед нич ких 
ци ље ва. У те о рет ском про јек ту (па ра диг ми) асо ци ја тив не де мо-
кра ти је (фор ме пар ти ци па тив ног де мо крат ског ди зај на), ко ји се 
за пра во ја вља као од го вор на уру ша ва ње со ци ја ли стич ке др жа ве 
и кеј нзи јан ске др жа ве бла го ста ња, во лун та ри стич ке асо ци ја ци је 
за у зи ма ју цен трал ну по зи ци ју ма ни фе сто ва ну екс тра ре пре зен та-
ци јом (ди рект ном или ин ди рект ном) и екс тра ре гу ла ци јом упра-
вља ња, асо ци ја ци је се тре ти ра ју као сред ство за рас те ре ће ње др-
жа ве и ре ви та ли за ци ју ма лих и функ ци о нал но не ли не ар них аре на 
за до но ше ње од лу ка. Френ клин Гeмвел (Fran klin Gam well) твр ди 
да асо ци ја ци је, с об зи ром на то да пред ста вља ју глав но сред ство 
пре ко ко га се етич ки аспек ти људ ске ег зи стен ци је про јек ту ју на 
јав ну сфе ру, има ју те ле о ло шки при о ри тет у де мо крат ском дис кур-
су.4) За њих се мо же на чел но ре ћи да де мо кра ти ји до при но се пре ко 
пет функ ци ја: (1) ин те ре сне ме ди ја ци је из ме ђу ин ди ви дуа и др жа-
ве; (2) обез бе ђи ва ња по ли тич ке ле ги тим но сти; (3) по мо ћи при ли-
ком до но ше ња и спро во ђе ња од лу ка; (4) де мо крат ске еду ка ци је, 
и (5) дру штве не ин те гра ци је.5) Овај рад ће се ба ви ти раз ли чи тим 
кон цеп ту ал ним ва ри јан та ма про по не на та асо ци ја тив не де мо кра ти-
је По ла Хир ста (Po la Hir sta), Џо шуа Ко е на (Jos hua Co hen) и Џо е ла 
Ро џер са (Joel Ro gers), са по себ ним на гла ском на Фи ли па Шми те ра 
(Phi lip pe Schmit ter).6) 

3) Ros ste utschers, S. „In tro duc tion- The lu re of the as so ci a ti ve eli xir.“ op. cit., стр. 4-5.

4) Gam well, F. BeyondPreference:LiberalTheoriesofIndependentAssociations,Uni ver sity of 
Chi ca go Press, Chi ca go, 1984, стр. 144-150.

5) Ros ste utschers, S. „As so ci a ti ve de moc racy- fas hi o na ble slo gan or con struc ti ve in no va tion?“ 
у Sward, M. (ур.) DemocraticInnovation:deliberation,representationandassociation. Ro u-
tled ge, Lon don, 2000, стр. 172.

6) Hirst, P. AssociativeDemocracy. NewFormsofEconomic andSocialGovernance, Po lity 
Press, Cam brid ge, 1994.; Hirst, P. FromStatism toPluralism,UCL Press, Lon don, 1997.; 
Hirst, P. „As so ci a ti o nal De moc racy.“ у Held, D. (ур.) Prospects For Democracy: North,
South,East,West. Po lity Press, Cam brid ge, 1993, стр. 112-136.; Hirst, P. „Can Se con dary 
As so ci a ti ons En han ce De moc ra tic Go ver nan ce?“ у Wright, E. O. (ур.) AssociationsandDe-
mocracy, Ver so, Lon don, 1995, стр. 101-114.; Hirst, P. RepresentativeDemocracyand its
Limits,Po lity Press, Cam brid ge, 1990.; Hirst, P. „De moc racy and Go ver nan ce.“ у Pi er re, J. 
(ур.) DebatingGovernance:Authority,Steering,andDemocracy.Ox ford Uni ver sity Press, 
Ox ford, 2000, стр. 13-36.; Hirst, P. „Can as so ci a ti o na lism co me back?“ у Hirst, P. и Ba der, V. 
(ур.) AssociativeDemocracy:TheRealThirdWay. Frank Cass Pu blis hers, Lon don, 2001, стр. 
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У те о рет ском сми слу, као глав не не до ре че но сти нео ли бер ли-
зма, ре пу бли ка ни зма, ко му ни та ри зма и те о ри ја ци вил ног дру штва, 
ко је иду у при лог асо ци ја тив не де мо кра ти је, мо же мо озна чи ти 
као: (1) ин сти ту ци о нал ну не кон крет ност; (2) пре не бре га ва ње чи-
ње ни це да се ак ту ал на по ли ти ка од ви ја у ра спо ну од др жав ног до 
над-др жав ног ни воа; (3) упро шће ну пред ста ву по сто је ћих дру шта-
ва ко ји ма се упра вља или пре ко др жа ве, или пре ко тр жи шта, или 
пре ко ци вил ног дру штва; (4) иг но ри са ње фак та да је упра вљач ка 
спо соб ност угро же на, са јед не стра не, еро зи јом ле гал ног су ве ре-
ни те та и све из ра же ни јим огра ни че њи ма са вре ме не упра вљач ке 
мо ћи, те, са дру ге стра не, би ро кра ти јом обе ле же ном ин су фи ци јен-
ци јом ин фор ма ци ја, ве шти на и ло кал них зна ња по треб них за успе-
шну стан дар ди за ци ју, при ме ну и кон тро лу од ре ђе них по ли ти ка; 
(5) за по ста вља ње зна ча ја еко ном ске и дру штве не упра ве.7) По ред 
асо ци ја тив не де мо кра ти је, као од го вор на вер ти кал не не до стат ке 
агре га тив ног кон цеп та де мо кра ти је, пре вас ход но усме ре ног на гла-
са ње и из бо ре, ја вља се и по при лич но ути цај на иде ја де ли бе ра-
тив не де мо кра ти је. По њој, јав ни про стор, кон ци пи ран на осно ву 
кри те ри ју ма јав но сти и јав ног дис кур са, про ду ку је усло ве за сло-
же ну фор му пар ти ци па тив не де мо кра ти је: про сто ра где је ди ја лог 
из ме ђу по ли тич ке вла сти и јав ног ми шље ња, те по ли тич ког до но-
ше ња од лу ка и на уч них екс пер ти за, не за о би ла зна кон стан та.8) Док 
се за де ли бе ра тив ну де мо кра ти ју мо же ре ћи да пред ста вља де мо-
крат ски ме ха ни зам без струк ту ре, асо ци ја тив на де мо кра ти ја ма ни-

15-31.; Co hen, J. и Ro gers J. „As so ci a ti ons and De moc racy.“ SocialPhilosophyandPolicy,
10 (2), 1993, стр. 282-312.; Co hen, J. и Ro gers J. „As so ci a ti ve De moc racy.“ у Bard han, P. 
и Ro e mer,J. (ур.)MarketSocialism:TheCurrentDebate. Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 
1993, стр. 236-249.; Co hen, J. и Ro gers J. „Se con dary As so ci a ti ons and De moc ra tic Go ver-
nan ce.“ у Wright, E. O. (ур.) AssociationsandDemocracy. Ver so, Lon don, 1995, стр. 7-101.; 
Co hen, J. и Ro gers J. „So li da rity, De moc racy, As so ci a tion.“ у Wright, E. O. (ур.) Associations
andDemocracy. Ver so, Lon don, 1995, стр. 236-267.; Co hen, J. i Ro gers J. OnDemocracy:
TowardaTransformationofAmericanSociety.Pen guin Bo oks, New York, 1983.; Schmit ter, 
P. „In te rest In ter me di a tion and Re gi me Go ver na bi lity in Con tem po rary We stern Euro pe and 
North Ame ri ca.“ у Ber ger, S. (ур.) OrganizingInterestsinWesternEurope. Cam brid ge Uni-
ver sity Press, Cam brid ge, 1981, стр. 285-327.; Schmit ter P. и Stre eck W. „Com mu nity, Mar-
ket, Sta te – and As so ci a ti ons? The Pro spec ti ve Con tri bu ti ons of In te rest Go vr nan ce to So cial 
Or der.“ EuropianSocilogicalReview, 1(2), 1985, стр. 119-138.; Schmit ter, P. „The Irony of 
Mo dern De moc racy and the Vi a bi lity of Ef forts to Re form its Prac ti ce.“ у Wright, E. O. (ур.) 
AssociationsandDemocracy. Ver so, Lon don, 1995, стр. 167-184.; и Stre eck W. и Schmit ter 
P. „Com mu nity, Mar ket, Sta te, and As so ci a ti ons?“ у Stre eck, W. и Schmit ter, P. (ур.) Private
InterestGovernment, Sa ge, Lon don, 1985, стр. 1-29.

7) Ba der, V. „In tro duc tion.“ у Hirst, P. и Ba der, V. (ур.) AssociativeDemocracy:TheRealThird
Way. Frank Cass Pu blis hers, Lon don, 2001, стр. 3-5.

8) Ви ди Boh man, J. PublicDeliberation:Pluralism,Complexity,andDemocracy. MIT Press, 
Cam brid ge, 1996.; Dryzek, J. S. DeliberativeDemocracyandBeyond:Liberals,Critics,Con-
testations.Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2000.; и Fung A. и Wright E. O. (ур.) Deepening
Democracy:InstitutionalInnovationsinEmpoweredParticipatoryGovernance, Ver so, Lon-
don, 2003.
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фе сту је струк ту ру (си стем) без уна пред од ре ђе ног де мо крат ског 
ме ха ни зма (про це ду ре).9) Дру гим ре чи ма, док је де ли бе ра тив на 
де мо кра ти ја фо ку си ра на на про це су ал не мо мен те, по ве за ност ци-
вил ног дру штва са де ли бе ра тив ним про це сом и на чи ном аде кват-
ног устро ја ва ња де ли бе ра тив них фо ру ма, асо ци ја тив на де мо кра-
ти ја раз ма тра ин сти ту ци о нал ни оквир ко ји омо гу ћа ва ци вил ном 
дру штву да пар ти ци пи ра у про це ду ра ма за до но ше ње од лу ка. Од 
по себ не ва жно сти је, да кле, под ву ћи да, у на ве де ним те о рет ским 
ела бо ра ци ја ма, до ла зи до пот пу ног кон цеп ту ал ног ре а фир ми са ња 
аутен тич не ре ле вант но сти фе но ме на ци вил ног дру штва.

ИНСТИТУЦИОНАЛНО-ПЛУРАЛИСТИЧКА
РЕКОНСТРУКЦИЈААСОЦИЈАТИВИЗМАИ

АРТИФАКТУАЛНААСОЦИЈАТИВНА
СОЛИДАРНОСТ

Кон цепт асо ци ја тив не де мо кра ти је По ла Хир ста, ко ји пред-
ста вља ва ри јан ту ин сти ту ци о нал ног плу ра ли зма (ди стин гви ра ног 
од дру гих те о рет ских пред ло жа ка раз ре ше њем про бле ма кул тур не 
раз ли чи то сти и по ли тич ког је дин ства на по тен ци јал но аде кват ни-
ји или идеј но осе тљи ви ји на чин), је та ко по ста вљен да ди рект но 
раз ма тра ет нич ке, на ци о нал не и ре ли гиј ске атри бу те кул тур ног 
плу ра ли зма, те об у хва та ре цент на со ци о ло шка про ми шља ња и ис-
тра жи ва ња из обла сти ра да, ор га ни за ци је и јав не ад ми ни стра ци-
је.10) По Хир сту, је дан од бит них раз ло га за што ли бе рал на де мо-
крат ска те о ри ја ни је ап сор бо ва ла асо ци ја тив ни дис курс ло ци ран 
је у то ме што др жа ву тре ти ра као те жи шну по ли тич ку за јед ни цу, 
док во лун та ри стич ке ин сти ту ци је фи гу ри ра ју као дру штве ни по-
ста мент плу ра ли стич ке по ли ти ке. Оне су ме ста за агре га ци ју и 
фор му ла ци ју раз ли чи тих ин те ре са уну тар ци вил ног дру штва и 
ба ри је ра по тен ци јал ној охло крат ској хо мо ге ни за ци ји ве ћи не: за то 
што про мо ви шу де мо крат ски суп страт при мар не асо ци ја ци је – др-
жа ве, та кве во лун та ри стич ке асо ци ја ци је се од ре ђу ју као из ве де не 
и се кун дар не. Ква ли та тив ни скок асо ци ја ти ви зма се ма ни фе сту је 
у до де љи ва њу при мар ног ста ту са асо ци ја ци ја ма као нај ре ле вант-
ни јем сред ству де мо крат ске вла сти и ор га ни зо ва ња дру штве ног 

9) Perczynski, P. „As so cio-De li be ra ti ve De moc racy and Qu a li ta ti ve Par ti ci pa tion.“ у Hirst, P. и 
Ba der, V. (ур.) AssociativeDemocracy:TheRealThirdWay. Frank Cass Pu blis hers, Lon don, 
2001, стр. 71-85.

10) Ba der, V. „As so ci a ti ve De moc racy and the In cor po ra tion of Mi no ri ti es: Cri ti cal Re marks on 
Paul Hirst’s As so ci a ti ve De moc racy.“ у Hirst, P. и Ba der, V. (ур.) AssociativeDemocracy:
TheRealThirdWay. Frank Cass Pu blis hers, Lon don, 2001, стр. 187.
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жи во та.11) Сво јим про ми шља њи ма асо ци ја ти ви зма Хирст да је 
исто риј ску пер спек ти ву по ве зу ју ћи их са: (1) бри тан ским ко о пе ра-
ти ви стич ким по кре том; (2) фран цу ским му ту ал ним со ци ја ли змом; 
и (3), по себ но, са ен гле ским плу ра ли змом и гилд-со ци јалз мом.12)

Ин сти ту ци о нал на асо ци ја тив на ре фор ма по сто је ћег мо де ла 
ре пре зен та тив не де мо кра ти је об у хва та три прин ци па по ли тич ке 
ор га ни за ци је: (1) во лун та ри стич ке са мо у пра вља ју ће асо ци ја ци је 
тре ба да гра ду ал но и про гре сив но по ста ну при мар но сред ство де-
мо крат ске упра ве еко ном ским и дру штве ним по сло ви ма; (2) моћ 
тре ба да, без об зи ра на те ри то ри јал не или функ ци о нал не атри бу те, 
бу де ди стри бу и ра на у раз ли чи те до ме не вла сти и ад ми ни стри ра на 
на нај ни жем мо гу ћем упра вљач ком ни воу; и (3) де мо кра тич ност 
по рет ка не тре ба са мо да се ма ни фе сту је пре ко мо ћи гра ђан ских 
из бо ра или вла да ви не ве ћи не већ и пре ко кон ти ну и ра ног про то ка 
ин фор ма ци ја из ме ђу оних ко ји вла да ју и оних над ко ји ма се вла да, 
где би пр ви тра жи ли са гла сност и ко о пе ра тив ност дру гих.13) Кон-
цеп ци ја во лун та ри стич ког са мо у пра вља ња као при мар ног сред ства 
де мо крат ског упра вља ња дру штве ним и еко ном ским по сло ви ма 
ин кор по ри ра два ква ли те та: (1) из ме шта ње др жав них функ ци ја на 
асо ци ја ци је и кре и ра ње ме ха ни за ма њи хо вог јав ног фи нан си ра ња; 
(2) и ре а ли за ци ју сред ста ва по треб них за кон сти ту и са ње асо ци-
ја тив ног по рет ка на ни воу ци вил ног дру штва.14) Сви ови фак то ри 
ука зу ју на ком пле мен тар но шћу обе ле же ни сук це сив ни про цес ко ји 
је усло вљен во љом за тран сфор ма ци јом ре ле вант них по ли тич ких 
сна га и ка па ци те том во лун та ри стич ких асо ци ја ци ја за при хва та ње 
тач но спе ци фи ко ва не по ли тич ке аген де.

По По лу Хир сту, ево лу тив но по сма тра но асо ци ја ти ви зам је 
од у век био екс пли цит но нор ма тив на по ли тич ка те о ри ја. Кру ци јал-
на пре ми са асо ци ја тив ног де мо крат ског про јек та је да уко ли ко се у 
не ком дру штву омо гу ћи со ци јал ним ак те ри ма нај ве ћа мо гу ћа сло-
бо да ме ђу соб ног удру жи ва ња пре ко во лун та ри стич ких уста но ва 
за оба вља ње глав них дру штве них за да та ка, он да ће са по сло ви ма 
то га ран га у та квом дру штву би ти да ле ко бо ље упра вља но не го да 
су пре пу ште ни изо ло ва ном де ло ва њу ин ди ви дуа или ад ми ни стра-
тив них те ла цен тра ли зо ва не др жа ве. Асо ци ја ти ви зам по ста вља и 

11) Hirst, P. AssociativeDemocracy. NewFormsofEconomicandSocialGovernance. op. cit., 
стр. 25.

12) Hirst, P. „Аssociational de moc racy.“ у Clar ke, P. B. и Joe Fo we ra ker, Ј. (ур.) Encyclopediaof
DemocraticThought.Ro u tled ge, Lon don, 2001, стр. 22-23.

13) Hirst, P. AssociativeDemocracy. NewFormsofEconomicandSocialGovernance. op. cit., 
стр. 20-21.

14) Loc. cit.
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сет пра ви ла ко ја ре гу ли шу по на ша ње тих ак те ра: (1) гра ђа ни тре ба 
да се ме ђу соб но удру жу ју за рад ис пу ње ња за јед нич ких свр ха и то 
тре ба да чи не на те ме љу сло бод ног ода би ра; (2) оно ли ко ко ли ко 
је мо гу ће, тим во лун та ри стич ким асо ци ја ци ја ма тре ба до зво ли ти 
ка ко да се раз ви ја ју сло бод но и не спу та но та ко и да сво је ин тер не 
по сло ве уре ђу ју са о бра зно во љи сво јих чла но ва; и (3) др жа ва или 
јав на моћ сме да огра ни чи сло бо ду не ке асо ци ја ци је ис кљу чи во за-
рад за шти те ин ди ви ду ал них сло бо да или сло бо де и ин те ре са не ке 
дру ге асо ци ја ци је.15)

Те жи шна иде ја асо ци ја тив не те о ри је је сло бо да удру жи ва-
ња по је ди на ца, а ње на раз ли ка у од но су на кон вен ци о нал ни ли бе-
рал ни ин ди ви ду а ли зам ле жи у ар гу мен ту да ин ди ви ду ми не мо гу 
за до во љи ти од ре ђе не по тре бе и пре фе рен ци је пре ко не за ви сних 
при ват них ан га жма на, те да пу на ре а ли за ци ја од ре ђе них сло бо да 
као нео п ход ност су ге ри ше ин ди ви ду ал но удру жи ва ње. Асо ци ја-
ти ви стич ка док три на члан ство у од ре ђе ној асо ци ја ци ји тре ти ра 
као не што што пре ва зи ла зи пу ке ути ли та ри стич ке на ка не, као из-
бор сред ста ва за ре а ли за ци ју за јед нич ких (ко лек тив них) ци ље ва и 
свр ха по сред ством ко га се про ши ру ју ин ди ви ду ал ни ка па ци те ти. 
Сло бо да ни је је ди но не га тив на сло бо да из бо ра ком па ти бил ног са 
вла сти том во љом и по твр ђе ног за ко ном, она про из и ла зи и из се-
лек то ва не асо ци ја ци ја и из ка те го ри је ода бра ног ци ља. Асо ци ја ци-
је, да кле, пре ко ин тер ак ци је ме ђу по је дин ци ма, ко ја под ра зу ме ва 
уза јам ност и стре мље ње ка за јед нич ком ци љу, по ве ћа ва ју ин ди ви-
ду ал не спо соб но сти: (1) у спе ци фич ном сми слу по ве за ном са свр-
хом раз ли чи тих во лун та ри стич ких асо ци ја ци ја; и (2) у раз вој ном 
сми слу пар ти ци па тив них спо соб но сти за оп ста ја ње и функ ци о ни-
са ње у гру пи.

Оба ова по зи тив на ефек та, по Хир сту, мо гу би ти из ра же ни 
пре ко пој мо ва по ве за них са ин ди ви ду ал ном сло бо дом: (1) удру жи-
ва њем по је дин ци ре а ли зу ју од ре ђе не свр хе или упра вља ју са ак-
тив но сти ма ва жним за њи хо ве ин те ре се на на чин ка ко то си гур но 
не би мо гли са ми, за то асо ци ја ти ви зам као нај бо љу власт ви ди ону 
у окви ру ко је се, као ин ди ви ду ал на бе не фи ци ја, екс тен зив на кон-
тро ла глав них со ци јал них ак тив но сти вр ши пре ко во лун та ри стич-
ких те ла; и (2) удру жи ва ње по тен ци ра и ин тен зи фи ку је про цес ин-
ди ви ду а ци је, са др жај ни ну кле ус етич ких аспе ка та асо ци ја ти ви зма, 
сло бод ни по је дин ци ко ји се удру жу ју, обра зло жен је пре ко есен-
ци јал них ин ди ви ду а ли стич ких пој мо ва ко ји про ши ру ју сло бо ду и 

15) Hirst, P. AssociativeDemocracy. NewFormsofEconomicandSocialGovernance. op. cit., 
стр. 45.
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ин ди ви ду а ци ју по је ди на ца.16) Суп стан ци јал но по сма тра но, за асо-
ци ја ти ви зам се мо же ре ћи да ма ни фе сту је те жњу ка ре а ли за ци ји 
ин ди ви ду а ци је, али пре ко иде је да се то да ле ко ефи ка сни је по сти-
же кроз ко о пе ра ци ју, не го кроз ис кљу чи во пар ти ку лар не при ват не 
ан га жма не. Асо ци ја тив на док три на, да кле, ни је у су прот но сти ни 
са ка те го ри јом не га тив не сло бо де ни са ин ди ви ду ал ним пра ви ма 
на из бор и при ват ност, пра ви ма ко ја пред ста вља ју ну жан услов за 
во лун та ри стич ки по ста мент ко о пе ра ци је и ко лек тив ног де ла ња.

Исто та ко, асо ци ја ти ви зам при хва та и фун да мен тал но на че ло 
ли бе ра ли зма по ко ме за кон ин тер ве ни ше са мо он да ка да је у пи та-
њу за шти та ин ди ви ду ал них ак тив но сти од угро жа ва ња дру гих (ка-
те го ри ја „дру ги“ под ра зу ме ва ка ко асо ци ја ци је, та ко и по је дин це). 
Во лун та ри стич ке асо ци ја ци је тре ба да бу ду што сло бод ни је у ин-
тер ном упра вља њу и ар ти ку ли са њу вла сти тих свр ха, сва ка оба ве за 
ко ју пре у зму мо ра ла би би ти де тер ми ни са на пре ко уну тра шњих 
про це ду ра за до но ше ње од лу ка. Пре ко при хва та ња ну жно сти из-
ве сних есен ци јал но по зи ци о ни ра них не га тив них сло бо да као сво је 
ис хо ди шне кон цеп ту ал не тач ке, асо ци ја ти ви стич ки про је кат ин-
кор по ри ра је згро ли бе рал ног ин ди ви ду а ли зма и из бе га ва упа да ње 
у зам ку ре пре сив ног ко лек ти ви зма. Ово сва ка ко не зна чи да су ели-
ми ни са ни сви кон флик ти из ме ђу не га тив не сло бо де до бро вољ ног 
из бо ра и по зи тив не сло бо де ко о пе ра тив них асо ци ја ци ја, по себ но 
ка да су у пи та њу по тен ци јал не не су гла си це око вла сни штва и опо-
ре зи ва ња: по ен та је да ове две фор ме сло бо де не ма ни фе сту ју не-
по мир љи ви ан та го ни зам асо ци ја тив не док три не.

На чин кон сти ту и са ња и раз во ја ин сти ту ци ја у окви ру асо-
ци ја тив не те о ри је под ра зу ме ва два етич ка зах те ва: (1) асо ци ја ци је 
мо ра ју да бу ду оправ да не пре ко њи хо вих бе не фи ци ја за по је дин-
це, бе не фи ци је мо ра ју да бу ду аутен тич но ин ди ви ду ал не, а не на-
мет ну те као ре ал ни или објек тив ни ин те ре си, асо ци ја ци је ко је их 
обез бе ђу ју мо ра ју би ти за ту свр ху иза бра не ис кљу чи во од стра не 
по је ди на ца; и (2) све асо ци ја ци је мо ра ју да бу ду за јед ни це из бо-
ра, а не за јед ни це суд би не, опре сив ност у сфе ри удру жи ва ња је 
оправ да на је ди но он да ка да чу ва усло ве по треб не за сло бод ни ода-
бир асо ци ја ци ја и кон зу ми ра ње бе не фи ци ја ко о пе ра тив но сти.17) Из 
пра ва да се бу де до бро вољ ни члан асо ци ја ци је про ис ти че још јед-
но основ но пра во асо ци ја тив ног дру штва: пра во да се иза ђе из асо-
ци ја ци је, мо гућ ност да се асо ци ја ци ја на пу сти у ре ла тив но крат-
ком вре мен ском пе ри о ду без ште те и гу би та ка. Не га тив но пра во 

16)  Ibi dem, стр. 50.

17)  Ibi dem, стр. 51.
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на пу шта ња асо ци ја ци је по не чи јем из бо ру и ле гал на од бра на тог 
пра ва су ва жни ји од по зи тив ног ин тер ве ни са ња јав не мо ћи за рад 
оси гу ра ва ња де мо кра тич но сти асо ци ја ци ја. Опа сност од за шти те 
сло бо де ин ди ви дуа и асо ци ја ци ја пре ко на ме та ња ин тер них ре гу ла 
и про це ду ра ле жи у то ме што је та кав на чин ре а го ва ња за бра њен 
од стра не јав не мо ћи. Услед то га, пра ви ла ко ја се ти чу асо ци ја тив-
ног упра вља ња мо ра ју би ти до вољ на за пре вен ци ју од ре пре сив-
но сти усме ре не ка чла но ви ма и од мо гу ћег по ни шта ва ња њи хо вог 
из бо ра.

Асо ци ја ти ви зам тре ба да бу де ко ре ни та ре форм ска тран-
сфор ма ци ја, услед то га што осна жу је гра ђа ни на и рас ки да са пе-
три фи ко ва њем при ват не хи је рар хи је ко ја чи ни да ве ћи на ци вил-
ног дру штва, уме сто да пред ста вља аутен тич но и ул ти ма тив но 
под руч је сло бо де, би ва до мен вла сти: та кав дис курс, да кле, вра ћа 
гра ђа ни но ву моћ ци вил ном дру штву.18) Ер го, асо ци ја тив на др жа ва 
бла го ста ња би би ла са гра ђе на око сле де ћих прин ци па: (1) во лун-
та ри стич ке асо ци ја ци је би се те ме љи ле на парт нер ском од но су из-
ме ђу ко ри сни ка и снаб де ва ча дру штве ним услу га ма; (2) та кве ор-
га ни за ци је би пре до ми нант но за ви си ле од јав них фон до ва и би ле 
би под ре ђе не јав ним ин спек ци ја ма и јав но фор му ли са ним стан дар-
ди ма; (3) сва ка во лун та ри стич ка асо ци ја ци ја би мо гла да ин сти-
ту ци о на ли зу је оно ли ко сер ви сних сег ме на та, ко ли ко сма тра да је 
це лис ход но и по треб но; (4) под прет по став ком да су фор му ли са ње 
стан дар да, ало ка ци ја фон до ва и ин спек ци ја кон со ци ја тив не при ро-
де, асо ци ја ци је би мо ра ле да ис пу не од ре ђе не усло ве ре ги стра ци-
је и ве ри фи ка ци је ко ји би им обез бе ди ли ста тус ко ри сни ка јав них 
фон до ва: (а) хар мо ни за ци ју са јав но до не се ним и про кла мо ва ним 
стан дар ди ма; (б) ак цеп ти ра ње пра ва на из ла зак из асо ци ја ци је и 
ко ри снич ку се лек ци ју асо ци ја тив них сер ви са; и (ц) пар ти ци па ци ју 
у јав ном и/или асо ци ја тив ном упра вља њу са чи та вим си сте мом.

За Хир ста, пот пу но раз ви је ни асо ци ја тив ни си стем би, да-
кле, био фе де ра лан са ре ги о ном као основ ном ор га ни за ци о ном је-
ди ни цом – на том ни воу, за јед но са ме ђу ре ги о нал ним тран сфе ри-
ма, фор ми ра ла би се и ди стри бу и ра ли јав ни фон до ви. По пи та њу 
јав не упра ве са раз ли чи тим со ци јал ним сер ви си ма и са си сте мом 
у це ли ни, ко о пе ра тив ност из ме ђу, на уну тра шњем пла ну, пот пу но 
де мо кра тич но-са мо у прав них асо ци ја ци ја би се ма ни фе сто ва ла сла-
њем пред став ни ка у јав на те ла за ду же на за цен трал не ре гу ла тив-
не и ди стри бу тив не функ ци је. Ре пре зен та тив на де мо крат ска те ла 
би функ ци о ни са ла на цен трал ном и ре ги о нал ном ни воу и њи хо ва 
при мар на над ле жност би би ла фор му ли са ње нај оп шти јих стан дар-

18)  Ibi dem, стр. 176.
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да и пра ви ла. Гра ђа ни би, кон се квент но, има ли по не ко ли ко гла-
со ва, као опред ме ће ње на че ла плу рал ног де мо крат ског во ту ма, и 
из над све га пра во да на пу сте од ре ђе ну асо ци ја ци ју ка да то по же ле. 
Др жа ва би за др жа ла моћ да спу та ва пре те ра ни раст у ку му ла тив но 
узе тој по тро шњи и та ко оспо ра ва и ко ри гу је стан дар де снаб де ва ње 
со ци јал ним услу га ма, али би из гу би ла уни ла те рал ну моћ до ступ-
ну по ли ти ча ри ма и упра вљач ким струк ту ра ма у би ро крат ским ко-
лек ти ви стич ким си сте ми ма: асо ци ја тив ни про фе си о нал ци у сфе ри 
дру штве ног бла го ста ња би би ли из ло же ни ин тен зив ни јем јав ном 
при ти ску, па ви ше од го вор ни и кон цен три са ни на функ ци о ни са ње 
ка ко вла сти те је ди ни це, та ко и це ло куп ног асо ци ја тив ног си сте ма.

Џо шуа Ко ен и Џо ел Ро џерс сма тра ју да се асо ци ја тив на де-
мо кра ти ја за сни ва на де мо крат ском иде а лу дру штве ног удру жи ва-
ња. Ње го ва су шти на се огле да у то ме да се при пад ни ци дру штва 
тре ти ра ју као јед на ки по пи та њу утвр ђи ва ња основ них пра ви ла 
дру штве не ко о пе ра тив но сти ко ја укљу чу је и на чи не на осно ву ко-
јих се: (1) до но се ауто ри та тив не ко лек тив не од лу ке; (2) про ду ку ју и 
ди стри бу и ра ју ре сор си; и (3) ор га ни зу је ши ри дру штве ни жи вот.19) 
На да ље, суп стан тив на по све ће ност ово ме иде а лу ин кор по ри ра и 
усред сре ђе ност на: (1) пра вич не усло ве за гра ђан ску пар ти ци па-
ци ју; (2) сна жну јав ну де ба ту; (3) пра вич ну ди стри бу ци ју ре сор-
са; и (4) за шти ту ин ди ви ду ал них ода би ра. Ка да је де мо кра ти ја у 
пи та њу, под ра зу ме ва се то тал на по све ће ност или оба ве зност то ме 
ап стракт ном иде а лу: дру штву јед на ких ко ји ма упра вља ју ње го ви 
при пад ни ци за њих са ме. Гра ђа ни схва та ју јед на кост у од но су пре-
ма фун да мен тал ним спо соб но сти ма ко је об у хва та ју: (1) ева лу а ци ју 
ра зло жно сти стан дар да удру жи ва ња и упра вља ње њи хо вим спро-
во ђе њем пре ма ре зул та ти ма те ева лу а ци је; и (2) ка па ци те те за фор-
му ли са ње и ре а ли за ци ју ин тен ци ја су про ста вље них ис хо ди шту са-
чи ње ном од та ко кон ци пи ра них пра ви ла. Ап стракт ни де мо крат ски 
иде ал об у хва та још шест спе ци фич них пра ви ла: (1) на род ни су ве-
ре ни тет; (2) по ли тич ку јед на кост; (3) ди стри бу тив ну пра вич ност; 
(4) гра ђан ску осве шће ност; (5) до бро еко ном ско функ ци о ни са ње; 
и (6) др жав не ком пе тен ци је.20)

По Хир сту, шест кри те ри ју ма ко је су Ко ен и Ро џерс фор му-
ли са ли да би де фи ни са ли де мо кра ти ју ука зу ју на две раз ли чи те 
кон цеп ци је у ње ном трет ма ну: по след ња два не ко ин ци ди ра ју са 
пр ва че ти ри, ко ја су по ве за на са кла сич ним ра ди кал но-ре пу бли-
кан ским де фи ни са њем де мо кра ти је као ве ћин ске мо ћи за до но ше-

19)  Co hen, J. и Ro gers J. „Se con dary As so ci a ti ons and De moc ra tic Go ver nan ce.“ op. cit., стр. 
33.

20)  Ibi dem, стр. 35
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ње од лу ка су ве ре них гра ђа на по све ће них за шти ти ин ди ви ду ал них 
пра ва и пра ва ма њи на.21) Кон цен три са ност на асо ци ја тив но-де мо-
крат ску кон цеп ци ју ин вол ви ра спе ци фич ну за ми сао де мо кра ти је, 
ону ко ја је од ре ђу је као ефи ка сну упра ву фун ди ра ну на: (1) аде-
кват ном про то ку ин фор ма ци ја од дру штва ка вла сти; и (2) ко ор ди-
на ци ји дру штве них по сло ва пре ко са рад ње др жа ве и се кун дар них 
асо ци ја ци ја за ду же них за ре пре зен то ва ње глав них, ин сти ту ци о-
нал но кон сти ту и са них дру штве них ин те ре са. Да кле, ова де фи ни-
ци ја де мо кра ти је ни је из ра же на пре ко пој мо ва ко ји су по ве за ни са 
вла да ви ном ве ћи не, већ пре ко ква ли те та до но ше ња од лу ка ко је ре-
зул ту је из ин тер ак ци је др жа ве и дру гих со ци јал них ор га ни за ци ја.

Кон цеп ту ал но је згро асо ци ја тив не де мо кра ти је је об ли ко ва-
ње фрак ци ја пре ко де ли бе ра тив не по ли ти ке асо ци ја ци ја чи је умре-
жа ва ње ди рект но до при но си ега ли тар ној де мо крат ској вла сти. За 
њу ни је при мар но да уки не власт, или да одво ји др жа ву од дру-
штва, или да офор ми про стор за спо ра зу ме ва ње из ме ђу јед на ких 
гру па, уме сто све га то га: она те жи ка то ме да де лу је ди рект но на 
асо ци ја тив но окру же ње јав них ак тив но сти и то на на чин да асо ци-
ја ци је учи ни ма ње фрак ци о на ли зо ва ним и по др жи ега ли тар не де-
мо крат ске нор ме. Ору ђе ово га ре форм ског про јек та тре ба да бу де 
иден тич но ору ђу јав не по ли ти ке (так се, при ре зи и ле гал не санк ци-
је) ко је је опе ра ци о на ли зо ва но пре ко стан дар ди зо ва них про це ду ра 
за до но ше ње од лу ка фор мал не вла сти (ле ги сла ту ра и ад ми ни стра-
тив ни ор га ни над гле да ни од стра не су до ва).22) Уоп ште но го во ре ћи, 
циљ ово га про јек та је де тер ми ни сан нор ма ма де мо крат ске вла сти 
и под ра зу ме ва ан га жман у три под руч ја: (1) та мо где по сто је не-
јед на ко сти у по ли тич кој ре пре зен та ци ји, асо ци ја тив на де мо кра ти-
ја про мо ви ше ор га ни зо ва ну ре пре зен та ци ју ис кљу че них ин те ре са; 
(2) та мо где груп ни пар ти ку ла ри зам на ру ша ва на род ни су ве ре ни-
тет или де мо крат ску де ли бе ра ци ју, асо ци ја тив на де мо кра ти ја охра-
бру је ор га ни зо ва но по на ша ње ко је ће узи ма ти у об зир и дру ге; и 
(3) та мо где асо ци ја ци је има ју ве ћу ком пе тен ци ју од јав них вла-
сти за про ду ко ва ње де ло твор них и пра вич них ре зул та та или та мо 
где ње ни пар ти ци пан ти мо гу да уна пре де ефи ка сност упра вљач-
ких про гра ма, асо ци ја тив на де мо кра ти ја пре по ру чу је ди рект ни ју и 
фор мал ни ју уло гу гру па.

Асо ци ја ци је, за Ко е на и Ро џер са, ни су да те као спон та не тво-
ре ви не дру штве ног жи во та у ни јед ној сво јој еле мен тар ној ком по-
нен ти, већ као мо да ли те ти ко ји су де тер ми ни са ни јав ном по ли ти-

21)  Hirst, P. „Can Se con dary As so ci a ti ons En han ce De moc ra tic Go ver nan ce?“ op. cit., стр. 104.

22) Co hen, J. и Ro gers, J. „Se con dary As so ci a ti ons and De moc ra tic Go ver nan ce.“ op. cit., стр. 
44.



СПМброј3/2010,годинаXVII,свеска29. стр.11-40.

22

ком. Услед то га, усло ви под ко јим ове ор га ни за ци је функ ци о ни шу, 
ба ланс мо ћи из ме ђу њих и сте пен ком пе ти тив но сти и ко о пе ра тив-
но сти је об ли ко ван пре ко де ли бе ра тив но ре фор ми са ног ин тер вен-
ци о ни зма де мо крат ске др жа ве. По сто ји се дам ва жних асо ци ја-
тив них ква ли те та: (1) моћ и од го вор ност вођ ства асо ци ја ци је; (2) 
цен тра ли за ци ја вла сти у асо ци ја тив ном до но ше њу од лу ка; (3) све-
о бу хват ност или про пор ци о нал ност члан ства асо ци ја ци је у од но су 
пре ма за ин те ре со ва ној по пу ла ци ји; (4) обим од го вор но сти ко ји је 
асо ци ја ци ја пре у зе ла или ко ји јој је до де љен; (5) ква ли тет од но са 
са др жа вом; (6) мо да ли те ти ин тер ак ци је са дру гим асо ци ја ци ја ма; 
и (7) пра вич ност у ди стри бу ци ји мо ћи из ме ђу асо ци ја ци ја.23)

Ко ен и Ро џерс су, да кле, све сни да со ли дар ност про ис те кла 
из њи хо вог кон цеп ту ал ног пред ло шка не ће би ти иста као при род на 
или спон та на ва ри јан та, за то што ће јој, у нај ма њу ру ку, не до ста-
ја ти фре квент ност кул тур не ин тер ак тив но сти ко ја је по ве за на са 
кон сте ла ци јом асо ци ја тив не спон та но сти.24) Ипак, ту раз ли ку тре-
ти ра ју са мо као не пот пу ност и сма тра ју је по жељ ним и екла тант-
ним из ра зом ме та мор фо за на свет ском ни воу. При то ме, њи хо ва 
ре ак ци ја, ко ја под ра зу ме ва по треб ност ви ше ко смо по лит ско-ар ти-
фак ту ал не а ма ње ин тен зи фи ко ва но-ор ган ске со ли дар но сти, са др-
жи мо рал не и функ ци о нал не ар гу мен те: они про пи ту ју ка ко та ква 
но ва со ли дар ност ко ре спон ди ра са зах те ви ма де мо крат ског кон-
сен зу са и ка ко до при но си со ци јал ној еду ка ци ји. Да би се ап сол ви-
ра ли мо рал ни аспек ти но ве со ли дар но сти пр во тре ба кон ста то ва ти 
из ра же ну дру штве ну и по ли тич ку хе те ро ге ност као до ми нант не 
од ли ке гло бал не свет ске си ту а ци је. Та ква хе те ро ге ност чи ни не-
сум њи во те шком ре а ли за ци ју кон сен зу са о по ли тич кој кон цеп ци ји 
прав де, укљу чу ју ћи и кон цеп ту а ли за ци ју про ду ко ва ну пре ко ега-
ли тар не де мо кра ти је.

За сва ку кон цеп ци ју прав де, кон сен зус зна чи по ве ћа ње ста-
бил но сти по рет ка и про мо ви са ње спе ци фич них вред но сти: (1) 
со ци јал не ком пакт но сти и по ве ре ња; (2) со ци јал ног ми ра; (3) по-
јед но ста вље ње про це ду ра за до но ше ње од лу ка; (4) ре ду ко ва ње 
тро шко ва им пле мен та ци је и мо ни то рин га; и (5) под прет по став ком 
да кон сен зус ре флек ту је јав не де ба те и ди ску си је, ре ду ко ва ње али-
је на ци је гра ђа на од јав ног ода би ра.25) Шта ви ше, он по ма же у хар-
мо ни за ци ји чи стог иде а ла асо ци ја ци ја, чи ји су чла но ви по ли тич ки 
ауто ном ни и са мо у пра вља ју ћи, са чи ње ни цом да дру штве на и по-

23)  Ibi dem, стр. 48-50.

24)  Co hen, J. и Ro gers J. „So li da rity, De moc racy, As so ci a tion.“ op. cit., стр. 253.

25)  Ibi dem, стр. 254.
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ли тич ка ре ше ња усло вља ва ју фор му са мо кон цеп ту а ли за ци је чла-
но ва асо ци ја ци је и ли ми ти ра ју њи хо ве на ме ре и ре зул та те ин тер не 
се лек ци је. Ка да кон сен зус по пи та њу нор ми и вред но сти обра зу је 
и об ја шња ва ко лек тив не од лу ке, гра ђа ни ко ји су им под ло жни мо гу 
ре ћи да су те од лу ке не за ви сне и са мо у пра вља ју ће, те ће, кон се-
квен то, и на ни воу про це ду ре и на ни воу при ме не, афир ма тив но 
тре ти ра ти раз ма тра ња ко ја про ду ку ју со лу ци је као из вор но мо рал-
но ре зо но ва ње. Та ко ђе, по ли тич ком ар гу мен та ци јом, по ну ђе ном у 
фор ми де ба те ко ју су дру ги вољ ни да при хва те и др жа вом ко ја је 
оправ да на пре ко те исте рас пра ве, кон сен зус фор си ра му ту ал но по-
што ва ње из ме ђу гра ђа на.

До се за ње та квог кон сен зу са у ам би јен ту де мо крат ског плу-
ра ли зма је до ста ком пли ко ва но, а раз лог ле жи у то ме што по ли-
тич ки кон сен зус ко ји ре флек ту је са мо у пра вља ње и ме ђу соб но ува-
жа ва ње мо ра би ти ре а ли зо ван без кон тро ли са них и ре пре сив них 
фак то ра, об у хва та ју ћи и за шти ту основ них сло бо да из ра жа ва ња и 
удру жи ва ња. У са гла сју са Рол со вим дис кур сом, Ко ен и Ро џерс на-
гла ша ва ју да по ли тич ка кон цеп ци ја прав де мо же оп ста ти у си ту-
а ци о ном окви ру мо рал ног плу ра ли зма: гра ђа ни мо гу из ра жа ва ти 
ан та го ни зи ра на и кон фликт на мо рал на, ре ли ги о зна или фи ло зоф-
ска убе ђе ња, а да при том де ле пре кла па ју ћи кон сен зус про ду ко ван 
пре ко по ли тич ке кон цеп ци је ко ја ин кор по ри ра прин ци пе прав де 
– не сум њи во је да гра ђа ни мо гу одо бра ва ти исте по ли тич ке те о-
ре ме, чак и ако су одво је не од ди фе рен ци ра них мо рал них, ре ли-
ги о зних и фи ло зоф ских по сту ла та. Оно што има суп стан ци јал ну 
ва жност је сте да је ква ли тет пра вич не ко о пе ра тив но сти ме ђу јед-
на ким гра ђа ни ма по др жа ван од сва ког за себ ног и ди стин гви ра ног 
се та по сту ла та. По ли тич ки кон сен зус је, да кле, мо гућ под плу ра ли-
стич ким усло ви ма, али се не сме пре не брег ну ти ни ва жност прак-
тич не до ступ но сти ин сти ту ци о нал ног ме ха ни зма ко ји га про мо-
ви ше. Прет по ста вље ни кон сен зус по ве зан са кон сти ту ци о нал ном 
де мо кра ти јом ма ни фе сту је чи ње ни цу да ин ди ви дуе и пар ти је, ко је 
тре ба ју по др шку за вла сти те про јек те, мо ра ју да сво ја ста но ви шта 
уса гла се са суп стан ци јал ни јим иде јом гра ђан ства и јед на ко сти по-
је ди на ца.26)

За Ен др јуа Ле ви на, опет, исто риј ски по сма тра но, де мо кра-
ти ја озна ча ва вла да ви ну де мо са, на род них ма са су про ста вље них 
ели та ма, али, про то ком вре ме на, она је из гу би ла свој кла сни са др-
жај и ме та мор фо зи ра ла у вла да ви ну не из ди фе рен ци ра ног на ро да 

26)  Ibi dem, стр. 255.
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на до пу ње ну јав ном де ли бе ра ци јом и ди ску си јом.27) След стве но, 
мо же се ре ћи да је по ли ти ка де мо кра тич на оно ли ко ко ли ко су ко-
лек тив ни из бо ри де тер ми ни са ни ин ди ви ду ал ним ода би ри ма и то 
пре ко узи ма ња у об зир ал тер на тив но-оп ци о них пред ло га јед на ких 
по је ди на ца. По ње му, ли бе рал ни дис курс не фа во ри зу је ди рект ну 
де мо кра ти ју, већ ре пре зен та тив ну ва ри јан ту ко ја се тре ти ра као 
гра ђан ска се лек ци ја пред став ни ка пре ко раз ли чи тих ме ди ја тив них 
ин сти ту ци ја, уз не дво сми сле ну на по ме ну да је пар тиј ски си стем 
нај ма ње агре си ван по пи та њу про мо ви са ња и ре а ли за ци је де мо-
крат ских вред но сти. Без об зи ра на све, оба де мо крат ска мо да ли те-
та де фи ни тив но од ба цу ју пер спек ти ву кла сне по зи ци о ни ра но сти у 
трет ма ну и раз у ме ва њу де мо крат ске вла да ви не. Ува жа ва ју ћи та кву 
ко њунк ци ју, а пле ди ра ју ћи за раз у ме ва ње де мо кра ти је пре вас ход-
но као про це са де мо кра ти за ци је, а не као фик си ра ног ста ња ства-
ри, Ле вин, пре све га, оце њу је Ко е нов и Ро џер сов асо ци ја тив ни де-
мо крат ски про је кат као по ку шај фор му ли са ња прин ци па до брог 
де мо крат ског упра вља ња или, још пре ци зни је, као по ку шај фор-
му ли са ња не че га што гра ђа ни са пре о вла ђу ју ћим де мо крат ским и 
ега ли тар ним сен зи би ли те том под ра зу ме ва ју под до брим упра вља-
њем.

Ис хо ди шна кон цеп ту ал на по став ка асо ци ја тив не де мо кра ти-
је Ко е на и Ро џер са је оп хр ва на про бле ми ма: са јед не стра не, она, 
по ма ло оп скур но, за не ма ру је ре ле вант на раз ма тра ња о де мо крат-
ским функ ци ја ма асо ци ја ци ја и, са дру ге стра не, с об зи ром на то да 
је, пре све га, те о ри ја о упра вља њу и еко ном ској „ево лу ци ји“, она 
има пре ва лент но ауто ри та ран и функ ци о на лан ка рак тер (асо ци ја-
ци је не на ста ју спон та но као код Хир ста, ја вља ју се као про дукт 
де ли бе ра ци је али су де фи ни са не нор ма тив ним кри те ри ју ми ма, то 
су све о бу хват не ор га ни за ци је ко је су та ко устро је не да њи хо ве во-
ђе си мул та но од го ва ра ју члан ству али има ју и сна жне ин стру мен те 
за ње го во санк ци о ни са ње – до ла зи до цен тра ли за ци је у про це су 
груп ног до но ше ња од лу ка и про мо ви са ња ин тен зив не ве зе из ме ђу 
др жа ве и асо ци ја ци ја. Има ју ћи све ово на уму, Ко ен и Ро џерс су у 
ко ри го ва ној вер зи ји сво га ра да ста ви ли ак це нат на асо ци ја тив но 
по на ша ње у ду ху со ли дар но сти, те на гра ђан ске и де ли бе ра тив не 
ефек те асо ци ја тив ног ан га жма на. Јед но стра но и не кри тич ко пред-
ста вља ње не по твр ђе них ин ди ви ду ал них ко ри сти од пар ти ци па ци-
је ни је ода гна ло сум њу у то да је ова про ме на кур са не што ви ше 
од пу ког еви ден ци о ног анек са за по др жа ва ње при мар не функ ци о-
нал не ше ме њи хо ве асо ци ја тив не де мо кра ти је. По сто ји те шко хар-
мо ни зу ју ћа су прот ност из ме ђу ин ди ви ду ал них функ ци ја асо ци ја-

27)  Le vi ne, A. „De moc ra tic Cor po ra tism and/ver sus So ci a lism.“ у Wright, E. O. (ур.) Associati-
onsandDemocracy, Ver so, Lon don, 1995, стр. 157-166.
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ци ја гло ри фи ко ва них у ре ви ди ра ној вер зи ји (аре не де ли бе ра ци је 
и ко о пе ра ци је, шко ле де мо кра ти је, ком пе тен ци ја, по ве ре ње, од го-
вор ност и со ли дар ност) на спрам цен тра ли зо ва них, по лу-јав них и 
ли дер ских асо ци ја ци ја фор му ли са них у пр вој вер зи ји (кор по ра ти-
ви стич ких ин те ре сних гру па).

СЕКУНДАРНОГРАЂАНСТВО,ПОЛУ-ЈАВНЕ
АСОЦИЈАЦИЈЕИДРЖАВНИВАУЧЕРСКИСИСТЕМ

Да би се раш чи сти ле све не до у ми це тре ба на по ме ну ти да два 
нај ва жни ја мо мен та ко ји из ра жа ва ју слич ност асо ци ја тив не де мо-
кра ти је и кор по ра ти ви зма су: (1) ин клу зи ја асо ци ја ци ја ци вил ног 
дру штва у про цес кре и ра ња и им пле мен та ци је јав не по ли ти ке; и 
(2) апо стро фи ра ње ак тив ног др жав ног ин тер вен ци о ни зма у об ли-
ко ва њу асо ци ја тив ног окру же ња. Ме ђу тим, док кор по ра ти ви стич-
ка док три на про мо ви ше пар ти ци па ци ју ре стри ко ва ну на цен тра ли-
зо ва не асо ци ја ци је, по себ но на оне ко је ре пре зен ту ју под руч је ра да 
и ка пи та ла, те пре го ва ра ју ка ко ме ђу соб но, та ко и са др жа вом на 
на ци о нал ном ни воу, асо ци ја тив на де мо кра ти ја ува жа ва ра зно ли-
кост не функ ци о нал но за сно ва них асо ци ја ци ја и по тен ци ра де цен-
тра ли зо ва не фор ме со ци јал ног ди ја ло га. На да ље, кор по ра ти ви зам 
и асо ци ја тив на де мо кра ти ја су фо ку си ра ни на са свим раз ли чи те 
атри бу те асо ци ја ци ја. За кор по ра ти ви зам је ва жан ка па ци тет асо-
ци ја ци ја за со ци јал ну кон тро лу сво јих чла но ва, спо соб ност да се 
про ду ку је ма њи или ве ћи сте пен во лун та ри стич ког при ста ја ња на 
цен тра ли зо ва но спо ра зу ме ва ње. Из кор по ра ти ви стич ког ра кур са, 
ова ква ин клу зив ност је ва жна за то што ли ми ти ра ди стри бу тив не 
кон флик те и омо гу ћа ва упра вљач кој струк ту ри да лак ше за о би ђе 
кон тро верз ну по ли ти ку. У слу ча ју да се не сла жу са зах те ви ма асо-
ци ја ци је, сло бо да чла но ва да је на пу сте ли ми ти ра на је ком пул зор-
ним или ква зи-ком пул зор ним про по зи циј ским аран жма ном ко ји 
де фи ни ше усло ве члан ства. За асо ци ја тив ни де мо крат ски мо дел 
груп ни ка па ци те ти за ре ша ва ње про бле ма и кон фли ка та су од пре-
суд не ва жно сти. Они су за сно ва ни ка ко на ду бин ском по зна ва њу 
члан ства, аку му ли ра ном кроз фре квент ну ин тер ак тив ност са упра-
вљач ком струк ту ром асо ци ја ци ја, та ко и на вер ти кал ном по зна ва-
њу са ме при ро де про бле ма. Ни је спор но да се асо ци ја тив на де мо-
крат ска па ра диг ма, за раз ли ку од кор по ра ти ви стич ког пред ло шка, 
ба зи ра на де цен тра ли зо ва ним и пар ти ци па тив ним асо ци ја ци ја ма.

Нео кор по ра ти ви стич ка те о ри ја про пи ту ју ко ли ко је по сто је-
ћи ин клу зив ни или екс клу зив ни си стем кор по ра ти ви стич ке ин тер-
ме ди ја ци је ефи ка сан и да ли ће не ка вр ста де мо крат ске на до пу не 
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(ин тер вен ци је) отво ри ти ин те ре сну груп ну ре пре зен та ци ју ис кљу-
че ним гру па ма и учи ни ти кор по ра ти ви стич ко спо ра зу ме ва ње зна-
чај но би ше од го вор ни јим и ре пре зен та тив ни јим у од но су пре ма 
ши рој дру штве ној за јед ни ци.28) У том кон тек сту, Фи лип Шми тер 
и Вол фганг Стрек (Vol fgang Stre eck) де фи ни шу ци вил но дру штво 
као скуп или си стем ин тер ме ди ја тив них гру па, ко је су ре ла тив но 
не за ви сне ка ко од јав них ауто ри те та та ко и од при ват них про дук-
ци о но-ре про дук ци о них је ди ни ца (пред у зе ћа и по ро ди ца). Без ин-
трин сич ног тен ди ра ња ка за ме ни ка ко др жав них, та ко и при ват них 
струк ту рал них еле мен та, те без при ста ја ња на пре у зи ма ње од го-
вор ност за во ђе ње по ли ти ке у це ли ни, оне су спо соб не за де ли бе-
ра ци ју и ре а ли за ци ју ко лек тив них ак ци ја у од бра ни или про мо ци ји 
вла сти тих ин те ре са и ин тен ци ја. При све му то ме, оне сво је ис по-
ља ва ње и функ ци о ни са ње уса гла ша ва ју пре ма уна пред утвр ђе ним 
ре гу ла ма гра ђан ске и ле гал не при ро де. За Шми те ров и Стре ков 
при ступ у фор му ли са њу иде ал ног мо де ла дру штве ног по рет ка мо-
же се ре ћи да се за сни ва на: (1) фун да мен тал ним на че ли ма глав них 
ко лек тив них ак те ра; (2) усло ви ма за пар ти ци па ци ју; (3) на чи ни ма 
до но ше ња од лу ка; (4) ме ди ји ма раз ме не; (5) вр ста ма ге не ри са ног 
до бра; и (6) по зи тив ним спољ ним ефек ти ма.29) На да ље, они раз-
ма тра ју ин те ре сне асо ци ја ци је као тран сфор ми са не но си о це ин ди-
ви ду ал них ин те ре са, твр де ћи да по сто је ћа ор га ни за ци о на те о ри ја 
ни је при хва ти ла по ли тич ку кон цеп ци ју ин те ре са по ко јој ин те ре-
сне гру пе пред ста вља ју не што мно го ви ше од па сив ног агре га-
ци о ног ре ци пи ра ња пре фе рен ци ја сво јих чла но ва. Ор га ни зо ва ни 
груп ни ин те ре си ни су да ти већ пред ста вља ју ре зул тат ра зно ли ких 
ва ри је те та ин тер ак ци је из ме ђу со ци јал не и ор га ни за ци о не струк-
ту ре. Услед то га, ин тер ак тив не ре ла ци је се, са јед не стра не, мо гу 
од ре ди ти као ква ли тет ор га ни за ци о но-циљ не фор ма ци је, док су, 
са дру ге стра не, по ве за не са фор ма ци јом ко лек тив ног иден ти те та 
у ин сти ту ци о нал ном кон тек сту уну тар ко га се груп ни ин те ре си и 
иден ти те ти де фи ни шу и кон ти ну и ра но про пи ту ју.30)

За Фи ли па Шми те ра, кре а то ра асо ци ја тив ног ва у чер ског мо-
де ла, Ко ен и Ро џерс су ожи ве ли нор ма тив ну де мо крат ску те о ри ју 
као тра ди ци ју кри тич ке ми сли и апли ци ра ли је на ре ди зај ни ра ње 
де мо крат ских ин сти ту ци ја. Та ква ре форм ска стра те ги ја се те шко 
обра зла же и ком пли ко ва но им пле мен ти ра. По ред ре ла тив но спо-
рог до се за ња по зи тив них ре форм ских ефе ка та и има нент них ре а-

28)  Hirst, P. AssociativeDemocracy. NewFormsofEconomicandSocialGovernance. op. cit., 
стр. 36.

29) Stre eck W. и Schmit ter P. „Com mu nity, Mar ket, Sta te, and As so ci a ti ons?“ op. cit., стр. 8-17.

30)  Ibi dem, стр. 19.
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ли за ци о них кон фу зи ја, обич но про во ци ра ин стик тив но не га тив не 
ста во ве кон зер ва тив них и ре ак ци о них си ла усме ре них ка пе три-
фи ка ци ји ста тус-qуо-а, по себ но ка да се етич ко оправ да ње или 
ин стру мен тал на ра ци о нал ност по вла че из алох то ног из во ра ко ји 
је, као по де фи ни ци ји, те жак и про бле ма ти чан циљ ној аутох то ној 
кул ту ри. Има ју ћи то на уму, за ре форм ску стра те ги ју то га ран га 
се мо же ре ћи да прет по ста вља: (1) скло ност ка про ме на ма; (2) во-
љу да се не што на у чи од дру гих; и (3) спрем ност на жр тво ва ње 
у тран сак ци о но-тран сфор ма ци о ном пе ри о ду. По ње му, Ко е нов и 
Ро џер сов про је кат је, не за ви сно од ње го ве пра ве вред но сти, под-
стак нут и са два до дат на раз ло га: (1) оп штим (на ли ни ји про ме не 
ме то да ге не рал не си стем ске ева лу а ци је)- по сле по бе де ка пи та ли-
стич ке де мо кра ти је, успе шност од ре ђе ног по рет ка се ви ше не ме ри 
ком па ра ци јом са дру гим ре жи ми ма већ за до вољ ством вла сти тих 
гра ђа на; и (2) спе ци фич ним (на ли ни ји кон крет не си стем ске ева лу-
а ци је)- Аме ри ка је по че ла зна чај но да за о ста је за раз ви је ним ка пи-
та ли стич ко-де мо крат ским по рет ци ма.31)

Ко е нов и Ро џер сов мо дел је, да кле, усред сре ђен на тран-
сфор ма ци ју си сте ма ор га ни зо ва них ин те ре са, што га раз ли ку је од 
кла сич них ре форм ских зах те ва ко ји су уоби ча је но фо ку си ра ни на 
ви ше јав не и при ла го дљи ви је де мо крат ске ин сти ту ци је (из бор не 
за ко не, ста ту тар но пар тиј ско устрој ство, ве ли чи ну из бор них је ди-
ни ца, струк ту ру ле ги сла тив них те ла, пре ро га ти ве ег зе ку ти ве итд.). 
Ин те ре сне асо ци ја ци је су ма ње ви дљи ве ком по нен те мо дер них де-
мо кра ти ја: (1) из у зет но су број не и на мо мен те са свим со ци јал но 
езо те рич не и кон спи ра тив не; (2) од ли ку ју се ком плек сним исто риј-
ским ге но ти пом; (3) ег зи сти ра ју у раз ли чи тим ле гал ним фор ма ма; 
и (4) ре а ли зу ју нај ра зли чи ти је ко лек тив не функ ци је. Са јед не стра-
не, за Шми те ра, та ква кон јунк ци ја ма ни фе сту је пред но сти њи хо-
вог кон цеп ту ал ног по ку ша ја, јер по сто ји чи тав спек тар по зи тив них 
ефе ка та ко ји, ка ко из нор ма тив не пер спек ти ве та ко и због ин стру-
мен тал них раз ло га по ве за них са про дук тив но шћу и ком пе ти тив-
но шћу, мо гу ре зул то ва ти из уна пре ђи ва ња оно га што се, по чев од 
То кви ла, озна ча ва као асо ци ја тив на умет ност, док, са дру ге стра не, 
оно са чим се Шми тер не сла же пред ста вља ју сред ства пре ко ко јих 
тре ба да се ре а ли зу ју ци ље ви ко ји су за цр та ли Ко ен и Ро џерс.

На и ме, у скла ду са њи хо вим кон цеп ту ал ним пред ло шком 
др жа ва од лу чу је и ве ри фи ку је ко ји ин те ре сни си стем нај ви ше 
од го ва ра од ре ђе ном по ли тич ком про сто ру и са ста вља атрак тив-
не од но сне се то ве за функ ци о ни са ње сва ке пар ти ци пи ра ју ће асо-

31)  Schmit ter, P. „The Irony of Mo dern De moc racy and the Vi a bi lity of Ef forts to Re form its 
Prac ti ce.“ op. cit., стр. 168. 
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ци ја ци је. Не са мо да та ква кон сте ла ци ја под ра зу ме ва по сто ја ње 
екс трем них ка па ци те та за ком пе тент ну ева лу а ци ју асо ци ја ци ја и 
не у трал ну се лек ци ју, не го и ви ше стра но по ве ћа ва ком плек сност 
до но ше ња та квих од лу ка. Оста вља ју ћи по стра ни ка ко ће се де фи-
ни са ти по ли тич ки про стор и шта ће се де си ти са оним зо на ма ко-
је су ин тер сек то ри јал не и тран сфер зал не, мо же се прет по ста ви ти 
да ће „ми ри ја де“ нео п ход них ин фор ма ци ја о де се ти на ма хи ља да 
рав но прав них асо ци ја ци ја за тр па ти ле ги сла ту ру. Чак и ако крај њи 
ауто ри тет оста не ло ци ран у тра ди ци о нал но до вр ше ном си сте му 
ре пре зен та ци је, сте пен ми ну ци о зно сти ко ји је по тре бан за та кву 
се лек ци ју те шко да мо же би ти опи сан као де ли бе ра тив но ко лек-
тив но од лу чи ва ње уте ме ље но на на род ном су ве ре ни те ту. Уко ли ко 
и до ђе до пре ци зног де фи ни са ња по ли тич ког про сто ра, иза бра ни 
пар ти ци пан ти и ало ци ра на др жав на по моћ ће по ка зи ва ти сна жну 
тен ден ци ју ка фик си ра њу се лек то ва ног асо ци ја тив ног раз ме шта ја. 
Та кво ста ње ће усло ви ти да ну жни мо ни то ринг јав них ин те ре са 
бу де још ви ше под ре ђен оли гар хиј ским ин те ре си ма у од но су на 
ис хо ди шну по зи ци ју. По Шми те ру, сва ки ег зи сти ра ју ћи кор по ра-
ти ви зам, др жав ни или дру штве ни, мо ра да се су о чи са озбиљ ним 
по те шко ћа ма у ве зи са пе три фи ко ва ним ин те ре сним ка те го ри ја ма 
и чвр сто ћом кон сти ту и са них ор га ни за ци ја.32)

На да ље, код Ко е на и Ро џер са не мо же да се кон ста ту је аде-
ква тан трет ман са вре ме не „екс пло зи је“ ак тив но сти ор га ни за ци ја 
ко је де кла ри шу ре пре зен то ва ње ра зно вр сних пра ва (жи во тињ ски 
и при род ни про тек ци о ни зам, па ци фи зам, фе ми ни зам, ве ге те ри ја-
ни зам, ет ни ци зам, ра си зам и сл.). За прет по ста ви ти је да ће не-
ке од ових асо ци ја ци ја про ћи ве ри фи ка ци о ни про цес пред у зет од 
стра не др жа ве, али те шко да ће све обез бе ди ти при су ство у пре-
фе ри ра ном про сто ру. Ни је ја сно да ли ће и за њих би ти при ме њен 
кри те ри јум за о кру же но сти, оби ма од го вор но сти, фор мал но сти и 
ин те гра тив них ка па ци те та, на на чин да ће би ти дис кри ми ни са не у 
ко рист асо ци ја ци ја уте ме ље них на кла сним, про фе си о нал ним или 
сек то ри јал ним ин те ре си ма. Оне уно се у по ли тич ки про цес ме ру 
оп ште за сту пље но сти и прин ци пи јел них убе ђе ња ко ји мо ра ју би ти 
тре ти ра ни и оце ње ни на са свим дру га чи ји на чин. Ко ен и Ро џерс 
ве ру ју да ће кла се, ка пи тал и рад у сво јим нај ши рим ор га ни за ци-
о ним фор ма ма за др жа ти пре до ми нант ну уло гу и то по це ну ве ћег 
сте пе на сек то ри јал не и про фе си о нал не ди вер зи фи ка ци је, док је, за 
Шми те ра, про блем у то ме што у де мо крат ском по ли тич ком про це-
су не ма нор ма тив ног про сто ра за на ме та ње и, ер го, пер пе ту и ра ње 

32)  Ibi dem, стр. 169.
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раз ли ка, осим у слу ча ју кад су аутен тич ни из раз сло бод ног из бо ра 
гра ђа на.33)

Ко нач но, ни јед на ре фор ма ово га ран га не мо же би ти ре а ли-
зо ва на док гра ђа ни ни су убе ђе ни: (1) да ње на укуп на ко рист ма-
ни фе сту је до бро бит за сва ко га; и (2) да не ће на ру ши ти по сто је ћу 
ди стри бу ци ју мо ћи у сме ру ко ји мо же на ште ти ти бу ду ћим од лу ка-
ма. По Шми те ру, Ко ен и Ро џерс су мо жда и ус пе ли да ап сол ви ра ју 
пр ви зах тев, али дру ги је остао са свим отво рен. То ме све му тре ба 
до да ти и пре не бре га ва ње: (1) ин тер на ци о нал них ком по нен ти ин-
те ре сне ре пре зен та ци је; (2) ре форм ских кон се квен ци на пар тиј ски 
си стем и ле ги сла тив не про це се; (3) на чи на ре гу ли са ња пар ти ци-
па ци је ре ли гиј ских и па три от ски удру же ња, с об зи ром на њи хо-
ву етич ку ва жност у свим есен ци јал ним со ци јал ним зо на ма; и (4) 
по тре бе за де фи ни са њем ли ми та ар ти фак ту ал но сти и, след стве но, 
ни воа до ког ће по сто је ће при род не асо ци ја ци је би ти за не ма ри ва-
не, а оформ ље не но ве кроз јав ну по ли ти ку.34)

За Шми те ра, очи глед но је да рас те ре ће ње др жа ве и ле ги сла-
тив ног про це са од об ра де то ли ког бро ја де таљ них ин фор ма ци ја о 
ре фор ми са ним асо ци ја ци ја ма мо ра би ти ре а ли зо ва но пре ко гра ђа-
на. Као нај по год ни ји ме тод иден ти фи ку је си стем се кун дар ног гра-
ђан ства ко ји под ра зу ме ва да ће гра ђа ни ма, у ре гу лар ним вре мен-
ским ин тер ва ли ма, би ти до де ље ни ва у че ри за по др шку асо ци ја ци ја 
и до зво ље на ди стри бу ци ја у са гла сју са вла сти тим ин те ре си ма и 
пре фе рен ци ја ма. Јав ни фон до ви би до би ја ли ва у че ре из ге не рал ног 
бу џе та и са мо оне ор га ни за ци је ко је при хва те од ре ђе не ре стрик ци-
је (нпр. уну тра шњу де мо крат ску се лек ци ју вођ ства, тран спа рент-
ност фи нан сиј ског по сло ва ња, не про фит но кре и ра ње ак тив но сти 
итд.) мо гле би да до би ју ва у че ре и ста тус гра ђан ске или по лу-јав не 
ин сти ту ци је. Ова ко јед но став но ус по ста вље ни кри те ри ју ми усло-
ви ли би ка на ли са ње ве ли ког бро ја ре сор са у асо ци ја ци је свих вр-
ста и ре ду ко ва ње, ако не и пот пу но ели ми ни са ње, по сто је ћих не-
јед на ко сти у ка па ци те ти ма за ко лек тив но де ло ва ње.

Укуп ност ова кве ди стри бу ци је би ауто мат ски и ин ди рект но 
ре ди зај ни ра ла си стем ин те ре сне ре пре зен та ци је, ва у чер ски си стем 
би био отво рен без ика кве дис кри ми на ци је свим ег зи сти ра ју ћим и 
по тен ци јал ним ин те ре си ма. Си мул та но, не би охра бри вао не ку до-
ми нант ну гра ни цу раз два ја ња, из јед на ча вао би усло ве удру жи ва ња 
кроз ка те го ри је ко је би ва ри ра ле по ини ци јал ним ре сор си ма, за сту-
пље но сти, бро ју чла но ва, ин тен зи те ту ло ка ци је итд. Гра ђа ни би са-

33)  Ibi dem, стр. 170.

34)  Ibi dem, стр. 171.
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ми би ра ли ко ји ин те ре си пред ста вља ју те жи ште њи хо вих опре де-
ље ња и се лек то ва ли би асо ци ја ци ју ко ја их нај бо ље ре пре зен ту је. 
Осла ња ју ћи се на пе ри о дич ну ди стри бу ци ју ва у че ра, чи тав си стем 
би био до вољ но флек си би лан - спо со бан за на гра ђи ва ње оних асо-
ци ја ци ја ко је иден ти фи ку ју но ве пред ме те од јав не за ин те ре со ва-
но сти и зна ча ја. Ком пе ти ци ја из ме ђу ва у чер ских сек то ра би би ла 
ди на мич на, што би до при не ло по ве ћа њу ко му ни ка ци је pro et con tra 
ме ђу ри вал ским асо ци ја ци ја ма и усло ви ло ви ши сте пен пра вич но-
сти гра ђан ске де ли бе ра ци је и де ба та. Да кле, ва у чер ски си стем би 
мо гао да се де фи ни ше као ин сти ту ци о нал но пот пу но не у тра лан.35)

Те мељ Шми тро вог асо ци ја тив ног про јек та за пра во ма ни-
фе сту је три ме ђу соб но ја ко бли ске ре фор ме: (1) уста но вље ње по-
лу-јав ног ста ту са за ин те ре сне асо ци ја ци је; (2) фи нан си ра ње тих 
асо ци ја ци ја пре ко оба ве зних до при но са; и (3) ди стри бу ци ју тих 
фон до ва пре ко си сте ма гра ђан ских ва у че ра. Ка ко ин те ре сне асо-
ци ја ци је и дру штве ни по кре ти ко ји се ор га ни зу ју по прин ци пи ма 
по лу-јав но сти та ко и ин те ре сне ор га ни за ци је и дру штве ни по кре-
ти чи је се функ ци о ни са ње ба зи ра на при ло зи ма њи хо вих чла но ва 
мо гу да иза ђу и уђу у по ли тич ки си стем кад год то по же ле. Ме ђу-
тим, пра во на ва у чер ски ди стри бу и ра ну по моћ сти чу тек са при-
хва та њем од ре ђе них јав них оба ве за по пи та њу њи хо вих ин тер них 
про це ду ра и јав ног по на ша ња. Ин ди ви дуе мо гу да при па да ју не ве-
ри фи ко ва ним асо ци ја ци ја ма, оним без јав ног сер ти фи ка та, и чи сто 
при ват ним асо ци ја ци ја ма на на чин ка ко то пре фе ри ра ју, али сви 
по ре ски об ве зни ци мо ра ју да из дво је фик си ра не из но се за ин те-
ре сну ре пре зен та ци ју у це ли ни. Сви гра ђа ни по ре ски об ве зни ци 
у пот пу но сти рас по ла жу са сво јим ва у че ри ма, мо гу их ди стри бу-
и ра ти у про пор ци ји ко ју они од ре де, на рав но, са мо по лу-јав ним 
асо ци ја ци ја ма ко је за сту па ју и опред ме ћу ју њи хо ве пре фе рен ци је.

Чак и ако се раз ли ку ју у не ким ва жним ме сти ма, Шми тер 
на гла ша ва да у мно гим европ ским зе мља ма си стем при вред них 
ко мо ра за ре пре зен та ци ју ин ду стриј ских, тр го вач ких, за нат ских 
или зе мљо рад нич ких ин те ре са пред ста вља ле гал ни пре се дан за 
ову вр сту асо ци ја тив но сти. По чев од На по ле о но вог пе ри о да, па 
све до про ши ре ња и осна же ња на кра ју 19. ве ка, ови оба ве зу ју ћи 
аран жма ни за сек тор ску ре пре зен та ци ју пред ста вља ју до бар при-
мер ме ре ко ја је про ми шље но и свр хо ви то под сти ца на да слу жи 
ра ди пре ва зи ла же ња ин трин сич них мањ ка во сти у асо ци ја тив ним 
спо соб но сти ма спе ци фич них со цио-еко ном ских гру па, те за до во-
ље ња од ре ђе них ци ље ва јав не по ли ти ке. Не ко мо же при го во ри ти 
да уста но вље ње ових си сте ма на та ко фор му ли са ном се лек тив ном 

35)  Ibi dem, стр. 172.
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прин ци пу ни је де мо крат ско или да њи хо во функ ци о ни са ње не из-
ра жа ва јав не оче ки ва ња, али, без об зи ра на све то, они и да ље оп-
ста ју и ни су кон фон ти ра ни са дру гим де мо крат ским ин сти ту ци-
ја ма. У да на шње вре ме, нај ви дљи ви ја ана ло ги ја се мо же по ву ћи 
пре ма јав ним фон до ви ма за рад по ли тич ких пар ти ја и га ран то ва њу 
да сва ки оп ту же ни мо ра има ти прав ног са вет ни ка.

Мо дер не ин те ре сне асо ци ја ци је већ оба вља ју раз ли чи те јав-
не функ ци је и као но си о ци од ре ђе них јав них ан га жма на и као из-
вр ши о ци од ре ђе не по ли ти ке јав них вла сти, ма да се рет ко ка да од 
њих за и ста тра жи да функ ци о ни шу као спе ци фи чан јав ни мо дел 
са тач но од ре ђе ним пра ви ма и оба ве за ма. Спо ме ну те при вред не 
ко мо ре су из у зе так, али ли бе рал ни за ко ни ка сног XIX ве ка и ра ног 
XX ве ка су омо гу ћи ли ла ко фор ми ра ње и ре ги стро ва ње асо ци ја ци-
ја, док син ди ка ти под ра зу ме ва ју ап сорп ци ју од ре ђе них пра ви ла и 
про це ду ра за сти ца ње ста ту са нај ре пре зен та тив ни јег и екс клу зив-
ног пре го ва рач ког пар ти ци пан та. У др жа ви са кор по ра ти ви стич-
ким си сте мом та кви трен до ви ме та мор фо зи ра ју у сво ју екс трем-
ну ва ри јан ту, све ка те го ри је кла сних или сек тор ских ин те ре са су 
апри ор но уста но вље не пре ко вла сти ко ја из да је ли цен цу или сер-
ти фи кат са мо јед ној ор га ни за ци ји за њи хо во об ла сно ре пре зен то-
ва ње.

Та ква кон сте ла ци ја усло вља ва да Шми те ров ва у чер ски си-
стем на мер но из бе га ва спе ци фи ка ци ју би ло ко је фик си ра не ка те-
го ри је ре пре зен то ва ња уте ме ље не на кла си, ста ту су, сек то ру или 
про фе си ји, те оста вља ор га ни за ци о не гра ни це ко је об у хва та ју 
по лу-јав не ин сти ту ци је де фи ни са не пре ко: (1) ин те ре сних ини-
ци ја ти ва; (2) са мо о дре ђе ња дру штве них гру па; и (3) ком пе ти ци је 
за ва у че ре ин ди ви ду ал них гра ђа на.36) Глав на ин тен ци ја ко ја ле жи 
иза по лу-јав ног ста ту са је сте фор си ра ње: (1) гра ђан ске ди мен зи је 
асо ци ја ци ја; (2) њи хо вог бо љег ме ђу соб ног раз у ме ва ња; и (3) ува-
жа ва ња ин те ре са јав но сти као це ли не. Та ко по зи ци о ни ра не аспи-
ра ци је би ин сти ту ци о нал но мо ра ле кул ми ни ра ти у уста но вље њу 
По ве ље о пра ви ма и оба ве за ма ко ја би ре гу ли са ла функ ци о ни сње 
ин те ре сних асо ци ја ци ја са ве ри фи ко ва ном ре ле вант но шћу за се-
кун дар но ор га ни за ци о но гра ђан ство. Шми тер прет по ста вља да 
би би ло са свим на ив но по ве ро ва ти ка ко на ме та ње од ре ђе них асо-
ци ја тив них фор ми и пра ви ла ауто мат ски во ди ка ак те ри ма ко ји су 
ру ко во ђе ни иде ал ним спо јем чи ње ни ца, ре спек то ва ња дру гих и 
ан ти ци пи ра њем же ље не бу дућ но сти: ва у чер ски си стем, пре све-
га, по ку ша ва да амал га ми ра од ре ђе не усло ве са мо ор га ни зо ва ња и 
упра вља ња са кон крет ном по др шком и ком пе ти тив ним про це сом 
ало ка ци је мо ћи.

36)  Ibi dem, стр. 174.
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Шми тер прет по ста вља да би По ве ља о пра ви ма и оба ве за ма 
са др жа ла: (1) спе ци јал ну ре ги стра ци о ну про це ду ру за све асо ци-
ја ци је ко је функ ци о ни шу у скла ду са По ве љом за рад ак тив но сти 
ин те ре сне ре пре зен та ци је и ин тер ме ди ја ци је; (2) при ступ јав ним 
вла сти ма свих де ли бе ра тив но ре ле вант них ак те ра за ле ги сла ти ву 
и им пле мен та ци ју у спе ци фи ко ва ним ин те ре сним до ме ни ма; (3) 
га ран то ва ње де мо крат ских из бор них про це ду ра за из вр шне струк-
ту ре и њи хо ве од го вор но сти це ло куп ном члан ству са по себ ним 
апо стро фи ра њем пра ва ма њи на; (4) оба ве зу да се као чла но ви при-
хва те сви (по је дин ци, по ро ди це, ком па ни је итд.) чи ји се ин те ре си 
по кла па ју са са мо де фи ни са ним ин те ре сним до ме ном (без об зи ра 
на пол, ра су, на ци о нал ност итд.); (5) за бра ну на си ља, ра си зма, и 
дру гих фор ми кри ми нал ног по на ша ња; (6) оба ве зу пот пу не јав не 
тран спа рент но сти при хо да и рас хо да асо ци ја ци је; (7) за бра ну би ло 
ка квих про фит них ак тив но сти; (8) за бра ну до при но са фи нан си ра-
ња по ли тич ких пар ти ја, дру штве них по кре та и дру гих ин те ре сних 
асо ци ја ци ја; (9) оси гу ра ва ње ка па ци те та за ди рект ну пар ти ци па-
ци ју у им пле мен та ци ји јав не по ли ти ке (прет по став ка је да ће ре ле-
вант на по ли ти ка би ти мак си мал но ад ми ни стри ра на пре ко асо ци ја-
тив них ка на ла); (10) га ран ци је да јав на власт не ће ин тер ве ни са ти у 
уну тра шњу де ли бе ра ци ју и ода бир по лу-јав них асо ци ја ци ја, осим 
у слу ча ју обез бе ђи ва ња ста ту са и про ме не гра ђан ског и кри вич ног 
за ко но дав ства; (11) до зво лу за при ступ јав ним фон до ви ма за сно-
ва ним на обли га тор ним да ва њи ма гра ђа на ко ја су ди стри бу и ра на 
пре ко ва у че ра, као и не за ви сним при ват ним фон до ви ма чла но ва 
од ре ђе не асо ци ја ци је.37)

Од бра на но ве по ре ске по ли ти ке, у сми слу на ме та ња но вих 
так си, ни ка да ни је ужи ва ла по др шку, по себ но у све тлу нео ли бе-
рал них за ла га ња про тив по ве ћа ња фи скал них обли га ци ја за ко је 
се већ др жи да су пре ве ли ке. Ме ђу тим, по Шми те ру, чи тав ва у-
чер ски си стем се за сни ва на но вом ме то ду фи нан си ра ња ин те ре-
сног по сре до ва ња, фи нан си ра ња ко је тре ба да бу де не за ви сно од 
спо соб но сти или же ља по је ди нач ног гра ђа ни на да из дво ји нов ча на 
сред ства, што ука зу је на не во лун та ри стич ко фор ми ра ње фи нан сиј-
ских ре сор са од свих оних ко ји ће по тен ци јал но има ти ко ри сти. 
Без об зи ра да ли ће се на зва ти асо ци ја тив ни до при нос или ре пре-
зен та тив на до на ци ја, то ће, ван сва ке сум ње, и да ље оста ти при-
нуд на упла та. Та ква так са тре ба да бу де оба ве за сва ког ста нов ни ка 
на од ре ђе ној те ри то ри ји, али не и кор по ра ци ја, јер би та ко до шло 
да дво стру ке упла те и, след стве но, по тен ци јал но ве ћег ути ца ја на 
ди стри бу ци ју при хо да. Сва ко ко би же лео, мо гао би да уче ству је 
и са до бро вољ ним при ло зи ма, што га, на рав но, не би осло бо ди ло 

37)  Ibi dem, стр. 175-176.
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од пла ћа ња ге не рал не так се. Шми тер на гла ша ва да би то ле ри са ње 
ова кве сло бо де са чу ва ло ма ле и ком пакт не гру пе ко је би и да ље 
оста ле атрак тив не за сво је чла но ве. При том, оно што ста би ли зу је 
чи тав мо дел је ме ха ни зам ва у че ра ко ји мо гу би ти до де ље ни са мо 
ин те ре сним асо ци ја ци ја ма са по лу-јав ним ста ту сом у раз ме ри ко ју 
ода бе ре сам гра ђа нин. Њи хо ву уни форм ну вред ност би од ре ђи ва-
ла јав на по ли ти ка, а је ди не тро шко ве њи хо ве упо тре бе би де тер-
ми ни са ли вре ме и на пор по треб ни за тех нич ку ре а ли за ци ју и за 
при ку пља ње ин фор ма ци ја о ал тер на тив ним асо ци ја тив ним ре ци-
пи јен ти ма.

За Шми те ра, по сто ји ви ше атрак тив них ка рак те ри сти ка ва у-
чер ског си сте ма у до ме ну ин те ре сне ре пре зен та ци је: (1) до зво ља-
ва ње ре ла тив но сло бод ног из ра жа ва ња плу ра ли те та пре фе рен ци ја 
сва ког гра ђа ни на у од но су на огра ни че ња јед не пар тиј ске ли сте 
или јед ног кан ди да та као нај че шће фор ме те ри то ри јал но ба зи ра-
ног гла сач ког си сте ма; (2) с об зи ром да ће про пор ци ја ди стри бу-
ци је ва у че ра асо ци ја ци ја ма од стра не ин ди ви дуа ја сно ре флек то-
ва ти ко ли ко сна жно сва ки по је ди нац осе ћа раз ли чи те ин те ре се, 
ва у чер ски си стем ће обез бе ди ти јед но став но ре ше ње за про блем 
ин тен зи те та ко ји већ ду же вре ме за о ку пља де мо крат ску те о ри ју; 
(3) до ћи ће до из јед на ча ва ња ва у чер ског из но са и одва ја ња од лу ке 
о до при но су од не јед на ког рас по ла га ња ре сор си ма ко је је ин трин-
сич но си сте му вла сни штва; (4) ану ли ра ће се ра ци о нал ни мо ти ва за 
ко руп тив не де фор ма ци је, јер ва у че ри оси гу ра ва ју ди рект ну ко рист 
до на то ру и мо гу би ти по тро ше ни са мо пре ко ве ри фи ко ва не асо-
ци ја ци је са сер ти фи ка том; (5) би ће омо гу ће но про ми шља ње при-
ро де не чи јег ин те ре са и пру же на је дин стве не шан се за ева лу а ци ју 
не чи јих прет ход них из бо ра; (6) до ћи ће до ма те ри ја ли зо ва ња сна-
жног ме ха ни зма за уве ћа ва ње од го вор но сти асо ци ја ци ја – уко ли ко 
се по на ша ње њи хо вог вођ ства пре ви ше раз ли ку је од пре фе рен ци ја 
по је ди на ца ко ји су сво је ва у че ре по тро ши ли на њих, гра ђа ни мо-
гу да их тран сфе ри шу на не ку дру гу асо ци ја тив ну ло ка ци ју; (7) 
ре а ли зо ва ће се ефи ка сна се лек ци ја из ме ђу ри вал ских кон цеп ци ја 
не ког ин те ре са и, след стве но, по тен ци јал но ан га жо ва ње ла тент них 
гру па ко је не мо гу да пре ђу ини ци јал ни ор га ни за ци о ни цен зус; и 
(8) оси гу ра ће се објек тив на сред ста ва за про ши ре ње есен ци јал них 
гра ђан ских прин ци па и ком пе ти тив ног је згра де мо кра ти је и то без 
мо мен тал них и ин тен зив них ин ди ви ду ал них зах те ва и без угро жа-
ва ња по зи ци је ели та.38)

За Шми те ра, све то пред ста вља сиг ни фи кан тан на пре дак 
у од но су на по сто је ћу прак су из бор них де мо кра ти ја и плу ра ли-

38)  Ibi dem, стр. 178.
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стич ког по сре до ва ња. Оно што ни је раз ја шње но је сте ка ко би се 
ти про гре сив ни трен до ви за др жа ли у ви ше кор по ра ти ви стич ким 
си сте ми ма. Нео спор но је да ова кав мо дел ели ми ни ше пе три фи-
ко ва но кон сти ту и са ње на ци је уте ме ље но на кла сним, сек тор ским 
или про фе си о нал ним ка те го ри ја ма. Са ва у че ри ма све ка те го ри је 
ин те ре са ко је су ре пре зен то ва не кроз по лу-јав ни ста тус има ју исте 
хи по те тич ке шан се да при ву ку по др шку, та ко да ни јед ној асо ци-
ја ци ји ни је га ран то ван стал ни мо но пол у од ре ђе ном до ме ну. Чи-
ње ни ца да ће не ке асо ци ја ци је рас по ла га ти са ви ше ва у че ра мо же 
би ти до бар ар гу мент за по тен ци ра ње све о бу хват ни јих ка те го ри ја и 
мо но по ли стич ки јих ор га ни за ци ја, ма да та кав од нос сна га увек мо-
же би ти на ру шен уко ли ко гра ђа ни ис тра ју у пре у сме ре ној по тро-
шњи сво јих ва у че ра. У ва у чер ском си сте му гра ђа ни-до на то ри не 
по ста ју ауто мат ски чла но ви удру же ња, њи хо ви ва у чер ски гла со ви 
не по вла че за со бом ка ко при сту па ње од ре ђе ној асо ци ја ци ји та ко 
и по слу шност ис тој. По ве ћа ње ре сор са и ис так ну тост асо ци ја ци је 
мо же до ве сти и до по ве ћа ња ње не атрак тив но сти за ин ди ви ду ал ну 
пар ти ци па ци ју, ва у чер ска ком пе ти ци ја ме ђу асо ци ја ци ја ма усло-
вља ва из два ја ње зна чај них сред ста ва за при до би ја ње по др шке и 
то не са мо на ни воу ва у чер ског ка пи та ла, већ и на по љу ан га жма на 
ре гу лар ног члан ства ко је ће од лу чи ва ти о ва у чер ској по тро шњи.

Шми тер су ге ри ше да тех нич ка им пле мен та ци ја ва у чер ског 
мо де ла мо ра да ува жи и сле де ће мо мен те: (1) ва у че ри тре ба да бу ду 
ад ми ни стри ра ни за јед но за по ре зом на до бит и тре ба да има ју фор-
му упит ни ка са ли стом свих по лу-јав них асо ци ја ци ја; (2) гра ђа ни 
би мо гли да иза бе ру ли ми ти ра ни број асо ци ја ци ја, фрак ци о ну ди-
стри бу ци ју тре ба сук це сив но су зби ја ти због јед но став но сти об ра-
чу на ва ња; (3) ли ста по лу-јав них асо ци ја ци ја би мо гла да бу де та ко 
струк ту и ра на да ор га ни за ци је са ве ли ким члан ством за у зи ма ју по-
себ ну сек ци ју, ло кал не и спе ци ја ли зо ва не гру пе тре ба да бу ду ори-
јен ти са не ка при дру жи ва њу ши рим и на ци о нал ним асо ци ја ци ја ма 
у окви ру ко јих би ре а ли зо ва ле сво ју фи нан сиј ску по др шку, док би 
асо ци ја ци је ко је ни су за до во љи ле кван ти та тив не кри те ри ју ме би ле 
ис кљу че не из на ци о нал ног ва у чер ског си сте ма; (4) при ли ком по-
чет не при ме не ово га мо де ла, си гур но је да би асо ци ја ци ја ко је при-
хва те по лу-јав ни ста тус ужи ва ле при ви ле го ва ни ји по ло жај у од но-
су на оста ле асо ци ја ци је, по зи тив на по сле ди ца та квог ста ња би ће 
ини ци јал на по др шка ва у чер ској ше ми, док се као не га тив ни ефе кат 
мо же од ре ди ти пер пе ту и ра ње асо ци ја ци ја ко је мо жда и ни су нај ре-
пре зен та тив ни је; (5) пред но сти мо но по ли стич ке или ви со ко оли го-
по ли стич ке ре пре зен та ци је, апо стро фи ра не у кор по ра ти ви стич кој 
ли те ра ту ри, сва ка ко мо ра ју би ти ра ти фи ко ва не пре ко ва у чер ског 
ме ха ни зма да не би до шло до му со ли ни јев ске Car ta del Lo vo ro со-
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лу ци је, уко ли ко до ђе до пре кла па ња и мул ти пли ко ва ња уну тар 
ин те ре сне ка те го ри је асо ци ја ци је, не по сто ји ни ка кво ко ри го ва ње 
од стра не вла сти, при су ство не-чла но ва ула га ча ће де ло ва ти ко-
рек тив но на пер си стен ци ју та кве фраг мен та ци је – ако ан га жо ва ње 
њи хо вих ва у че ра по ка же ја сан от клон пре ма фик си ра ним по на ша-
њи ма, он да ће ор га ни за ци о на струк ту ра мо ћи да ре а ли зу је ин тер ну 
тран сфор ма ци ју пер цеп ци је ин те ре са; (6) гра ђа ни мо гу да по ста ну 
и чла но ви асо ци ја ци ја ко је се не на ла зе на ли сти, али ко ри шће ње 
јав них фон до ва од стра не та квих асо ци ја ци ја под ра зу ме ва ис пу-
ње ње усло ва по лу-јав ног ста ту са и за до во ље ње цен зу са по пи та њу 
члан ства; (7) из но си ва у че ра гра ђа на ко ји не из ра зе сво је асо ци ја-
тив но опре де ље ње би ли би рас по ре ђе ни у са гла сју са пре фе рен ци-
јал ним про пор ци ја ма ка рак те ри стич ним за це ло куп но гра ђан ство; 
(8) ли ца без гра ђан ског ста ту са ко ја пла ћа ју по рез та ко ђе би до би-
ја ла ва у че ре ко је мо гу да по ну де асо ци ја ци ја ма за ре пре зен то ва ње 
њи хо вих ин те ре са, то би им омо гу ћи ло да упра жња ва ју гра ђан ска 
пра ва ко ја су им ус кра ће на у пар тиј ској, из бор ној и ле ги сла тив-
ној обла сти; (9) ва у чер ски фон до ви би би ли ди стри бу и ра ни сва ке 
го ди не, али би си стем ва у чер ске се лек ци је био ре а ли зо ван сва ке 
две го ди не и то де ли мич но због рас те ре ће ња по је ди на ца, а де ли-
мич но због отва ра ња про сто ра за пу но ис по ља ва ње асо ци ја тив них 
про гра ма; (10) асо ци ја ци ја ма тре ба би ти за бра ње но при до би ја ње 
гра ђа на пре ко по ну де по врат ка јед ног де ла вред но сти ва у че ра у го-
то вом нов цу или ди рект ним услу га ма.39)

Шми тер је убе ђен да ре а ли за ци ја ова ко кон ци пи ра ног мо де-
ла, са ње го ве три уско по ве за не ком по нен те: по лу-јав ним ста ту сом 
асо ци ја ци ја, оба ве зу ју ћим на чи ном фи нан си ра ња и ва у чер ским си-
сте мом за ди стри бу ци ју ре сор са, ма ни фе сту је зна ча јан по мак уна-
пред по пи та њу кор по ра ти ви зма и плу ра ли зма упра ве у мо дер ним 
де мо кра ти ја ма. Ње го ва пу на при ме на тре ба да узро ку је ди на мич на 
и ди сци пли ну ју ћа ре ше ња за пре ва зи ла же ње кон фли ка та, ре ше ња 
ко је не зах те ва ју кон стант ни мо ни то ринг и ин тер вен ци је др жа ве 
и осло ба ђа ју гра ђа ни на од не пра вич но сти и не пред ви дљи во сти 
тр жи шта. Те жи шни ло кус бу ду ће ста бил но сти та квог кон сен зу ал-
ног по рет ка прет по ста вља схва та ње по ко ме се та ква кон цеп ци ја 
уте ме љу је на про це су пер ма нент ног про фи ли са ња со ци јал ног спо-
ра зу ме ва ња и то не пре ко не тран спа рент ног кла сног ком про ми са 
из ме ђу по је ди на ца, већ кроз из ми ре ње мно го број них груп них раз-
ли ка пре ко про це са уса гла ша ва ња, те им пле мен та ци је ре зул та та 
тог до го ва ра ња пре ко ја сно де фи ни са них и од го вор них ор га ни за-
ци ја ци вил ног дру штва.

39)  Ibi dem, стр. 179-180.
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На рав но, не мо гу ће је пот пу но са гле да ти ка кве ће са др жин-
ске про ме не про ис те ћи из та кве ре кон струк ци је ин те ре сне по ли ти-
ке, ве ћим де лом за то што уко ли ко им је да та шан са да то ура де без 
на пре за ња – ла ко и еле гант но, су штин ски је не са зна тљи во ка ко ће 
гра ђа ни из ра зи ти обим и ин тен зи тет њи хо вих пра вих пре фе рен-
ци ја. По Шми те ру, не ма њу по те шко ћу ће пред ста вља ти и увид у 
то ка ко ће дру ге де мо крат ске ин сти ту ци је ре а го ва ти на рав но прав-
ни ју ор га ни за ци о ну ди стри бу ци ју ма ни фе сто ва ну асо ци ја тив ном 
ре пре зен та ци јом ин те ре са. За пра во, ова ква кон цеп ту ал на по став ка 
ће би ти мо гу ћа, чак иако се на ду жи вре мен ски пе ри од ку му ла-
тив ни учи нак по ка же као не до во љан, не де ло тво ран или не а де ква-
тан, са мо уко ли ко у њој мно ге гру пе бу ду пре по зна ле аде кват ну 
си стем ску со лу ци ју за по сто је ће не до стат ке и бу ду ће ин тен ци је.

ЗАКЉУЧАК

Шми те ров про јект се апри ор но уте ме љу је на афир ма ци ји 
де мо крат ске уло ге ин те ре сних гру па и на пот пу ном (су штин ском) 
от кло ну пре ма по зи тив ном си сте му ин те ре сне ре пре зен та ци је: он 
се при мар но ба ви дру штве ном не јед на ко шћу. У том сми слу, кон-
ста ту је се да док прин ци пи јел но, на ни воу мо гућ но сти, сло бо да 
удру жи ва ња по тен ци јал но фун ги ра као сна жно оруж је у ру ка ма 
оних ко ји до бро вољ но спо је сво је по је ди нач но не до вољ не ре сур се 
у ку му ла тив но ко лек тив но де ла ње, у прак си та кви ка па ци те ти би-
ва ју екс клу зив на од ли ка ком пакт них (при ви ле го ва них) гру па ко је 
су нај спо соб ни је у екс пло а ти са њу пред но сти та кве на чел не мо гућ-
но сти. Шми те ров пред лог за пре ва зи ла же ње ова кве кон јунк ци је је 
уво ђе ње се кун дар ног гра ђан ства, ко је би се ба зи ра ло на ви ше или 
ма ње обли га тор ном асо ци ја тив ном ан га жма ну и од стра не др жа ве 
ад ми ни стра тив но ре гу ли са ном си сте му ва у че ра. И ма да је та ква 
ре фор ма је кон цен три са на на ели ми ни са ње чи та вог спек тар не јед-
на ко сти ду бо ко уко ре ње них у бо гат ству, вла сни штву или ста ту су, 
ко је уно се дис кри ми на ци о не ин те ре сне еле мен те у са вре ме не де-
мо крат ске по став ке, она у то ме не успе ва у пот пу но сти. По сма тра-
на кроз при зму иде а ли стич ког стре мље ња, она на сто ји да рас ки не 
са про шло шћу ди рект не ин ди ви ду ал не пар ти ци па ци је у јав ној де-
ли бе ра ци ји и из на ђе „мо дус“ гра ђа ни на чи ја бу дућ ност ни је „хер-
ме ти зо ва на“ пер ма нент ном за о ку пље но шћу јав ним ин те ре сом.

Без об зи ра на про кла мо ва не ре форм ске ди мен зи је, Шми те-
ров кон цеп ту ал ни пред ло жак је, у сво јој крај њој идеј ној по став ци, 
обе ле жен не ким ко ре ни тим тран сфор ма ци ја ма при ро де са ме де мо-
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кра ти је. Због то га што се ве ћи на са вре ме них де мо кра ти ја ба зи ра на 
во лун та ри стич кој гра ђан ској пар ти ци па ци ји, оба ве зност гла са ње 
пред ста вља не што што се нај ма ње оче ку је, па си стем на мет ну те 
асо ци ја тив не ин те ре сне ре пре зен та ци ју вр ло ла ко мо же ме та мор-
фо зи ра ти у ствар до ми нант ни је и „агре сив ни је“ по ли тич ке оп ци је. 
Осим то га, иако овај об лик асо ци ја тив не де мо кра ти је мо же ану-
ли ра ти „кла сич не“ не јед на ко сти про и за шле на ста ту су, при хо ду и 
обра зо ва њу, исто вре ме но он мо же ак це ле ри ра ти уло гу „мо дер них“ 
не јед на ко сти за сно ва них на по лу, уз ра сту, ре ли ги ји или не ком дру-
гом кри те ри ју му раз ли чи то сти. Не ки од тих но во на ста лих „груп-
но-пар ти ку лар них“ ин те ре са су струк ту рал но ком пли ко ва ни за 
ор га ни зо ва ње, а не ки, што је да ле ко ва жни је, де ли бе ра тив но оп ти-
ра ју за не мо гућ ност фор мал не ин сти ту ци о нал не ре пре зен та ци је. 
In sum ma, Шми те ро ва ре фор ма по ли ти ке су ге ри ше ква ли та тив ну 
тран сфор ма ци ју са мог суп стра та по сто је ће де мо кра ти је, она за ди-
ре мно го ду бље у ње ну при ро ду од пр во бит но про кла мо ва ног ци-
ља усме ре ног ка сма ње њу дру штве них не јед на ко сти.

До дај мо ово ме и на чел ну оп сер ва ци ју (прет по став ку) да асо-
ци ја ти ви зам не мо же по ста ти пре ва лент ни де мо крат ски дис курс 
све док трет ман асо ци ја тив ног мо де ла од стра не др жа ве не бу де 
ми ни мал но по зи ци о ни ран као ко ри стан и пре фе рен ци јал но по до-
бан. Ак тив но де ло ва ње уну тар ци вил ног дру штва мо же зна чај но 
до при не ти ини ци ра њу та квих стра те гиј ских про гра ма, али за раз-
вој и на пре до ва ње асо ци ја тив не вла сти, у сми слу ле ги сла тив ног 
тран сфе ра јед ног де ла кор пу са јав них за да та ка на асо ци ја ци је и 
ко ре ни ти је де цен тра ли за ци ју др жа ве, би ће по треб на по др шка, ре-
ци мо, сиг ни фи кант ног де ла скуп штин ских за ступ ни ка. Као пред-
у сло ви за та кву кон јунк ци ју мо гу се од ре ди ти: пот пу на уве ре ност 
по ли тич ких и вла да ју ћих струк ту ра да асо ци ја ци је рас по ла жу са 
по тен ци ја ли ма за ре а ли за ци ју та кве стра те гиј ске ре фор ме, те ван-
се риј ска јав на по др шка асо ци ја ти ви стич ке аген де. На стра ну еви-
ден тан уто пиј ски при звук та квих зах те ва, кла сич но асо ци ја тив но 
так тич ко-опе ра тив но пре не бре га ва ње и мар ги на ли зо ва ње др жа ве 
у ко рист ци вил ног дру штва се ма ни фе сту је са мо као де ли мич но 
оправ да но. Асо ци ја тив ни де мо крат ски мо дел мо же, да кле, да се 
нај ши ре и нај о пре зни је од ре ди као сред ство за чвр шће по ве зи ва ње 
под руч ја фор ми ра ња и им пле мен та ци је др жав не по ли ти ке са под-
руч јем по тре ба и ин те ре са из ра же них у спон та ним и ауто ном ним 
асо ци ја ци ја ма ци вил ног дру штва. „Ор то док сни асо ци ја ти ви стич-
ки за о крет“, је, да кле, те шко оствар љив, али „ла ка“ оствар љи вост 
ком би но ва ње асо ци ја тив ног кон цеп ту ал ног пред ло шка са, ре ци мо, 
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де ли бе ра тив ним кон цеп том де мо кра ти је отва ра про стор за ква ли-
та тив но ви шу пар ти ци па ци ју.

DjordjeStojanovic

NEO-CORPORATISTCONCEPT
OF“VOUCHER-DEMOCRACY”

Summary
Re cog ni zing the ex tra or di nary im por tan ce of as so ci a ti ve li fe for 

de moc ra tic the ory, the pro blems as so ci a ted with the de moc ra tic de fi-
cit of wel fa re sta te con cept and trend of dec li ning in te rest and trust 
in po li ti cal in sti tu ti ons of the advan ced ca pi ta list so ci e ti es, this pa per 
analyzes the po li ti cal and so cial de sign ba sed on the qu a li ti es of as so ci-
a ti ve en ga ge ment as a con cep tual co re of as so ci a ti ve de moc racy pro ject 
(pri ma rily un der stood as a re form in ter ven tion in tra di ti o nal mo del of 
re pre sen ta ti ve de moc racy or аs re form ad di tion to do mi nant ag gre ga-
ti ve con cep ti ons of de moc racy). In the first part of this pa per, aut hor 
cri ti cally exa mi nes: (1) Paul Hirst’s con cept of as so ci a ti ve de moc racy, 
which is a va ri ant of in sti tu ti o nal plu ra lism (ori en ted to wards de ve lo-
ping of ade qu a te in sti tu ti ons for the mo re com pre hen si ve in clu sion of 
mi no ri ti es); and (2) Jos hua Co hen and Joel Ro gers’s con cept of as so ci-
a ti ve de moc racy, which is ba sed on the ra di cal tran sfor ma tion of cor po-
ra tist ap pro ach whe re in te rest gro ups ta ke the most im por tant po si tion.  
The se cond part of the pa per de als with the Phi lip pe Schmit ter’s neo-
cor po ra tist con cept of as so ci a ti ve de moc racy, with a the o re ti cal at tempt 
to sol ve the pro blem of so cial ine qu a lity by pro mo ting the se con dary 
ci ti zen ship, se mi-pu blic as so ci a ti ons and the sta te vo uc her system. The 
pa per con clu des with a con si de ra tion of the fact that, alt ho ugh con ce i-
ved as a de moc ra tic re form, Schmit ter’s con cept of as so ci a ti ve de moc-
racy ma ni fest de mand for de ep me ta morp ho sis of de moc racy. 
Key words: as so ci a ti ve de moc racy, as so ci a ti ons, po li ti cal the ory, neo-cor po ra-

tism, ci vil so ci ety, de moc ra tic re form.
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Bog da na Ko lje vic 
Belgrade

RO US SE AU: EQU A LITY AND THE 
STRUC TU RE OF PO LI TI CAL

Sum mary
In this ar tic le the aut hor di scus ses Ro us se au’s idea of equ a lity, 

emp ha si zing that it re fers to the very struc tu re of the po li ti cal in one of 
the gre a test thin kers of po li ti cal phi lo sophy. The very pos si bi lity of po-
li tics is pre sen ted, as it is ar gued, in the even tal form of the so cial con-
tract. From this, po li tics ap pe ars as a ra re but spe ci fic event that ena bles 
hu man fre e dom which in it self is in trin si cally ega li ta rian. The way in 
which po pu lar so ve re ignty is con sti tu ted he re at the sa me ti me ap pe ars 
as a le a ding tra ce for con tem po rary thin king. 
Key words: equ a lity, po pu lar so ve re ignty, the struc tu re of the po li ti cal, de-

moc racy, fre e dom.

INTRODUCTION

Do ub tlessly, a lot has been writ ten on Ro us se au’s re la tion to both 
Kant and Marx (the “two po les” that still in one way or anot her in flu-
en ce con tem po rary thin king), in prac ti cally en dless de ba tes bet we en 
li be ra list and so ci a list tra di ti ons. Pro and con tra, the se analyses, in the-
ir se arch for the “true” Ro us se au, usu ally fo cus on se lec ted texts from 
eit her The So cial Con tract or Di sco ur se on the Ori gin of Ine qu a lity or 
Ro us se au’s ot her wri tings and let ters.1) This is partly due to Ro us se au’s 
own in con si sten ci es and con tra dic ti ons, but per haps mo re im por tantly 
the debt is to be fo und in his di scre pan ci es2) which the re fo re, rat her 
then pre sen ting a lack, ac tu ally de mon stra te both the uni qu e ness and 
non-re du ci bi lity of his work, te stifying exactly abo ut the im pos si bi lity 

1) At tempts to com pre hend the “who le” Ro us se au and, the re fo re, mo re con vin cing exam ples of 
two de ci si ve ways of re a ding can be fo und, for exam ple, in Cas si rer’s work The Qu e sti ons of 
Jean Jac que Ro us se au and Del la Vol pe’s Ro us se au and Marx.  

2) We re fer he re to Alt hus ser’s de ca la ge, which po ints to the o re ti cal fun cti o ning of the fun da-
men tal phi lo sop hi cal ob ject and to the very ‘pro blems’ Ro us se au’s the ory elects. Its analysis 
le ads to the the o re ti cal fun ction of the phi lo sop hi cal system in which Ro us se au pro po sed to 
think po li tics. See, Alt hus ser, L. Mon te squ i eu, Ro us se au, Marx p.113-114. 
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of its de fi ni te clas si fi ca tion wit hin the fra me work of stan dard di vi si ons 
in po li ti cal the ory and phi lo sophy.

If, ho we ver, Ro us se au’s walk al ways re ma ins so li tary - and may-
be pre ci sely as such a per ma nent in spi ra tion - this do es not mean to say 
that cer tain mo ti ves ex pres sed in his thin king do not po int to the path 
of that walk, espe ci ally re gar ding the cru cial qu e sti on of the struc tu re 
of po li tics, re cently sum med up by Ba di ou in a for mu la ac cor ding to 
which in Ro us se au equ a lity is po li tics.3) In one sen se, this es say can 
be un der stood as an at tempt to analyze this for mu la, to get her with its 
op po si te, na mely that ine qu a lity as such is so met hing sig ni fi cantly an-
ti-po li ti cal and that such a cla im he re is ne it her Arend tian nor Ha ber-
ma sian. 

From the ot her si de, spe ech abo ut the be ing of po li tics in Ro us-
se au – our the ses runs - can not be se pa ra ted from Ro us se au’s re flec ti-
ons on ci vil so ci ety, its ori gin, cha rac te ri stics and fun cti o ning. The se 
re flec ti ons, which bring in to light nu me ro us con se qu en ces of Hobbs’s 
thin king, are to be fol lo wed up with Ro us se au’s con struc ti ve in sights 
on the pos si bi lity of esta blis hing an as so ci a tion of free in di vi du als and 
de moc racy. By me ans of ne ces sity, this pulls up the the me - in di spu-
tably of pre sent im por tan ce – of ega li ta rian li berty as po li tics of true 
de moc racy, furt her mo re, of po li tics it self, un der stood the re fo re not in 
sen se of tec hni qu es of ru ling and do mi na tion, de ve lo ped thro ugh dif fe-
rent forms of (neo)li be ral the o ri es, but as a phi lo sop hi cal in qu iry of the 
act by which pe o ple is a pe o ple. 

To re flect, the re fo re, on the act how a pe o ple be co mes a pe o ple, 
of what is true fo un da tion of so ci ety, is to re flect abo ut the struc tu re of 
the po li ti cal. For this act si mul ta ne o usly pre sents the act of for ming an 
as so ci a tion whe re fre e dom is ma in ta i ned and ega li ta rian li berty con-
sti tu ted, the act of uni fi ca tion that af firms the par ti cu lar and the act of 
‘to tal ali e na tion’ which co mes abo ut as a non-ex chan ge a ble and non-re-
fun da ble to tal gift. This to tal gift is equ a lity. Pe o ple be co mes a pe o ple 
by con sti tu ting it self as po li ti cal su bjec ti vity, by gi ving them sel ves in 
or der to gain them sel ves, and only in such a con text the be ing of po li tics 
and be ing of so ci ety are ex pres sed. 

The ro le of mo ra lity and edu ca tion, the di lem ma as to what ex-
tent the is sue is a ju ri di cal one, the re la tion of po li tics with em pi ri cal 
re a lity, the dis tin ction bet we en po wer and will, are just so me of the the-
mes that ap pe ar si de by our le a ding qu e sti on: how is po li tics pos si ble? 
Or, what is the pos si bi lity of po li tics (of equ a lity) in ci vil so ci ety?   

3) Ba di ou, A. Be ing and Event p. 347.
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THE EVANTUAL FORM OF THE SOCIAL 
PACT AND RARITY OF POLITICS

Ro us se au’s So cial Con tract de mon stra tes a the o re ti cal analysis 
of the po li ti cal in the hig hest sen se. The con cern he re is abo ut the con di-
ti ons of pos si bi lity of event of po li tics, abo ut its le gi ti macy and ju sti fi ca-
tion that co mes in to one with its exi sten ce, fo und in its very pro ce du re. 
The de ci si ve mo ment to be un der stood is that for Ro us se au po li tics is 
pos si ble exactly be ca u se it be longs to the fi eld of pos si bi lity and not 
ne ces sity. This is Ro us se au’s cru cial po le mic aga inst Hobbs: the so cial 
pact is not ne ces sary and that is why po li tics has not hing to do with for-
ce, vi o len ce or its su per se ding.4) To sup po se such a sce na rio me ans not 
only to sup po se a mi ni ma list con cep tion of po li tics, but to po sit it both 
ex ter nally and in stru men tally, as a ne ces sary tool for sur vi val. As la ter 
on ta ken up by Schmitt, the idea he re is that the enemy is con sti tu ti ve 
for the po li ti cal, and that the ori gi nary sta te of na tu re is ac tu ally ne ver 
can cel led but only tran sfi gu red on a dif fe rent le vel – the we a ker (even 
af ter the ‘esta blis hing’ of po li tics) still los ses, and the ru le of the stron-
ger re ma ins in for ce. 

But if the Hob bsian-Schmit tian anthro po lo gi cal pa ra digm is of 
de ci si ve in flu en ce for the ir un der stan ding of the po li ti cal, furt her mo re, 
if po li tics is not hing ot her but a re pe ti tion (alt ho ugh on a dif fe rent le vel) 
of the sta te of na tu re, isn’t Ro us se au ca ught with a si mi lar pro blem, in 
which exactly his hu ma ni ta rian con cep tion of man ena bles the so cial 
con tract, and even mo re, ena bles its fun cti o ning in ci vil so ci ety? 

The an swer is no. In spi te the fact that Ro us se au’s de scrip tion of 
the sta te of na tu re might ap pe ar as overly ro man ti ci zed and for cer tain 
ta stes overly op ti mi stic, the po int is that it has prac ti cally not hing to do 
with the event of the po li ti cal, exactly be ca u se po li tics is a mat ter of 
pos si bi lity and the re fo re of (ra ti o nal) chan ce. It might and might not 
ta ke pla ce; it is a hu man cre a tion of col lec ti vity that ta kes pla ces thro-
ugh a so cial pact. Mo re o ver, for Ro us se au it’s a ra re event. This me ans 
not only that the po li ti cal has ne it her any di rect or ne ces sary con nec tion 
with the sta te of na tu re, let alo ne con nec tion with vi tal ne eds, but even, 
and no less sig ni fi cantly, that it has not much to do with em pi ri cal re a-
lity of sta tes and ci vil obe di en ce eit her. Po li tics has not hing to do with 
apo li ti cal and an ti-po li ti cal. It is not de pen dent on ac cep tan ce of any 
(even Ro us se au’s own) par ti cu lar anthro po logy. Its only pre sup po si-

4) See Ro us se au, Jean Jac que. The So cial Con tract, pp 43-48. He re Ro us se au de mon stra tes both 
that po li tics can not be fo un ded on “the right of the stron gest” and that it can not de pend on 
con ven ti ons san cti o ning the ef fects of vi o len ce (such as the sub mis sion of the sla ve to the ma-
ster).  Al so see Ro us se au, Jean Jac que. The Di sco ur se on the Ori gin of Ine qu a lity, p. 74. 
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tion is, as Alt hus ser rightly no tes, one that is at the sa me ti me its very 
con sti tu tion, na mely a plu ra lity, mul ti pli city that ori gi na tes from an im-
ma nent re la tion to the self.  Be gin ning from this it be co mes cle ar that 
po li tics is not one of sin gu la rity but of “pe o ple.” The so cial pact it self 
is exactly this be co ming of the po li ti cal as mul ti pli city that is ac tu a li zed 
in the event. 

From the ot her si de, it is im por tant to re a li ze that alt ho ugh Ro us-
se au strongly op po ses Hobbs’s mi ni ma li stic con cep tion this in no way 
im pli es that his so lu tion is a ma xi ma li stic one. On con trary. Ro us se au’s 
pro ce du ra list con cep tion of po li tics exactly pro ves that it is not a struc-
tu re sup por ted by be ing in any way: the struc tu re of the po li ti cal is that 
it has no struc tu ral ba se. Exactly for this re a son, po li tics is a vul ne ra ble 
and fra gi le hu man cre a tion that is al ways on the very ed ge of its own 
di sap pe a ran ce.   

But what do es it mean to say that po li tics is ra re? It cer ta inly 
do es not mean that apo li ti cal i.e. na tu ral is do mi nant. One of Ro us se-
au’s gre a test and typi cally mo dern in sights – of de ci si ve im por tan ce 
for po li ti cal the ory - was exactly that a re turn to na tu re is not pos si ble. 
Even the de si red de scrip tion of the sta te of na tu re ser ves as a the o re ti-
cal pa ra digm and in no way as an ac tual hi sto ri cal cla im abo ut hu man 
be ing.5) Or, if po li tics is only pos si ble, na tu re is not even that: its im-
pos si bi lity, its non-exi sten ce is de ri ved from re flec tion that cul tu re and 
ci vi li za tion are al ways at play. The di sco ur se on na tu re, ho we ver, has 
a sig ni fi cant fun ction of re min ding of one fact of na tu re: fre e dom. This 
ena bles Ro us se au to say that “man is born free and yet everywhe re he 
is in cha ins”6) and that, the re fo re, ci vi li za tion and ci vil so ci ety far mo re 
of ten pre sent a di rect ne ga tion of the po li ti cal then its re a li za tion. 

This is to say that Ro us se au’s re fe ren ce to na tu ral fre e dom is 
al so a stra te gic one – na mely, as to the only the o re ti cal pos si bi lity that 
re ma ins pos si ble even with the im pos si bi lity of na tu re as such and/or 
any par ti cu lar anthro po logy. Na tu ral fre e dom, the fact that ‘man is born 
free’ is in de pen dent on any di sco ur se on na tu re and spe ech abo ut hu-
man es sen ce. The o re ti cal re cog ni tion, the re fo re, of this only the o re ti cal 
pos si bi lity, is a pre con di tion for the event of po li tics. Na tu ral fre e dom 
is a si ne qua non for thin king of po li tics as col lec ti ve fre e dom, fre e dom 
in and of mul ti pli city and its ar ti cu la tion – alt ho ugh, cer ta inly, ci vil 
fre e dom is fo un ded on con ven ti ons (and fi gu res as ne ga tion of na tu ral 
fre e dom). 

5) In a so mew hat si mi lar man ner the so cial con tract is not a hi sto ri cally pro va ble fact eit her. Nor 
is Ro us se au in te re sted in hi sto ri cal lo ca li za ti ons, but in “hypot he ti cal and con di ti o nal re a so-
nings.” See Ro us se au, Jean- Jac que, Di sco ur se on the Ori gin of Ine qu a lity, p.38.  

6) Ro us se au, Jean Jac que. The So cial Con tract, p.41. 
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This is why Ro us se au wri tes that “the pro blem is to find a form of 
as so ci a tion in which each, whi le uni ting him self with all, may still obey 
him self alo ne, and re main as free as be fo re. This is the fun da men tal 
pro blem of which the So cial Con tract pro vi des the so lu tion.”7)

But, again, why is po li tics such a ra re event? If its first con di tion 
is - as Ro us se au the o re ti cally de mon stra tes – hu man fre e dom, the se-
cond and de ci si ve li es in un der stan ding the link bet we en fre e dom and 
equ a lity: that the “cha ins”, as un fre e dom, al ways re fer to ine qu a lity in 
so ci ety and, con se qu ently – that fre e dom can not sub sist wit ho ut equ a-
lity. The is sue of for ma tion and pre ser va tion of ine qu a lity for Ro us se au 
go es furt her then the fact that em pi ri cal re a lity of ci vil so ci ety for the 
most ti me pre sents such a ca se. Rat her, it has to do with in ner lo gic of 
ci vil so ci ety, its ori gin and fun cti o ning (what we will re turn to), and, 
on the ot her si de, with Ro us se au’s in sight that exactly be ca u se po li ti cal 
fre e dom is pos si ble only as equ a lity it is mat ter of a ra re event. 

The so cial con tract is such an event, in which the o re ti cal and 
struc tu ral in de ter mi na tion and in de pen den ce are di rectly ac tu a li zed in 
po li tics as free hu man cre a tion, and in which the cre a tion of mul ti pli city 
be gin ning from re la tion to the sel fhood is for ma li zed by Ro us se au in 
the split of the par ti cu lar will to par ti ci pa tion (in so ve re ignty) and sub-
mis sion (to the laws). It is in re spect to the se “two”, as Ba di ou rightly 
no tes8), that “one” that is the pe o ple, the su bject of po li tics, is cre a ted. 

This split of the par ti cu lar will ge ne ra tes the ap pe a ran ce of ge-
ne ral will, which for its norm has equ a lity. As such, ge ne ral will is the 
re la tion of the pe o ple to them sel ves, the event of si mul ta ne o us re cog-
ni tion of all and the ir mo bi li za tion i.e. the event from all to all, from 
pe o ple to pe o ple. This way it stands as po pu lar so ve re ignty. Or, in ot-
her words, “if the pe o ple pro mi ses simply to obey, it dis sol ves it self by 
this very act, it lo ses its qu a lity of be ing a pe o ple; as soon as the re is 
a ma ster, the re is no mo re so ve re ign, and the body po li tic is de stroyed 
for thwith.”9) 

Ro us se au’s mo dern in sight that the ge ne ral will is in trin si cally 
ega li ta rian – and that this is di rectly con nec ted to exi sten ce of po li tics 
– car ri es the ju ri di cal ma ni fe sta tion as its mo de of ap pe a ran ce. This 
me ans that it is a mat ter of laws, but the qu e sti on is not one of the ir 
ap pro val or di sap pro val but we at her they con form to the ge ne ral will 
of not. To say that ge ne ral will de ter mi nes the po li ti cal is to say that it 
eva lu a tes the pro xi mity of laws and sta te ments to the so cial con tract 

7) Ro us se au, Jean-Jac que. The So cial Con tract, pp 49-50.  

8) Ba di ou, A. Be ing and Event p. 346-347.

9) Ro us se au, Jean-Jac que. The So cial Con tract, p. 57. 
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– pe o ple’s de ci sion of we at her it is the irs or not. Po li ti cal de ci sion for 
Ro us se au re fers, the re fo re, to the very is sue of what is po li tics, and its 
me a su re is pe o ple’s be lon ging to them sel ves. 

To say that po li tics is ra re is to say that exi sten ce of the pe o ple 
is ra re. This is the way in which the even tal form of the so cial con tact 
is re a li zed: the event is the act in which the pe o ple be co mes a pe o ple, 
a self-re la tion as re la tion to all. Such is the way in which the ge ne-
ric cha rac ter of po li tics is ex pres sed in Ro us se au. That is why ne it her 
par li a men tary re pre sen ta ti vity nor any form of ‘par tial so ci ety’ ha ve 
any pla ce he re. Una ni mo us con sent ment10) me ans exactly that all op po-
nents, if they might ap pe ar, re main ex ter nal, out si de of the event of po-
li tics, apo li ti cal or an ti-po li ti cal, and in such sen se ‘fo re ig ners amongst 
the ci ti zens’.           

INE QU A LITY AND CI VIL SO CI ETY

Ro us se au’s furt her ar gu ment for his idea that the event of po li tics 
is ra re, and that fra gi le hu man cre a tion of a col lec ti vity is a chan ce,11) 
re fers to un der stan ding of hi story of ci vil so ci ety as mar ked by ine qu a-
lity. “The first per son who, ha ving en clo sed a plot of land, to ok it in to 
his head to say this is mi ne and fo und pe o ple sim ple eno ugh to be li e ve 
him, was the true fo un der of ci vil so ci ety.”12) 

Not only do es Ro us se au he re – ad mit tedly, in a typi cal Mar xi-
an man ner, as un der li ned so many ti mes – re cog ni ze that the ori gin of 
ine qu a lity was the idea of pri va te pro perty, but that it was ci vil so ci ety, 
de ve lop ment of hu man fa cul ti es and ‘pro gress’ in the hi story of man-
kind, that “true so ur ce and the a tre of all hi story’, that cre a ted the world 
of pri va te pro perty and, con se qu ently, the ma ster-sla ve re la tion.13) Only 

10) Ba di ou emp ha si zes that, ho we ver, if the so cial pact is una ni mo us the is sue re ma ins of how a 
ge ne ric cha rac ter of po li tics can sub sist when una ni mity fa ils.

11) In this sen se it can be no ted that both ‘ver si ons’, which in sist eit her on Ro us se au’s op ti mism 
or - mo re fre qu ently – pes si mism, se em equ ally unju sti fied.  

12) Ro us se au con ti nu es: “What cri mes, wars, mur ders, what mi se ri es and hor rors wo uld the hu-
man ra ce ha ve been spa red, had so me o ne cried our: “Do not li sten to this im po ster. You are 
lost if you for get that the fru its of the earth be long to all and the earth to no one!” See Ro-
us se au, Jean-Jac que, Di sco ur se on the Ori gin of Ine qu a lity, p. 60. (La ter on in Con fes si ons 
Ro us se au ex pli citly wro te abo ut the Di sco ur se on the Ori gin of Ine qu a lity as the ‘work of the 
gre a test im por tan ce’. Alt ho ugh he re we si mul ta ne o usly analyze The So cial Con tract and The 
Di sco ur se on the Ori gin of Ine qu a lity as equ ally re le vant.)

13) Ro us se au al so wri tes: “As soon as it was fo und to be use ful for one to ha ve pro vi si ons for two, 
equ a lity di sap pe a red, pro perty ap pe a red.” emp ha si zing that “the law of pro perty and ine qu-
a lity tran sfor med a skil lful usur pa tion in to an ir re vo ca ble right, and for the pro fit of the few 
am bi ti o us men hen ce forth su bju ga ted the who le of man kind to la bor, ser vi tu de and mi sery.” 
Ibid, pp. 37. 
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in such a world the emer gen ce of com pe ti tion and ri va lry, gre e di ness, 
wic ked ness, the ca te gory of in te rest - and the re fo re con flict of in te rests 
- was not ac ci den tal. Such a world, the world of Hob bsian sta te of war, 
pro du ced to tal an ti-po li tics, in which hu man re la ti ons, even in ‘pe a ce’, 
we re ba sed on thre ats to li fe and na tu ral fre e dom.

The po int is, as it is emp ha si zed in The So cial Con tract, that the 
sta te of war was and co uld ha ve been con sti tu ted so lely thro ugh the re-
la tion bet we en things and not bet we en men, i.e. that pro perty re la ti ons 
we re the ini ti a tor of an ti-po li tics. The emer gen ce of pri va te pro perty, as 
de scri bed in the Di sco ur se on the Ori gin of Ine qu a lity, was re cog ni zed 
by Ro us se au as the last sta ge of the sta te of na tu re and the fa te ful sta ge 
in hu man evo lu tion. It was the sta ge in which ci vil so ci ety aut ho ri zed 
po li ti cal ine qu a lity, con si sting in “dif fe rent pri vi le ges enjoyed by so me 
at the ex pen se of ot hers, such as be ing ric her, mo re ho no red, mo re po-
wer ful.”14) 

This pro cess al so, as its sig ni fi cant aspect, con ta i ned the ha bi-
tu a tion of be ing a sla ve, of hu man be ing be co ming we ak, fe ar ful and 
ser vi le, or ap pe a ring as a ma ster up to the po int in which it se e med prac-
ti cally na tu ral. Or, mo re pre ci sely, whi le the first sta ge of ine qu a lity 
was the esta blis hment of the law and of the right of pro perty, the se cond 
sta ge, ac cor ding to Ro us se au, was the in sti tu tion of the ma gi stracy, and 
the third and fi nal sta ge was the tran sfor ma tion of le gi ti ma te po wer in to 
ar bi trary po wer. The class di vi sion in to rich and po or was aut ho ri zed in 
the first epoch, and as such pre sen ted the be gin ning of po li ti cal ine qu a-
lity. The for ming of “we ak” and “strong” was con sti tu ted in the se cond 
pe riod, and the ma ster-sla ve re la tion, to get her with ha bi tu a tion to it, 
ap pe a red with spre a ding and do mi nan ce of ar bi trary po wer. What re-
ma ins the sa me in all of the se sta ges - and all con ce i va ble fu tu re sta ges 
of ine qu a lity as well – is that the “mul ti tu de is op pres sed” and “that this 
the op pres sion con ti nu ally in cre a ses.”15) 

In the fi nal sta ge of ine qu a lity, ac tual and pos si ble, whe re every-
thing is re tur ned to the law of the stron gest, in di vi du als ‘be co me equ-
al again, be ca u se they are not hing.’ One of the de ci si ve mo ments and 
Ro us se au’s emp ha sis he re is that all that has pre vi o usly been ascri bed 
to the sa va ge man ac tu ally be longs to the ci vil man, and that pre vi o us 
di sco ur ses tran sfer red to the sta te of na tu re the ide as that can be fo und 
only in so ci ety. This way, they al so at temp ted to pre sent po li ti cal ine-
qu a lity as na tu ral (ine qu a lity). In ad di tion, and even mo re im por tantly, 
the in ner lo gic of ci vil so ci ety, its pro duc tion of po li ti cal ine qu a lity, re-

14) Ibid, p. 38. 

15) Ibid, p. 78.
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qu i red the use of na tu ral ine qu a lity, and in such a way that it esta blis hed 
it self on the dif fe ren ce bet we en be ing and ap pe a ran ce. 

Ap pe a ran ce be co me de ci si ve be ca u se de ce it was re cog ni zed as 
ne ces sary for fun cti o ning of an ti-po li tics: “It was ne ces sary for man, 
for his advan ta ge, to show him self to be so met hing ot her then what he 
in fact was. Be ing so met hing and ap pe a ring to be so met hing be ca me 
two com ple tely dif fe rent things, and from this dis tin ction the re aro se 
grand osten ta tion, de cep ti ve cun ning, and all the vi ces that fol low in 
the ir wa ke.”16) An ti-po li tics as po li tics of ine qu a lity, the re fo re, was re-
a li zed thro ugh the split bet we en be ing and ap pe a ran ce17), such that the 
ci vil man li ved ‘out si de him self’, in a self-pro du ced ex ter na lity which 
is ac tu ally his de pen den ce on ap pe a ran ce (to ot hers). Such a de pen-
den ce cre a ted in di vi du als who li ve only ex ter nally to them sel ves, in 
and thro ugh the opi ni ons of ot hers, and the re fo re in a per ma nent sta te 
of dis har mony, in the split bet we en the “in ner” and the “outer”. In this 
sen se Ro us se au re minds that un der bad go vern ments equ a lity al so is 
only ap pa rent and il lu sory,  

Con se qu ently, it is ci vil so ci ety, fun cti o ning in the mo de of “as 
if”, in which everything - in clu ding ho nor, fri endship and vir tue - be co-
mes “fac ti ti o us” and “play-ac ting”, whe re, in Ro us se au’s terms, re a son 
wit ho ut wis dom and ple a su re wit ho ut hap pi ness are re a li zed.18) That is 
the “re a so na bi lity” of ci vil so ci ety. 

What is at sta ke, the re fo re, is not only Ro us se au’s pro ble ma ti za-
tion of the con cept of “na tu re” and the “sta te of na tu re” but of “ci vi li-
za tion” as well. Mo re o ver, it re fers to the who le pa ra digm in po li ti cal 

16) Ibid, p. 67. 

17) In Arendt’s terms, this is the con trast bet we en the Soc ra tic for mu la “Be what you are!” and 
Mac hi a vel llian one that is “Be co me what you are!” and “You are as you ap pe ar to be!” In 
Marx’s analysis of the re la tion bet we en es sen ce and ap pe a ran ce – as a part of his cri ti que of 
He gel’s sta te ment that “es sen ce must ap pe ar” – it is de mon stra ted that the re can oc cur a “hi-
ding” of es sen ce. In that si tu a tion, the re la tion bet we en es sen ce and ap pe a ran ce cre a tes the 
il lu sion of the ir in de pen den ce (as in bo ur ge o i sie so ci ety), which is the hi sto ri cal con ce a ling of 
the ac tual con nec tion bet we en es sen ce and ap pe a ran ce. For Ro us se au, ho we ver, the emp ha sis 
is on the split that oc curs in ci vil so ci ety, and on the ro le of ap pe a ran ce for its ma in te nan ce. 
This way Ro us se au re cog ni zes one of the cru cial phe no me na of the mo dern world and its re la-
tion with pro duc tion of (an ti)po li ti cal ine qu a lity and in stru men ta li za tion of na tu ral ine qu a lity. 
Furt her mo re, this stands as one of the first acts of self-cri ti que of mo der nity, as di ag no sis of 
its own cri ti cal con di tion. On the ot her si de, this in sight sho uld in no way be un der stood as 
ple a ding for any “es sen ti a li za tion” but, rat her, for the event of po li tics as cre a tion of true sta-
te ments – and po li ti cal i.e. free su bjects.  

18) Do ub tlessly, this de scrip tion re sem bles Marx’s fa mo us de scrip tion of the bo ur ge o i sie, in its 
ac tion of cre a ting the world to its own ima ge: “Whe re it has co me to po wer the bo ur ge o i sie 
has ob li te ra ted all re la ti ons that we re fe u dal, pa tri ar chal, idyllic. It has left no ot her bond 
bet we en one man and anot her then na ked self-in te rest. It has re sol ved per so nal worth in to 
ex chan ge-va lue and in pla ce of hard won fre e doms it has esta blis hed a sin gle fre e dom – con-
sci en ce less free tra de.” See Marx, K. The Com mu nist Ma ni fe sto, pp. 3-4. 
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thin king of sta tus ci vi lis con tra sta tus na tu ra lis, in re cog ni tion of for ce 
as the ini ti a tor of sla very, and that the strug gle and com pe ti tion of pri-
va te in te rests, ap pe a ring as the main ve hic le of ci vil so ci ety, dis lo ca tes 
the me a ning of both terms.         

All the se mo ti ves ena ble us to say that the sta te of war (ho mo ho-
mi ni lu pus est at ti tu de), as ci vil so ci ety, emer ged as the sta te of hu man 
ali e na tion in which, with the de ve lop ment of hu man fa cul ti es ‘self-re-
spect’ was tran sfor med in to par ti cu lar in te rest – amo ur de soi in to amo-
ur pro pre. Ro us se au re minds that such a si tu a tion of ge ne ral com pe ti-
tion, ri va lry and men be co ming ene mi es, co uld ha ve been esta blis hed 
only among tho se who un der stood them sel ves as pri va te in di vi du als. 
Whe re sla very exists, what re ma ins is only pri va te in te rest. In that si tu-
a tion the re is ‘ne it her pri va te good nor body po li tic’. 

VIR TU O US PE O PLE

As Alt hus ser no tes, Ro us se au’s ‘to tal ali e na tion’ in the so cial 
pact un folds as the an swer to this sta te of com ple te hu man ali e na tion.19) 
Po li tics as the an swer to an ti-po li tics ar ti cu la tes it self thro ugh fre e dom 
- as the in sight that pe o ple as pe o ple can not sell them sel ves.20) That is 
the me a ning of ega li ta rian li berty, of li berty as ju sti ce: it is the right of 
all to the so cial re cog ni tion of the ir per so nal qu a li ti es and abi li ti es. This 
is to say that the so cial con tract as the act of ‘to tal ali e na tion’ of the 
in di vi dual, si mul ta ne o usly pre sents the cre a tion of com mu nity, in such 
a way that one gi ves him self to his own fre e dom. Furt her mo re, in dif fe-
ren ce to the Hob bsian pa ra digm: “the na tu re of the so cial pact is pri va te 
and pe cu li ar to it self, in that the pe o ple only con tracts with it self.”21) 
This is the way in which di rect de moc racy is ar ti cu la ted in Ro us se au.  

Asi de from the de ci si ve mo ment of cre a tion of the po li ti cal, Ro-
us se au’s an swer to the si tu a tion of ine qu a lity li es in con cre te eco no mic 
re forms and pro po sals that no ci ti zen sho uld ever be we althy eno ugh to 
buy anot her and no one po or eno ugh to sell him self. Eco no mic equ a lity 
he re co mes with po li ti cal equ a lity, sin ce it is exactly the re cog ni tion of 
the pri va te will in the ge ne ral will that forms the vir tu o us ci ti zen who 
re ac hes such an un der stan ding. In Di sco ur se on Po li ti cal Eco nomy Ro-
us se au emp ha si zes that eco no mic ju sti ce is one of the most im por tant 
tasks and that the gre a test evil has been do ne whe re the re are po or pe o-

19) See Alt hus ser, L. p.126-128. 

20) See Ro us se au Jean-Jac que, The So cial Con tract, p. 45. 

21) See Ro us se au, Jean-Jac que, Emi le, p. 425.
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ple to de fend and rich to re strain. Ro us se au re minds of the cru cial ro le 
of the pro cess of edu ca tion, which ena bles such and un der stan ding: “It 
is not eno ugh to tell the ci ti zens, be good; they ha ve to be ta ught to be 
so. Every man is vir tu o us when his par ti cu lar will con forms in all things 
to the ge ne ral will.”22) Pu blic edu ca tion, the re fo re, pre sup po ses the li fe 
in the midst of equ a lity and ge ne ral will i.e. not to want what the so ci ety 
do es not want. One of the con se qu en ces he re is that, the re fo re, the so 
gre atly emp ha si zed pro cess of en lig hten ment and edu ca tion of men to 
be co me ci ti zens can not be re du ced to the ir be co ming mo ral per sons in 
Kan tian sen se (as Cas si rer wo uld ha ve it). If one is to spe ak of et hics 
he re, it wo uld eit her ha ve to be in a de ri va ti ve or mo di fied sen se, such 
that (un der stan ding) equ a lity – and first of all mul ti pli city that ori gi na-
tes from an im ma nent re la tion to the self – is the cen tral the me.            

All of the se are dif fe rent aspects of Ro us se au’s, in He gel’s terms, 
‘wild idea of the pe o ple’, of po pu lar so ve re ignty that tells us that the 
sta te is the pe o ple and that they are the real so ve re ign. In such con text 
equ a lity, of such a kind that pe o ple ‘tho ugh be ing une qu al in strength 
and ta lent, all be co me equ al by con ven tion and right’ is cre a ted. Such 
equ a lity is con di ti o ned by the re cog ni tion of the po ten ti a li ti es or fre e-
doms of all, of pe o ple who be co me a pe o ple in the act of for ming the 
ge ne ral will. Ro us se au re minds that “it is to law alo ne that men owe 
ju sti ce and fre e dom” and that “it is this vo i ce that dic ta tes the per cepts 
of pu blic re a son to every ci ti zen, and te ac hes him to act in con for mity 
with the ma xims of his own jud gment, and not be in con tra dic tion with 
him self.”23)   

For Ro us se au this me ans the fol lo wing: if po li tics is pos si ble be-
ca u se it be longs to the fi eld of pos si bi lity, and if it co mes in to exi sten ce 
thro ugh the event in which pe o ple con sti tu te them sel ves as pe o ple (and 
as such ori gi na tes in equ a lity), then its be co ming, from one’s re la tion 
to one self in non-con tra dic tion of mul ti pli city, is for ma li zed in law as 
pu blic re a son, thro ugh which vir tu o us pe o ple con firms them sel ves as 
free and just – i.e. as ci ti zens.   

22)  Ibid, p. 15. 

23)  Ro us se au, Jean-Jac que. Di sco ur se on Po li ti cal Eco nomy, p. 10. 
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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

Sum mary
It is pos si ble to as sert that mo ral fo un da ti ons of  Euro pe are ge-

ne ral mo ral va lu es. In the pa per aut hor at temp ted to find out the ori gins 
of the se fo un da ti ons, as well as the ir ro le in con tem po rary and fu tu re 
world. The aut hor ca me to con clu sion that a pre con di tion for the ir pre-
ser va tion if a re-de fi ni tion of the con cept “be ing a Euro pean” in di rec-
tion of one mo del of in cre a singly in clu si ve iden tity.
Key words: Euro pe, mo ral fo un da ti ons, Kant, pe a ce, li be ra lism, ju sti ce, nor-

ma ti ve will, in clu sion

THE ESSENTIALS OF EUROPE 

When ad dres sing the is sue of the “mo ral fo un da ti ons of Euro pe”, 
it is ap pro pri a te to ma ke an at tempt first to iden tify that what can be 
na med as the “es sen ti als of Euro pe”. In ot her words, what is cen tral to 
Euro pe’s dis tinctness? Wit ho ut ha ving the am bi tion to of fer an ex ha u-
sti ve ta xo nomy of the se es sen ti als, I think that the fol lo wing list co vers 
so me truly im por tant fe a tu res of the iden tity of Euro pe. The first is in 
the do main of ge o graphy and et hno graphy, the se cond ad dres ses Euro-
pe’s re li gi o us and cul tu ral tra di ti ons, the third its hi sto ri cal re le van ce, 
the fo urth co vers the fi eld of po li tics, whi le the fifth de als with an im-
por tant aspect of the re la ti ons among Euro pean sta tes thro ug ho ut the ir 
hi story. In sum ma ri zed form, a list of Euro pe’s es sen ti als wo uld then 
lo ok as fol lows:

1) A re la ti vely small con ti nent in ha bi ted by a ran ge of dif fe rent 
et hnic gro ups and cul tu res, ori gi na ting in the mi gra tion of 
po pu la ti ons and the con ti nent’s se pa ra tion by ri vers, mo un-
ta ins, la kes, val leys and se as.
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2) A Ju deo-Chri stian re li gi o us and an ci ent Gre ek and Ro man 
cul tu ral tra di tion.

3) A strong re le van ce for world hi story, both in terms of po wer 
(con qu est) and in terms of cul tu re and sci en ce.

4) A tra di tion of li be ra lism and de moc racy.
5) The re cur ren ce of wars among sta tes, con flicts bet we en et-

hnic and re li gi o us gro ups, and even ge no ci des.
It is ob vi o us that the fifth es sen tial stands out as one that sheds a 

grim light on the iden tity of Euro pe. The first half of the twen ti eth cen-
tury re pre sents in that re gard a par ti cu larly sad epi so de in Euro pe’s hi-
story. On the ot her hand, we see in the se cond half of that cen tury, si mul-
ta ne o usly with in ter na ti o nal re la ti ons that are mar ked by the Cold War, 
the emer gen ce of an un pre ce den ted pe a ce pro ject: the Euro pean Union, 
with the Euro pean Coal and Steel Com mu nity (ECSC), the Euro pean 
Eco no mic Com mu nity (EEC) and the Euro pean Com mu nity (EC) as its 
pre cur sors. The he art of this pe a ce pro ject is ni cely for mu la ted in the of-
fi cial mot to of the Euro pean Union: “In va ri e ta te con cor dia” (“Uni ted 
in Di ver sity”). The ECSC/EEC/EC/EU, ho we ver, do es not only ha ve a 
hi sto ri cal and prag ma tic bac kgro und as an ini tial at tempt to mi ni mi ze 
the chan ce of sta tes re sor ting to wars (in per spec ti ve of Euro pe’s vi o lent 
past), but al so a ra ti o na le in so met hing that le ads us to the pri mary the-
me of this pa per, i.e. to the mo ral fo un da ti ons of Euro pe. 

EURO PE AND IM MA NUEL KANT

An ap pe a ling po int of re fe ren ce in that re gard is Im ma nuel Kant, 
the aut hor of the work To ward Per pe tual Pe a ce (he re af ter TPP)1). Kant 
as serts the re that the ci vil con sti tu tion of sta tes ought to be “re pu bli-
can”2), that such sta tes will pro gres si vely esta blish pe a ce among them-
sel ves by me ans of a “pa ci fic union”, and that co smo po li tan law is to 
ope ra te in co njun ction with this union3). Kant’s con cep tion of the sta ge 
on hu ma nity’s path to ward eter nal pe a ce, the sta ge he ad dres ses in TPP, 
is thus ba sed on a world or der that sa tis fi es three re qu i re ments: li be ral 
sta tes (1) in a fe de ra ti ve union (2) that en dor ses co smo po li tan law li mi-
ted to con di ti ons of uni ver sal ho spi ta lity (3). But what is the fi nal sta ge 

1) Zum ewi gen Fri e den

2) By “re pu bli can” Kant me ans a po li ti cal so ci ety that com bi nes in di vi du a lism and so cial or der. 
In such a so ci ety, the in di vi dual is a self-le gi sla tor ma king laws that apply equ ally to all ci ti-
zens (him self in clu ded). It is pos si ble to as sert that Kant’s con cep tion of  re pu bli can so ci e ti es 
do es not dif fer much from the con tem po rary no tion of li be ral so ci e ti es.

3) Co smo po li tan law is to be li mi ted to “con di ti ons of uni ver sal ho spi ta lity”.
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on this hi sto ri cal ro u te of hu man kind? By what el se will the fi nal pha se 
of our mo ral and po li ti cal de ve lop ment be mar ked, apart from per pe tual 
pe a ce?

The an swer to this qu e sti on can be fo und in Kant’s Re li gion Wit-
hin the Bo un da ri es of Me re Re a son (he re af ter RB MR)4). In that ma ster-
pi e ce Kant ela bo ra tes in depth on the “et hi cal com mon we alth”, which 
is, to get her with per pe tual pe a ce, the de sti na tion to ward which hi story 
le ads the hu man ra ce5). Furt her mo re, Kant’s po li ti cal plan for per pe tual 
pe a ce de pends on the et hi cal com mon we alth, whi le the esta blis hment 
of this com mon we alth is con tin gent on our mo ral pro gress. The sa me 
is sue from a dif fe rent an gle: po li ti cal and mo ral pro gress con ver ge on 
the sa me ob jec ti ve - the ob jec ti ve of the et hi cal com mon we alth. 

In RB MR Kant as serts his po si tion that the ra ti o nal mes sa ge of 
Chri sti a nity is a mo ral one and that this mes sa ge is a call for the unity of 
hu man kind. The ul ti ma te aim of hu man pro gress is, ac cor ding to Kant, 
that “man ought to le a ve his et hi cal sta te of na tu re in or der to be co me 
a mem ber of an et hi cal com mon we alth” (Kant 1793: 126). This com-
mon we alth wo uld be “a union of men un der me rely mo ral laws which 
ha ve a spe cial and uni que prin ci ple of union (vir tue)” (Ibid.,121). 

In an exi sting po li ti cal com mon we alth all the po li ti cal ci ti zens 
are in an et hi cal sta te of na tu re, whe re as the con cept of the et hi cal com-
mon we alth im pli es a mo ral so ci ety that ide ally ex tends to the who le 
of hu man kind. An et hi cal com mon we alth Kant de scri bes the re fo re as 
“a world re pu blic un der the laws of vir tue” (Kant 1793: 132; emp ha-
sis ad ded). Such a com mon we alth is a task that only God is ca pa ble of 
ac hi e ving ade qu a tely. Kant: “In deed, the mem bers of such an et hi cal 
com mon we alth wo uld be the pe o ple of God” (Ibid., 132). No mat ter 
how unac hi e va ble the goal of an et hi cal com mon we alth ap pe ars to us, 
it is thus Pro vi den ce that will pro vi de us the ne ces sary help, but “only 
if we apply our sel ves who le he ar tedly to the task of mo ral im pro ve ment 
and the cre a tion of an et hi cal com mon we alth (Ibid., 133)”.

The fi nal aim of po li tics is thus the de ve lop ment of an et hi cal 
com mu nity. Such a com mu nity is mar ked by in di vi du als who are gu i-
ded by the ir du ti es, i.e. by Kant’s no tion of the ca te go ri cal im pe ra ti ve. 
Mo re o ver, the hig hest po li ti cal good and the hig hest mo ral good can 

4) Die Re li gion in ner halb der Gren zen der bloßen Ver nunft. The no tion that Kant di stin gu is hes 
two pha ses (at le ast) in the path of hu ma nity to ward per pe tual pe a ce and a glo bal sta te, an in-
ter me di a te pha se be ing ad dres sed in To ward Per pe tual Pe a ce and The Me taphysics of Mo rals, 
and the fi nal sta ge ela bo ra ted on in Re li gion Wit hin the Bo un da ri es of Me re Re a son, is not a 
ge ne rally ac cep ted no tion. It is one that I ela bo ra ted on in Ra kic (2009).

5) The re are dif fe rent vi ew po ints re gar ding the re a lity of Kant’s pro ject of per pe tual pe a ce. For a 
sta te ment that chal len ges the no tion that Kant con si de red per pe tual pe a ce as a re a li stic pro ject, 
see Ba bic (2008).
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only be ac hi e ved si mul ta ne o usly. And that can oc cur ex clu si vely in a 
world com mu nity. Hen ce, po li ti cal le a ders ought to lo ok beyond po li-
tics and the ir sta tes and di rectly to et hics and the world sta te for a pro per 
con duct of the ir po li ci es. 

What can we con clu de from this? First, the et hi cal com mon-
we alth is a com mu nity of mo rally per fec ted hu mans. Se cond, hu mans 
ought to ful fil the ir mo ral du ti es and Pro vi den ce will then gi ve them 
a hel ping hand in ac hi e ving the et hi cal com mon we alth.  Third, such 
a com mon we alth tran scends all so cial bo un da ri es and hen ce ex tends 
to the who le of hu ma nity. Fi nally, in an et hi cal com mon we alth hu man 
mo ral pro gress re ac hes al so a po li ti cal ob jec ti ve, one that is em bo died 
in a co smo po li tan or der (“a world re pu blic” in Kant’s words).

Sin ce Pro vi den ce helps hu ma nity in ac hi e ving both the et hi cal 
com mon we alth and per pe tual pe a ce, the lat ter al so has a mo ral fo un-
da tion. In fact, per pe tual pe a ce is a seg ment of a fu tu re per fectly just 
world, mar ked by the et hi cal com mon we alth. In such a world, a va ri ety 
of so cial cle a va ges that ha ve the po ten tial to ca u se con flicts are su per se-
ded. Be ing a co smo po li tan or der, the et hi cal com mon we alth su per se des 
one such cle a va ge – the et hnic schism. The ra ti o na le of Kant’s fe de ra-
tion from TPP is ba sed on the need of hu mans to pre ser ve a con nec tion 
to the ir et hnic or po li ti cal com mu ni ti es and not to be rob bed of the ir 
cul tu ral iden tity and spe ci fi city. But why the need for such ti es in a 
com mu nity of hu ma nity, in a com mon we alth of the hig hest good? Can 
we ima gi ne the hig hest good and a com mu nity of hu ma nity as a con di-
tion in which hu mans are di vi ded along et hnic and po li ti cal li nes?

In short, Kant re gards the et hi cal com mon we alth and per pe tual 
pe a ce as the pur po se of our hi sto ri cal de ve lop ment, whi le the world 
fe de ra tion is a sta ge on hu ma nity’s path to this pur po se. This begs the 
qu e sti on at which sta ge of de ve lop ment hu man kind is now. It is pos si-
ble to advan ce the the sis that the EU might be re gar ded as a union of 
sta tes that has the po ten tial to be co me a fe de ra ti ve union. The EU is not 
a fe de ra tion (yet?), espe ci ally not a glo bal one, but it cer ta inly is a suc-
cessful pe a ce pro ject. In that re gard, it shows a re sem blan ce with Kant’s 
de sign from TPP. It is a lar ge-sca le and en du ring pe a ce sche me, al be it 
one that can be con si de red only as an in ter me di a te sta ge of hu ma nity’s 
de ve lop ment to ward the et hi cal com mon we alth and per pe tual pe a ce. 

Furt her mo re, the mem ber sta tes of the Euro pean Union are li be-
ral sta tes, whi le “uni ver sal (i.e. Euro pean) ho spi ta lity” is no less than 
a re a li stic outlo ok. It can be as ser ted, the re fo re, that the EU is not far 
from ful fil ling the es sen tial ele ments of Kant’s three re qu i re ments from 
TPP. In that sen se, Euro-ent hu si asts ha ve a ca se to ar gue that the EU 
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might be re gar ded as a sta ge on the ro u te of hu ma nity to ward a co smo-
po li tan or der and glo bal pe a ce. 

If we re turn now to the fi ve “es sen ti als of Euro pe”, we see that 
fo ur of them are fa irly ad dres sed by Kant’s no ti ons: a co smo po li tan or-
der that su per se des a world of na tion sta tes with et hni city as the ir sa li-
ent fe a tu re, a Ju deo-Chri stian con cep tion of the et hi cal com mon we alth 
con si sting of mo rally advan ced hu mans who are to be cal led the “pe o-
ple of God”, and a glo bal fe de ra ti ve union that con sists of li be ral sta tes 
that aspi re pe a ce. Alt ho ugh the mo ral fo un da ti ons of a uni ted Euro pe 
as a tool for pe a ce (and re con ci li a tion6)) are ap pa rent, it is less ob vi o us 
what ro le li be ra lism and co smo po li ta nism play in the se fo un da ti ons.

LIBERTY, JUSTICE AND COSMOPOLITANISM

An ex ten si ve ela bo ra tion on the mo ral fo un da ti ons of li berty wo-
uld ob vi o usly ex ce ed the pur po ses of this pa per. Hen ce, I wo uld li ke to 
spend only a few li nes on ra i sing one ar gu ment that de mon stra tes the 
strong link per me a ting the re la ti on ship bet we en fre e dom and ju sti ce. 
The re af ter, I will esta blish a con nec tion bet we en fre e dom, ju sti ce and 
co smo po li ta nism. 

A pre re qu i si te for ac ting in ten ti o nally in a just man ner is to be 
free. Wit ho ut be ing free, one can not act in a just man ner be ca u se he 
wills so, but only be ca u se he is for ced to. A truly just act, on the ot her 
hand, is one that is per for med on the ba sis of our free will. The is sue of 
ju sti ce is thus to a sig ni fi cant de gree an is sue of fre e dom. In fact, fre e-
dom con ta ins the op por tu nity of ju sti ce, be ca u se just acts are fo un ded in 
our free will. A mo rally per fect world wo uld be one in which we wo uld 
act in ac cor dan ce with ju sti ce on the ba sis of our free will. In such a 
world we wo uld use our fre e dom with ju sti ce as its pur po se. 

The qu e sti on now is whet her a co smo po li tan or der to which the 
EU might be a pre lu de is one that ser ves ju sti ce bet ter than the exi sting 
or der. In the fol lo wing pa ra graphs I will bri efly re vi ew a num ber of 
sta te ments in fa vor of co smo po li ta nism, se lec ted on the ba sis of both 
the ir re le van ce and the di ver sity of ar gu ments they espo u se. Af ter wards 
I will advan ce my own con ten tion that esta blis hes a link bet we en  co-
smo po li ta nism and the op por tu nity of  ju sti ce (which is ro o ted in our 
fre e dom, as we ha ve seen in the pre vi o us pa ra graph). 

6) The con cept of Euro pean pe a ce go es hand in hand with the no tion of re con ci li a tion (or “Ver-
gan gen he it sbewälti gung”). Both of them ha ve clo sely re la ted mo ral fo un da ti ons: re con ci li a-
tion fa ci li ta tes a la sting pe a ce, whi le pe a ce is the pre-con di tion for re con ci li a tion. 
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An al ready clas si cal sta te ment in fa vor of a co smo po li tan or der 
is Be itz (1979). Be itz ar gu es the re aga inst the pa ral le lism bet we en in-
di vi du als and sta tes, as ser ting that sta tes are not so ur ces of ends in the 
sa me sen se as are per sons. This le ads him to a po si tion that fa vors in-
ter na ti o nal di stri bu ti ve ju sti ce with prin ci ples that esta blish the terms 
on which per sons in dis tinct so ci e ti es can fa irly ex pect each ot her’s 
co o pe ra tion in com mon in sti tu ti ons and prac ti ces (Ibid.,180). Mem bers 
of so me sta tes might then ha ve obli ga ti ons of ju sti ce with re spect to in-
di vi du als el sew he re (Ibid.,182). In ot her words, ar gu ments in fa vor of 
so cial and eco no mic equ a lity sho uld al so apply to the glo bal con text. 
Be itz him self calls this con cep tion a co smo po li tan one, lin king his po-
si tion to Kant’s (Ibid., 181).

Da vid Held go es furt her in ad dres sing the is sue of the in sti tu-
ti o nal con text of co smo po li ta nism. He con tends that the glo bal chan-
ges un der way now lead to the esta blis hment of new forms of hol ding 
trans-na ti o nal po wer systems to ac co unt, hel ping the reby open up the 
pos si bi lity of a co smo po li tan or der. The se chan ges he ob ser ves in, for 
in stan ce, the growth of in sti tu ti ons such as the UN and the EU, the “So-
cial Chap ter” of the Ma a stricht agre e ment, as well as in the emer gen ce 
of a “trans-na ti o nal ci vil so ci ety” (Held 2002: 38, 39). In Held (2003) 
the aut hor ela bo ra tes on what is re qu i red for a “co smo po li tan po lity” 
to com ple ment ad mi ni stra ti ve, le gi sla ti ve and exe cu ti ve ca pa city at the 
lo cal and na ti o nal le vels with si mi lar ca pa ci ti es at re gi o nal and glo-
bal le vels. That is the cre a tion of re gi o nal par li a ments and go ver nan ce 
struc tu res (e.g., in La tin Ame ri ca and Afri ca), as well as the strengthe-
ning of si mi lar bo di es whe re they al ready exist (EU),  a re form of the 
Ge ne ral As sembly of the UN, the ope ning of fun cti o nal go vern men-
tal or ga ni za ti ons (WTO, IMF, World Bank etc.) to pu blic exa mi na ti on 
and agen da set ting, ge ne ral re fe ren da con cer ning the im ple men ta tion 
of co re co smo po li tan con cerns and the de ve lop ment of a co smo po li tan 
law-en for ce ment and co er ci ve ca pa bi lity (Ibid., 176-179). He as serts 
furt her that no wa days “co smo po li ta nism is a less uto pian pro ject than 
that set out by the the ory of the mo dern sta te at the ti me of Hob bes’s 
Le vi at han”. (Ibid., 183).

Mar chet ti (2008) fol lows Held’s no ti ons, but de ve lops, in ad di-
tion to that, a uni que “co smo-fe de ra list po si tion” that is gro un ded not 
only in a po li ti cal the ory of co smo po li ta nism, but al so in an et hi cal 
the ory of cho i ce-ba sed con se qu en ti a lism (Ibid., 36). Mar chet ti’s com-
mit ment to the idea of a world sta te is per haps best exem pli fi ed by the 
ope ning sen ten ces of the bo ok: “Eit her de moc racy is glo bal or it is not 
de moc racy… Any po li ti cal system that ap pli es al le gedly de moc ra tic 
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prin ci ples wit hin a li mi ted sco pe is eit her hypoc risy or an il lu sion” (p. 
1).

Ale xan der Wendt pro po ses a te le o lo gi cal the ory which sug gests 
that a world sta te is ine vi ta ble wit hin 100-200 years. He advan ces co-
smo po li ta nism with sci en ti fic ar gu ments, pre vi o usly ha ving ele va ted 
te le o logy in to the do main of sci en ce. In his vi ew, world sta te for ma-
tion at the mic ro-le vel is dri ven, along He ge lian li nes, by the strug gle 
of in di vi du als and gro ups for re cog ni tion of the ir su bjec ti vity. At the 
mac ro-le vel, the “lo gic of anarchy” ge ne ra tes a ten dency for mi li tary 
tec hno logy and war to be co me in cre a singly de struc ti ve, thus aiding the 
pro tec ti ve ten dency of world sta te for ma tion. The en ti re pro cess mo ves 
thro ugh fi ve sta ges, each re spon ding to the in sta bi li ti es of the pre ce ding 
sta ge: a system of sta tes, a so ci ety of sta tes, a world so ci ety, col lec ti ve 
se cu rity, a world sta te (Wendt, 2003). 

Be itz’s and Mar chet ti’s as ser ti ons that ha ve been pre sen ted he re 
are lar gely mo ral ar gu ments in fa vor of co smo po li ta nism, whi le Held’s 
and Wendt’s con ten ti ons fo cus mo re on the li kely (Held) or ne ces sary 
(Wendt) fu tu re glo bal de ve lop ments that pur por tedly ap pro ach a co-
smo po li tan or der. In the fol lo wing sec tion I will at tempt to sup port co-
smo po li ta nism thro ugh an amal ga ma tion of the se two li nes of re a so-
ning, i.e. thro ugh a com bi na tion of mo ral and te le o lo gi cal ar gu ments. 
Again: is a co smo po li tan or der to which the EU might be a pre lu de one 
that ser ves ju sti ce bet ter than the exi sting or der?

THE NORMATIVE WILL

To an swer this qu e sti on I will ma ke use of the con cept of the 
“nor ma ti ve will” from Hi story and Fu tu re of Ju sti ce (Ra kic, 2004). 
The re I de fi ned ju sti ce as “a sta te of af fa irs we be li e ve ought to exist as 
a com mon stan dard” (Ibid., 13). The re a son why it ought to exist is not 
al ways ra ti o nally com pre hen si ble. Why we ought to help tho se who are 
star ving to de ath, or why we ought not to grab the only se at in a bus just 
in front of a di sa bled per son (in spi te of the fact that we can get away 
with it un pu nis hed in any form), is not so met hing we can ex pla in in 
terms of our ra ti o nal in te rest. It is so me type of in tu i tion that tells us that 
we are aban do ning an un writ ten law ac cor ding to which things ought 
to hap pen. Its es sen tial ele ment is the con cept of the “one thin king in 
terms of all”, which pri ma rily in clu des the aban don ment of me re self-
in te rest. It is what we call the mo ral law (Ibid., 13, 14).

But who is to de ci de abo ut the con tent of this mo ral law? This 
qu e sti on le ads us to the con cept of the nor ma ti ve will. Un li ke the ge-
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ne ral will, which is de scrip ti ve, the nor ma ti ve will is pre scrip ti ve. The 
ge ne ral will is the po li ti cal will, whe re as the nor ma ti ve will tran scends 
the po li ti cal re alm. The ge ne ral will is that what a com mu nity wills, the 
nor ma ti ve will is what a com mu nity be li e ves it ought to will. It is the 
will of the ma jo rity, me a ning how the ma jo rity be li e ves it ought to act. 
This type of be li ef of the ma jo rity is ju sti ce. Hen ce, ju sti ce can be de fi-
ned as the “nor ma ti ve will of hu ma nity”7). It is this will that de ter mi nes 
the mo ral law. Is the re a mo re per su a si ve man ner in which ju sti ce and 
the mo ral law can be de fi ned? I can not see one. What is just can only be 
agreed on by the ma jo rity of pe o ple in the world – not in terms of how 
they usu ally act, but in terms of how they be li e ve they ought to act8).

The qu e sti on that co mes up now is whet her this nor ma ti ve will 
of hu ma nity can be ex pres sed bet ter in a co smo po li tan or der or in an 
al ter na ti ve to it. In the cur rent age of glo ba li za tion we see that so me of 
glo ba li za tion’s aspects are op po sed to the nor ma ti ve will of hu ma nity, 
i.e. to ju sti ce. On the ot her hand, we might be ap pro ac hing a fu tu re of 
glo bal ju sti ce, be ca u se glo ba li za tion opens up bet ter pos si bi li ti es for the 
ex pres si on of the nor ma ti ve will of hu ma nity. In spi te of its inju sti ces, 
glo ba li za tion’s “cun ning of the mind” ap pe ars to be le a ding hu ma nity 
to an or der in which world ci ti zens ha ve in sti tu ti o nal mec ha nisms to ex-
press not only the ir ge ne ral will (i.e., the ir po li ti cal will), but al so the ir 
nor ma ti ve will (i.e., the mo ral law). 

Glo ba li za tion is a uni que mo ment in hi story, be ca u se ne ver be-
fo re was the ex pres si on of the ge ne ral will of hu ma nity pos si ble as it is 
now. In a truly de moc ra tic world or der, glo bal ju sti ce will be the ex pres-
si on of the nor ma ti ve will of hu ma nity thro ugh its ge ne ral (po li ti cal) 
will. The ex pres si on of the ge ne ral will of hu ma nity will then be the 
re a li za tion of its nor ma ti ve will. 

It is glo bal in sti tu ti ons that will aid the de ve lop ment of glo bal 
ju sti ce, be ca u se they will esta blish for mal mec ha nisms thro ugh which 
the ge ne ral (po li ti cal) will of hu ma nity is to be ex pres sed. But in such 
a si tu a tion mo ral is su es will al so be in cre a singly fra med along the li nes 
of the nor ma ti ve will of hu ma nity. In ot her words, mo ral is su es will 
be ap pro ac hed mo re and mo re from the per spec ti ve of the mo ral will 
of hu man kind. Hen ce, glo bal in sti tu ti ons will then ex press the ge ne ral 
will of hu ma nity, in li ne with its nor ma ti ve will. The re fe ren ces to Held 

7) See Ra kic (2004: 31-34).

8) A ni ce il lu stra tion of the nor ma ti ve will of hu ma nity one can find in Kant’s Con flict of the Fa-
cul ti es, alt ho ugh Kant do es not use the term “nor ma ti ve will” (Kant, 1907). Kant very rightly 
ob ser ves the re that the “ent hu si asm” for the French Re vo lu tion might ha ve been simply a con-
se qu en ce of it be ing mo ral. Un li ke ent hu si asm for Hi tler etc., which en com pas sed one na tion 
or a li mi ted num ber of na ti ons, ent hu si asm for the French re vo lu tion was one of hu ma nity. 
The mo ral sup port for so met hing by hu ma nity is pre ci sely its nor ma ti ve will!
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in this pa per are an ex cel lent exam ple of how the nor ma ti ve will can 
be ma te ri a li zed: thro ugh glo bal in sti tu ti ons with le gi sla ti ve, exe cu ti ve 
and ad mi ni stra ti ve ca pa ci ti es, com ple men ted with a trans-na ti o nal ci-
vil so ci ety as a mo ral check on them. In sum, a glo bal or der hu ma nity 
ap pe ars to be ne ces sa rily ap pro ac hing (the te le o lo gi cal ele ment in my 
ar gu ment) is one that con ta ins the po ten tial of ser ving as a fra me work 
for the ex pres si on of the nor ma ti ve will of hu man kind (the mo ral ele-
ment in my ar gu ment).

THE MORAL FOUNDATIONS OF EUROPE 
AND THE EMERGING WORLD ORDER

The Euro pean Union might be a pre lu de to a co smo po li tan or der 
in which the nor ma ti ve will of hu ma nity can be ex pres sed mo re ade-
qu a tely, i.e. in which ju sti ce wo uld fi gu re mo re pro mi nently. A uni ted 
Euro pe wo uld then be a pe a ce pro ject, a po ten tial advan ce to a co smo-
po li tan or der, as well as a pos si ble lead up to ju sti ce (via the nor ma ti ve 
will of an ex ten ded, Euro pean com mu nity). We ha ve seen that li berty 
is  a va lue that ought to re main de ar to Euro pe, not only be ca u se of its 
po li ti cal stan ding, but al so be ca u se of the fact that it is a pre-con di tion 
of ju sti ce. It is thus pe a ce, co smo po li ta nism and li be ra lism that ha ve a 
mo ral fo un da tion. They ha ve been di rectly or in di rectly sti pu la ted in 
this pa per as the “es sen ti als of Euro pe”, and we ha ve seen that all three 
of them ha ve been tho ro ughly ad dres sed by Kant. We might in deed re-
gard them as the mo ral fo un da ti ons of Euro pe. 

We ha ve seen, ho we ver, that all three con cepts ha ve al so a uni-
ver sal mo ral fo un da tion. In that sen se they can ser ve as mo ral bu il ding 
blocks of the emer ging world or der. Hen ce, Euro pe has a ca se in as ser-
ting that its mo ral fo un da ti ons ought to be the mo ral fo un da ti ons of the 
emer ging world or der as well. 

Lest not to fall prey to ex ces si ve op ti mism re gar ding a uni ted 
Euro pe, it is in or der to men tion a num ber of se ri o us dan gers that are 
fa ced by Euro pe and by its mo ral fo un da ti ons. They in clu de the fol lo-
wing:

(1) Euro pe a nism do es not ne ces sa rily ha ve to re sult in co smo-
po li ta nism. In fact, it can breed anot her type of com mu ni ta ri a nism: 
Euro-cen trism. It is pos si ble that a Euro pean iden tity, in com bi na tion 
with va ri o us re gi o nal iden ti ti es, gra du ally re pla ces tra di ti o nal na ti o nal 
iden ti ti es. In that ca se, we wo uld not mo ve in the di rec tion of co smo-
po li ta nism (with all its mo ral fo un da ti ons), but to a sta te of af fa irs in 
which na ti o na lism is simply sub sti tu ted by Euro pe a nism (in that ca se as 
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op po sed to co smo po li ta nism) and re gi o na lism (as op po sed to co smo po-
li ta nism and /or Euro pe a nism).

(2) Euro pean Union po li ci es can strengthen na ti o na lism. It is 
pos si ble that Euro pe a ni za tion will en co un ter a strong bac klash from 
EU mem ber sta tes. The de ba tes and re fe ren da sur ro un ding a Euro pean 
con sti tu tion are evi den ce of such de ve lop ments.  

(3) EU bu re a uc racy and po li tics might over po wer Euro pe’s mo-
ral fo un da ti ons. It is pos si ble that the Euro pean Union do es not de ve lop 
in the di rec tion of a li be ral and po ten ti ally co smo po li tan or der in which 
the nor ma ti ve will of a lar ge com mu nity can be ma te ri a li zed bet ter than 
in its mem ber sta tes. We might see a highly bu re a uc ra ti zed and po li ti ci-
zed en tity that do es not ser ve ju sti ce in any en han ced man ner.

(4) De mo grap hic trends may chan ge the do mi nant cul tu ral con-
text of Euro pe. The in flux of im mi grants from Isla mic co un tri es, in 
com bi na tion with a pos si ble ad mis sion of Tur key in to the EU, might 
im pact on the Chri stian-li be ral-co smo po li tan va lue fra me work that 
cha rac te ri zes Euro pe.

(5) The ma jo rity of eco no mic growth may shift to Eastern Asia. 
Furt her mo re, the po pu la tion of Euro pe is be co ming pro gres si vely ol-
der, whi le Third World po pu la ti ons are youn ger, in cre a singly ur ba ni zed 
and ex pan ding at a much fa ster ra te. The se two facts in com bi na tion 
might re sult in a gra dual mo ve of Euro pe in the di rec tion of the glo bal 
pe rip hery, ma king de ve lop ments on the Euro pean con ti nent less re le-
vant benchmarks for non-Euro pean cul tu res. This might al so af fect the 
spread of the mo ral fo un da ti ons of Euro pe to the se cul tu res.

(6) De ve lop ments in the fi eld of bio-tec hno logy are un cer tain and 
can ha ve a po ten ti ally sig ni fi cant im pact. Co sme tic ne u ro-phar ma co-
logy, co sme tic ne u ro-sur gery, pre-im plan ta tion scre e ning, the ra pe u tic 
and re pro duc ti ve clo ning, the cre a tion of em bryos with the so le pur po se 
of de ri ving stem cells form them, as well as a va ri ety of ot her pos si bi-
li ti es of bio-tec hno logy might re sult in a re for mu la tion of a sig ni fi cant 
num ber of our mo ral con cepts. The mo ral fo un da ti ons of Euro pe might 
then al so be af fec ted and re for mu la ted.

So me of the se “dan gers” can be avo i ded, so me can not. It wo uld 
ex ce ed the pur po ses of this pa per to go in to that, but I wo uld li ke to 
ma ke one fi nal re mark in that con text. It can be co gently con ten ded, 
na mely, that a re de fi ni tion of Euro pe can help us in pre ser ving its mo ral 
fo un da ti ons9). In that re gard, it is im pos si ble not to con si der ways how 

9) For an in te re sting ela bo ra tion on the re la ti on ship bet we en Euro pean iden tity and EU en lar ge-
ment, see Thiel (2006). Thiel no tes that the wi de ning of the EU has re ac hed a “cri ti cal mass” 
and that hen ce “de e pe ning” ought to re flect the chan ged iden tity of the EU. Thiel be li e ves, 
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to con nect the tra di ti o nally Chri stian tra di tion of li be ra lism, de moc racy, 
pe a ce and co smo po li ta nism to the va lu es of Islam. To put it dif fe rently: 
how can Euro pe in cor po ra te Islam in its mo ral gro und work and how 
can this in clu sion be ac cep ted both by Euro pean Mu slims and Chri sti-
ans? Only if such an in cor po ra tion ta kes pla ce in a pro per man ner, can 
the mo ral ba sis of Euro pe be pre ser ved. 

Euro pe’s mo ral fo un da ti ons are ca pa ble of this in cor po ra tion, be-
ca u se they ap pe ar to be ba sed on ge ne ral hu man va lu es. It is thus pos-
si ble to pre ser ve them. That re qu i res, ho we ver, a re de fi ni tion of Euro pe 
– one that ex tends the me a ning of “be ing Euro pean” to all tho se cul tu-
res and in di vi du als that iden tify with Euro pe’s mo ral fo un da ti ons. We 
ha ve seen what the se fo un da ti ons are. Euro pe has to find ways how to 
ma ke them at trac ti ve to cul tu res that are not con si de red as tra di ti o nally 
Euro pean. Only then will Euro pe’s mo ral gro und work be pre ser ved. 
In ot her words, it might be ne ces sary to re de fi ne the con cept of “be ing 
Euro pean”, i.e. Euro pe’s cul tu ral iden tity, in or der to pre ser ve the mo ral 
fo un da ti ons of Euro pe. 

ВојинРакић 
Београд

МОРАЛНЕОСНОВЕЕВРОПЕУ
НАСТУПАЈУЋЕМСВЕТСКОМПОРЕТКУ

Сажетак
Мо гло би се твр ди ти ка ко су мо рал не осно ве Евро пе оп ште 

мо рал не вред но сти. По ку ша ћу да уста но вим по ре кло ових осно ва, 
као и њи хо ву уло гу у са да шњем и бу ду ћем све ту. За кљу чи ћу да је 
услов за њи хо во очу ва ње ре де фи ни ци ја кон цеп та”би ти Евро пља-
нин” у прав цу јед ног све ин клу зив ни јег об ли ка иден ти те та.
Кључ не ре чи:  Евро па, мо рал не осно ве, Кант,  мир, ли бе ра ли зам, прав да, 

нор ма тив на во ља, ин клу зи ја
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ЖељкоСимић
Београд

АПОРИЈЕ ЛИБЕРАЛНЕ И ДЕМОКРАТСКЕ 
ПОЛИТИЧКЕ ФИЛОЗОФИЈЕ

Сажетак
Још су ан тич ки ро до на чел ни ци фи ло зо фи је по ли ти ке и њи-

хо ви са вре ме ни след бе ни ци, иако на сто је ћи да си ли ном идеј них 
ар гу ме на та де мо крат ски об лик вла да ви не дру штвом пред ста ве као 
прак се о ло шки нај це лис ход ни ји и без ма ло нај и де ал ни ји, ипак осе-
ти ли по тре бу да, сва ки на свој на чин, усме ре не што ви ше кри тич ке 
све тло сти на апо ри је де мо кра ти је у ње ној из вор ној, ево лу тив ној 
ан ти но мич но сти. Уви ђа ли су да вла да ви на на ро да не ми нов но по-
ста је пред ста вља ње на ро да, ко је кри је има нент ну опа сност сва-
ке де мо кра ти је да се из мет не у вла да ви ну ве ћи не над ма њи ном, 
а ова по след ња у при сил ну вла да ви ну мне ња. Слич но је и са те-
о риј ским за го вор ни ци ма ли бе рал не по ли тич ке фи ло зо фи је, ко ји 
су ука зи ва ли да овај но во ве ков ни кон цепт др жа ве, у си нер ги ји са 
еман ци па тор ским ка рак те ром са ме де мо кра ти је, оста вља у на сле-
ђе огром ну за слу гу за обез бе ђи ва ње сло бо де по је дин ца од бе зо-
бал ног во лун та ри зма вла сти и по ли ти ке, али ко ји су, на по ре до са 
апо ло гет ском ли ни јом сво јих спе ку ла ци ја, им пли цит но опо ми ња-
ли на два по тен ци јал на жа ри шта по то њих зло у по тре ба ли бе ра ли-
зма. Те кон струк ти ви стич ке сла бо сти ли бе ра ли зма на хо де се, нај-
пре, у не га тив ном схва та њу људ ске сло бо де, а по том у ре дук ци ји 
афир ми са ног об ли ка људ ске при ро де на ис пу ње ње ма те ри јал них, 
од но сно сво јин ских, или, још пре ци зни је ре че но, у крај њој ли ни ји 
– вул гар но еко ном ских ин те ре са, ко ји не ми нов но во де у ан тро по-
ло шки со лип си зам. Овај рад, да кле, ни је по све ћен са мо исто ри ји 
иде ја де мо кра ти је и ли бе ра ли зма, већ не у рал гич ким он то ло шким 
тач ка ма ових два ју по ли тич ких фе но ме на, од но сно ла тент ним мо-
гућ но сти ма де фор ма ци је не ких по тен ци јал но не га тив них аспе ка та 
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ли бе рал но-де мо крат ске док три не, ко ји су, у са вре ме ној гло ба ли-
стич кој епо хи, до жи ве ле сво ју ема на ци ју. 
Кључ не ре чи: де мо кра ти ја, ли бе ра ли зам, вла да ви на на ро да, пред ста вља-

ње на ро да, де ви ја ци ја вла сти ве ћи не, ма те ри јал ни вул га-
ри зам, ре дук ци ја, сло бо да, не га тив на сло бо да и ма ни пу-
ла ци ја.

Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја ни су, на рав но, си но ним ни пој-
мо ви1), али их за на шу те му ује ди њу је по зи ва ње мо дер них за пад-
них др жа ва на њи хо во на сле ђе као уте ме љу ју ће у кон цеп ци ји др-
жав ног уре ђе ња и као ме ри тор но про це њу ју ће за ис хо де ћу прак су 
це лог по ли тич ког про су ђи ва ња и вла да ња. По ред то га, ни ли бе ра-
ли зам ни де мо кра ти ја, сва ки за се бе, ни су ни исто риј ски хо мо ге ни 
пој мо ви: њи хо во зна че ње ме ња ло се, кат кад и го то во ра ди кал но, 
у раз ли чи тим епо ха ма и по при ма ло раз ли чит из глед у трет ма ну 
њи хо вих нај у ти цај ни јих за го вор ни ка. Шта ви ше, по го то во у нај са-
вре ме ни јој ли те ра ту ри ауторâ из ма тич них де мо крат ских зе ма ља, 
те о риј ско про ми шља ње основ ни су коб идеј них плат фор ми у це ло-
сти по ме ра на по и ма ње раз ли чи тих вр ста де мо кра ти је као об ли ка 
вла сти.2) 

Но за наш рад су и у по гле ду зна че ња ли бе ра ли зам и де мо-
кра ти ја ује ди ње ни у оно ме штаданаспрактичнозначеисака-
квимсепоследицамајављајуна гло бал ној по ли тич кој и ци ви ли за-
циј ској сце ни. Ана лог но то ме што то та ли тар не ре жи ме на ци зма и 
ста љи ни зма пре суд но про це њу је мо не по но ми нал но ге не рич ким 
иде ја ма Шми та, Ђен ти леа или Ле њи на, или, по ре ци мо, ево лу ци-
ји ус пут них и од ба че них фа за не ке „кон зер ва тив не“ или „марк си-
стич ко-ко му ни стич ке“ ми сли, већ по „за у ста вље ном ка дру“ вр хун-
ца њи хо ве ета бли ра но сти и мо ћи ути ца ја – та ко смо ду жни да за 

1) Нор бер то Бо био пи ше: „Чи ње ни ца да у да на шње вре ме по сто је ре жи ми ко ји се озна ча-
ва ју као ли бе рал но-де мо крат ски, од но сно де мо крат ско-ли бе рал ни, на во ди на по ми сао 
да су ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја ме ђу за ви сни. У ствар но сти је, ме ђу тим, од нос из ме ђу 
њих ве о ма сло жен и то ни на ко ји на чин ни је од нос кон ти ну и те та и иден ти те та. У нај-
че шћој упо тре би ова два тер ми на ’ли бе ра ли зам’ озна ча ва осо бе ну кон цеп ци ју др жа ве 
по ко јој је ова не што што има огра ни че ну моћ и функ ци је и уто ли ко се раз ли ку је од 
ап со лу ти стич ке др жа ве и од оне ко ја се да нас на зи ва со ци јал ном; де мо кра ти јом се озна-
ча ва је дан од мо гу ћих об ли ка вла да ви не, онај у ко ме власт не при па да по је дин цу или 
не ко ли ци ни, већ сва ко ме или пре ве ћи ни... Ли бе рал на др жа ва ни је ну жно де мо крат ска: 
на и ме, по сто је у исто ри ји ли бе рал них др жа ва у дру штви ма у ко ји ма је уче шће у упра-
вља њу стро го огра ни че но на кла се бо га тих. Де мо крат ски на чин вла да ви не не про ис ти-
че ну жно из ли бе рал не др жа ве: кла сич на ли бе рал на др жа ва се са да на ла зи у кри зи, што 
је ре зул тат про гре сив не де мо кра ти за ци је ко ја је усле ди ла као по сле ди ца по сте пе ног 
ши ре ња пра ва гла са до тач ке у ко јој оно по ста је оп ште.“ Нор бер то Бо био, Либерализам
идемократија, Бе о град, 1995, стр. 19.

2) Нпр. о ра зли ци из ме ђу де мо кра ти је и по ли ар хи је, али и уоп ште но о про ду бље ној ана-
ли зи при сту па де мо кра ти ји, ви ди Ро берт Дал, Демократијаињеникритичари, Под го-
ри ца, 1999.
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ци ља ни ре а ли тет про пи ти ва ња узме мо не основ ни идеј ни суп страт 
ли бе рал не док три не и де мо крат ске струк ту ре вла сти, већ њи хо ву 
да на шњу ре а ли зо ва ност. Со ци ја ли зму је с пра вом су ђе но по по сле-
ди ца ма и ефек ти ма; ли бе рал ни и де мо крат ски кон цеп ти се бе да нас 
по ка зу ју ста њем дру шта ва и по ли ти ком др жа ва ко ји су њи хо ви ак-
ту ел ни ба шти ни ци.

Ме ђу тим, пре не го што се по за ба ви мо пре гле дом кри ти ка 
упу ће них бло ку за пад них др жа ва ко је да нас фак тич ки са мо стал но 
усме ра ва ју ток ци ви ли за ци је, и пре но што ва ло ри за ци ју њи хо вих 
учи на ка срав ни мо са истим кри те ри ју ми ма пре фе рен ци ја по мо ћу 
ко јих ће мо де тек то ва ти при сут ност то та ли тар не све сти као до ми-
нант ног мо де ла пер цеп ци је и ра су ђи ва ња чла но ва дру штва не гда-
шњих то та ли тар них ре жи ма, освр ну ће мо се на са др жај док тринâ 
ли бе ра ли зма и мо да ли те те де мо крат ских оп ци ја као на „при род но 
ста ни ште“ оних зам ки и сла бо сти ко је су мо гле до ве сти до из ме-
та ња ва ља них за ми сли у по све су прот ну прак се о ло шку ре а ли зо ва-
ност. Дру гим ре чи ма, као што је са свим из ве сно да се у из бо ри ма 
схва та ња о дру штву, др жа ви, на ци ји, опа сно сти ма иде о ло ги је или 
из гле ди ма ци ља не сло бо де по ре ци мо дер них за пад них др жа ва ба-
зич но „освр ћу“ за су ге сти ја ма ми сли ла ца ли бе рал не и де мо крат ске 
про ве ни јен ци је, исто та ко је са свим ве ро ват но да су њи хо ва мо гућ-
на фи нал на из об ли че ња та ко ђе кон се квен це сла бо сти или сла бих 
та ча ка ко је се на хо де у са мим кон цеп ци ја ма ових, а не не ких дру-
гих док три на.

Ово, ме ђу тим, не го во ри ни шта дис ква ли фи ку ју ће о вред но-
сти ма са мих док три на. На про тив, као што ће се по ка за ти, већ ле ти-
ми чан пре глед делâ пле ја де нај ва жни јих „иде о ло га“ ли бе ра ли зма 
и де мо кра ти је от кри ва да је ве ћи на ових ми сли ла ца, као рет ко ко ја 
гру па ци ја срод них умо ва, од са мог по чет ка раз ра ђи ва ња иде ја и 
су ге сти ја за за сни ва ње прак се на осно ву истих иде ја, би ла све сна 
про бле ма тич них ме ста, ан ти но мич них са др жа ја и у ствар но сти ра-
њи вих по сту ла та, те да је отво ре но ука зи ва ње на њих на из ве стан 
на чин усво ји ло као ме то до ло шки прин цип. Или, дру га чи је ре че но, 
чи ни се да се ве ћи на но си ла ца иде ја де мо кра ти је или ли бе рал не 
ори јен та ци је од ли ко ва ла за вид ном по ли тич ком зре ло шћу (мо жда 
сто га што су у мно го че му би ли ле ги тим ни на след ни ци или про ми-
шље ни опо нен ти већ те мељ но опро ба них ан тич ких иде ја3)) и урав-

3) Тач ни је: „Као те о ри ја др жа ве (и као кључ за ин тер пре та ци ју исто ри је), ли бе ра ли зам је 
мо де ран, док је де мо кра ти ја као фор ма вла да ви не ан тич ка.“ Али и: „Мо дер ни ли бе ра ли-
зам и ан тич ка де мо кра ти ја че сто су сма тра ни као ме ђу соб но су прот ста вље ни. Де мо кра-
те ан ти ке ни су по зна ва ле ни уче ње о при род ним пра ви ма ни иде ју да је др жа ва ду жна 
да огра ни чи сво ју ак тив ност на ми ни мум ко ји је нео п хо дан да би за јед ни ца оп ста ла; ли-
бе ра ли мо дер них вре ме на, са сво је стра не, би ли су од по чет ка крај ње сум њи ча ви пре ма 
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но те же но шћу из ме ђу идеј не про ниц љи во сти и по ли тич ког праг ма-
ти зма. Ово сва ка ко ква ли фи ку је ли бе рал ну и де мо крат ску ми сао 
као нај со лид ни ји те мељ раз ми шља ња, од но сно као та кву оквир ну 
син те зу из ме ђу људ ских оче ки ва ња, мо ћи и огра ни че ња ко јој се 
мо же ука за ти нај ви ше пр вот ног по ве ре ња у про су ђи ва ње ствар ног 
и мо гу ћег. Са тог ста но ви шта и не мо ра да чу ди да на шњи нео спор-
но пот пу ни три јумф ли бе ра ли зма и де мо кра ти је на по при шту су-
ко ба иде ја и по ли тич ких док три на.

Па ипак, у сми слу ко нач них ис хо да до ко јих до во ди пред во-
ђе ње ли бе ра ли зма исто риј ским про це сом, ово по ве ре ње за пра во 
ни шта не зна чи. Јер, по пра ви лу су све за о кру же не и дра го це не за-
ми сли про из вод љу ди ко ји умом и со ли дар ном за ин те ре со ва но шћу 
за пи та ња људ ског ро да да ле ко пре ва зи ла зе про сек, али се, мо жда 
упра во због то га, у свем до са да шњем исто риј ском ис ку ству ре дов-
но по твр ђи ва ло да су мно ге вред не за ми сли са чу де сном ла ко ћом 
пре тва ра не у фа са де и по кри ћа иза ко јих су са го то во рав но прав-
ном ве шти ном пут до ре а ли за ци је про на ла зи ле си ле из о па ча ва ња, 
де струк ци је и нео до љи вог беш ча шћа. 

У том сми слу ни је дан про је кат ни је ни ка ква га ран ци ја успе-
ха, шта ви ше, уко ли ко се пре пу сти мо оправ да ним зеб ња ма ко је асо-
ци ра мно ги по глед на да на шње ста ње чо ве штва, мо гли би смо – су-
мор но али без пре дра суд но – ре ћи да је пра ви ло сле де ће: из не ког 
раз ло га, што су ра зло жни ји и ис тан ча ни је пре ма „ствар но сти“ ба-
лан си ра ни идеј ни кон цеп ти, то у се би но се по тен ци јал ра зор ни јег 
учин ка као (чи ни се не ми нов ну) по сле ди цу њи хо вог из об ли че ња. 
(Та ко се јед на вр ста исто риј ски про ду бље ног би лан сног скеп ти-
ци зма у по гле ду ко нач них до ма ша ја кул ту ра ци је људ ске при ро де 
– та ква ко ја, на при мер, про жи ма чи та во де ло Џор џа Сан та ја не – 
чи ни нај мо дер ни јим уто чи штем сви ма ко ји не мо гу за тво ри ти очи 
пред екс те ри о ри за ци јом уну тра шњег пу сто ше ња и ба на ли за ци је 
ко јом чо век ра за ра соп стве ни ам би јент, не тр пе љив и глув пре ма 
при род но сти и за тва ран у ча у ру соп стве не ве шта стве но сти. Сан-
та ја на је можда у пра ву твр де ћи да је исто ри ја са вре ме но и коб на 
по вест за то мљи ва ња из ве сне урав но те жу ју ће „ани мал не ве ре“4), 
али све се ви ше чи ни да је извесно у пра ву ка да људ ски жи вот ви ди 
укљу чен у два си мул та на, али тра гич но су штин ски не ко му ни ка-
тив на то ка: је дан ко ји сво јим ци клу си ма не пред ви дљи вих про ме на 

свим об ли ци ма на род не вла да ви не (то ком це лог XIX ве ка и ка сни је они су по др жа ва ли 
и бра ни ли огра ни че но пра во гла са). Мо дер на де мо кра ти ја, ме ђу тим, не са мо да ни је 
не спо ји ва са ли бе ра ли змом, већ мо же у мно гим сво јим аспек ти ма, ма да ипак са мо до 
од ре ђе ног сте пе на, би ти сма тра на ње го вим при род ним про ши ре њем“. Н. Бо био, Исто, 
стр. 47. и 55.

4) Ви ди: G. San tayana, Skepticizamianimalnavjera, Za greb, 1974.
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и про па да ња чо век де ли са све ко ли ком при ро дом и од чи јег се ма-
кар по тен ци јал ног раз у ме ва ња све да ље од ро ђу је, и дру ги, сит ни 
али из ве сном са мо оп сед ну то шћу пре у ве ли ча ва ни ток мне ња или 
чак пар ти ку лар них му дро сти ума ко ји би ва илу зор но при ку пљан 
у пре тен ци о зне иде о ло шке то ко ве – илу зор но, јер онај пр ви ток 
за пра во сво јом отре жњу ју ћом уни вер зал но шћу сме њу је епо хе, и 
жи те ље сва ке од њих из но ва вра ћа скеп ти ци зму у до ме те прет ход-
не, као и у осе ћа ње не при ме ре но сти пре тен зи ја истих прет ход них 
иде о ло ги ја да об ја сне свр ху људ ског по сто ја ња. 

За то Сан та ја на сма тра да је до вољ но вре ме на про шло за 
осве до че ње да људ ски ум ни је у ста њу да са гле да, об ја сни и ко ди-
фи ку је људ ску при ро ду, те да про ла зни успех сва ке та кве пре тен-
зи је по чи ва надослухуратоборнихстраначкихмоћникаибројних
лаковерних следбеника. Бо ље би би ло спо зна ти огра ни че ња ума 
у по ку ша ју да из се бе за сну је усло ве уни вер зал не сло бо де и дру-
штве не прав де, и пре пу сти ти му тек уло гу над зо ра над екс пан зив-
ним са мо жи вим по ри ви ма. Осло нац доживљавањаиде а ла сло бо де 
и со ци јал не пра вич но сти тре ба тра жи ти у при род ној пра у зор но сти 
по хра ње ној у „ани мал ној ве ри“ чи ји је зик де ли мо са при ро дом.5))

Пред но сти, огра ни че ња и жа ри шне тач ке по то њим зло у по-
тре ба ма и из о па че њи ма, у окви ру ли бе ра ли зма мо ра ју би ти по сма-
тра ни с мно го ува жа ва ња за пе ри од у ко јем су иде је ли бе ра ли зма 
фор ми ра не у вла да ју ћу док три ну. На ста ју ћи у Ен гле ској XVII ве ка, 
у вре ме оп ште ат мос фе ре на си ља, не си гур но сти и стра ха за го ли 
жи вот – што је све ис хо ди ло из без број них из во ра ауто ном них мо-
ћи ари сто кра ти је и фе у дал не др жа ве, а у крај њој ли ни ји из по ли-
тич ког ха о са – ли бе ра ли зам је пр ви пут у ли ку То ма са Хоб са (ко ји 
је у то ме сле дио Ма ки ја ве ли ја) раз об ли чио и као по ла зну пре ми су 
ра су ђи ва ња при знао не по сто ја ње иден ти те та из ме ђу мо ра ла и по-
ли ти ке, чи ме је, с јед не стра не, за сно вао ми шље ње да по ли ти ку 
по кре ћу прин ци пи и по ри ви са свим су прот ни ан тич ким иде ја ма о 
сми слу и свр си, а с дру ге, да се при та квом ста њу по ли тич ке при ро-
де мо ра ју пру жи ти аде кват ни ме ха ни зми за шти те од ње не са мо во-
ље, ме ха ни зми чи ји би га рант и одр жа ва тељ би ла др жа ва. Мо рал-
ној нео б зир но сти по ли ти ке, ко јој је ба за бес крај на во ља за мо ћи 
по је ди на ца, Хобс су прот ста вља иде ју при род них људ ских пра ва на 
си гур ност, чи је је обез бе ђи ва ње сми сао по сто ја ња др жа ве. 

По ла зе ћи та ко од јед не не га тив не сли ке људ ске при ро де, 
Хобс је, окру жен сва ко днев ним при зо ри ма на си ља и не за шти ће но-
сти, твр дио да „стра сти ко је нај ви ше про у зро ку ју раз ли ке у па ме ти 

5) G. San tayana, Dominations andPowers. Reflections on Liberty, Society andGovernment, 
New York, 1951, стр. 15.  и крај књи ге.
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је су по гла ви то ма ња или ве ћа же ља за мо ћи, за бо гат ство, за зна-
њем и за по ча сти ма, а све то мо же да се све де на ону пр ву же љу, то 
јест на же љу за мо ћи“6). Али бу ду ћи уни вер зал на, ова „страст“ до-
во ди до не пре ста не бор бе, услед че га је ње на вер на сен ка пра ти ља 
раз го ре ва ни на гон за са мо о др жа њем као на лич је увек при сут ног 
стра ха од на сил не смр ти, због ко га је „жи вот чо ве ков уса мље нич-
ки, си ро ма шан, опа сан, скот ски и кра так“7). У би ти те жње за мо ћи, 
на рав но, не на ла зи се по Хоб су ни ка ква по тра га за са вр шен ством, 
већ обез бе ђи ва ње по ло жа ја ко ји га ран ту је си гур ност оп стан ка, а то 
је основ ни по гон ски мо тив по ли ти ке. Оту да је за да так др жа ве да 
ство ри усло ве у ко ји ма ће чо век би ти за шти ћен од ту ђе са мо во ље, 
то јест да, обез бе ђу ју ћи му си гур ност и са мо о др жа ње, њен ста нов-
ник бу де слободан човек, тј. „онај што у ства ри ма ко је је по сво јој 
сна зи и па ме ти у ста њу да чи ни ни је спре ча ван да чи ни што му је 
во ља“8).

Ови ме су уда ре ни те ме љи ли бе ра ли зма: гра ђан ска пра ва а не 
ду жно сти (као у ан ти ци, где су и ду жно сти за пра во „ин те ре сни“ 
ис ход те жње за уса вр ша ва њем вр ли на ко је се је ди но у по ли су мо гу 
до кра ја оства ри ти) је су по ко сни ца др жав ног устрој ства, сло бо да 
је за шти та од пре тен зи ја дру гих, шта ви ше, ова осо бе на сло бо да 
(пра во на за шти ће ност) за у зи ма ме сто ан тич ких вр линâ као кру ци-
јал на вред ност; ту је за тим ис так ну та тен зи ја из ме ђу лич не сло бо-
де и др жав не вла сти, та кво уре ђе ње др жа ве с об зи ром на на ла же ње 
нај бо ље рав но те же из ме ђу ова два су прот ста вље на по ла, од но сно 
та кво уре ђе ње ко је ће од ре ди ти нај ве ћу ме ру сло бо де за нај ве ћи 
број љу ди, и утр ти пут бла го ста ња као за шти ту од ап со лу ти зма и 
са мо во ље вла сти, при че му се за кон и пра ва ме ђу соб но раз ли ку-
ју као што се раз ли ку ју оба ве за и сло бо да, због ко је се, ка ко ка же 
Хобс, нај ве ћа сло бо да по да ни ка за сни ва на ћу та њу за ко на.

Све доц ни је ва ри ја ци је ли бе ра ли стич ке ми сли ни су од сту пи-
ле од ових глав них смер ни ца. Лок је, ме ђу тим, сме њу ју ћи Хоб со во 
схва та ње о основ ном по ри ву људ ске при ро де – од но сно основ ном 
вред но сном ци љу ег зи сти ра ња – од луч ним на гла ша ва њем жеље
за својином, од но сно обез бе ђи ва њем имет ка ко ји чо ве ка из два-
ја из при род ног ста ња гла ди и оску ди це у ди вљем све ту, учи нио 
вред но сни пре о крет ко ји у прак си за пра во ни ка да ви ше ни је на-
пу стио ми сао за пад не де мо кра ти је. Оно што је на пи сао у Другој
расправиовлади, да је „ве ли ки и глав ни циљ удру жи ва ња љу ди у 

6) То мас Хобс, Левијатан, Бе о град, 1961, стр. 61.

7) Исто,стр. 109.

8) Исто,стр. 185.
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др жа ве и њи хо вог ста вља ња под вла ду јестеочувањењиховесво-
јине, а за оства ре ње овог ци ља у при род ном ста њу мно ге ства ри 
не до ста ју“9), по ста ло је, без сум ње, пре ћут но под ра зу ме ва ним про-
грам ским опре де ље њем не са мо по ли ти ке, већ све ко ли ке жи вот не 
прак се. Ја сно је, та ко ђе, да је овај им пли цит ни – ма кар и не хо тич-
ни – по зив на при зна ње имо вин ског сти ца ња и ње го вог над ин ди-
ви ду ал ног, др жав ног оси гу ра ва ња као фун да мен тал ног по кре та ча 
ак тив но сти па и удру жи ва ња, за пра во упу ћи ва ње на та кву људ ску 
при ро ду ко ја је у би ти не си гур на, се бич на и по хлеп на.

Лок је та ко ђе мно го раз ра ђе ни је и из ра зи ти је го во рио о при-
родномправучо ве ка (чи та во VII по гла вље Другерасправеовлади) 
ти ме за пра во сна жно утвр ђу ју ћи али и усме ра ва ју ћи у од ре ђе ном 
прав цу самосвестчлановалибералногдруштва:упра во сто га сма-
тра мо да се идеј ни ко ре ни мо дер ног ма те ри јал ног вул га ри зма (но-
вац све ку пу је) за пра во на ла зе у Ло ко вом на сле ђу. Код Ло ка је већ 
природностање де фи ни са но по сед ни штвом, па је оту да за јед нич-
ки жи вот у дру штву за пра во уго вор ко јим се ова квом при род ном 
ста њу омо гу ћа ва не сме та но да ље раз ви ја ње10). На рав но, по треб но 
је са мо се под се ти ти да су упра во ова Ло ко ва схва та ња о оваквом 
при род ном пра ву ди рект но угра ђе на у текст аме рич ке Декларације
онезависностииз 1776, (ко јим се оправ да ва чак и ре во лу ци о нар но 
сме њи ва ње вла да ко је се на та при род на пра ва не оба зи ру)11) – па 

9) Ви ди Џон Лок, Дверасправеовлади, Другарасправаовлади, Бе о град, 2002, IX гла ва, 
оде љак 124.

10) Та ко нпр. Рос Ха ри сон у свом раз ма тра њу раз ли ке из ме ђу Ло ко вог и Хоб со вог ми шље-
ња ис ти че: „Та ко су за Ло ка правâ нај ва жни је ства ри ко је по је дин ци има ју на осно ву 
овог пре по ли тич ког за ко на при ро де. Као и на по сед, на њих се мо же гле да ти као на мо-
рал ну сво ји ну њи хо вих по сед ни ка; по себ не пред но сти ко је по се ду је по је ди нац за шти-
ће не су (мо рал но) од пљач ка ња дру гих, а то су жи вот, сло бо да и по се ди, ко је је Лок све 
звао својина... Хобс је го во рио о пра ви ма или сло бо да ма у при род ном ста њу, али је ди но 
што је он под ти ме под ра зу ме вао би ло је да је, у при род ном ста њу, сва ко сло бо дан да 
чи ни што же ли; има ти пра во зна чи ло је да не ко мо же да учи ни не што уко ли ко је за то 
спо со бан и има же љу. То је био тип мо рал не до зво ле. Код Ло ка, на су прот то ме, има ти 
пра во зна чи да су дру ги мо рал но спре че ни да се том пра ву су прот ста ве; уме сто да но си-
о цу до пу сти пра ва, пра во по ста вља оба ве зе дру ги ма. Та раз ли ка се ја сно мо же ви де ти у 
слу ча ју са мог вла сни штва, уко ли ко се оно схва ти у свом нор мал ном, или ужем сми слу. 
Код Хоб са, ни ко не ма ни ка квих мо рал них овла шће ња на при ват не по се де у пре по ли тич-
ком ста њу. Код Ло ка, на су прот то ме, по сто ји чи та во по гла вље у Другојрасправи ко је је 
екс пли цит но сми шље но да по ка же ка ко је пра во на при ват ну сво ји ну мо гло да на ста не 
у при род ном ста њу... Та ко Лок сма тра да чо век има вла сни штво и дру га при ват на пра ва 
и пре не го што уђе у по ли тич ку за јед ни цу.“ Рос Ха ри сон, Демократија, Бе о град, 2004, 
стр. 62-63.

11) „Сма тра мо да су сле де ће исти не по се би оче вид не: да су сви љу ди ство ре ни јед на ки, 
да их је Ство ри тељ об да рио из ве сним нео ту ђи вим пра ви ма; да су ме ђу њи ма жи вот, 
сло бо да и по тра га за сре ћом; да су ра ди обез бе ђе ња ових пра ва вла де фор ми ра не ме ђу 
љу ди ма и да оне сво ја пра вед на овла шће ња из во де из при стан ка оних над ко ји ма се вла-
да; да кад год не ки об лик вла сти по ста не пре пре ка за оства ри ва ње ових ци ље ва, на род 
има пра во да га из ме ни или уки не и да ус по ста ви но ву вла ду, те ме ље ћи њен основ на 
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уви де ти ко ли ки је да ле ко се жан њи хов ути цај и ко ли ко су ну жно, 
као вјерују аме рич ке де мо кра ти је, по ста ле са став ни део оп штег ра-
су ђи ва ња.

Чи ни се да је упра во са мо као ло гич ко из во ђе ње до крај њих 
кон се квен ци Ло ко вих по сту ла та о сво ји ни, усле дио Бен та мов ути-
ли та ри зам. „Људ ска сре ћа“ из аме рич ке Декларацијеу ње го вом је 
де лу пот пу но ја сно де фи ни са на као материјалнобогатство, од-
но сно свр ха сло бо де је сте по сти за ње мак си му ма ма те ри јал не ко-
ри сти. (Бен та мо ви ста во ви, на рав но, баш као и ста во ви Хоб са и 
Ло ка, ни по што ни су плод до ко ног раз ми шља ња, већ не по сред но 
ко ре спон ди ра ју са вре ме ном у ко ме су на ста ле: Бен там је жи вео у 
вре ме ну у ко ме је ма ка кво аку му ли ра ње ма те ри јал ног бо гат ства 
заистаибило пред у слов си гур но сти. Но оно што је од иде ја пр-
во бит но би ло са вре ме но, са ор га ни зо ва њем у прак су и струк ту ру 
дру штва на сле ђу је се и про ди ре у за јед нич ку свест ге не ра ци ја по-
то ма ка.) На рав но, Бен там се за ла гао за уни вер зал ну при ме њи вост 
свог прин ци па „сре ће“, на ње му за сни ва ју ћи и зах те ве упу ће не 
вла ди: „Став-ак си ом. Ис пра ван и пра ви циљ це ле вла де у сва кој 
по ли тич кој за јед ни ци је сте нај ве ћа сре ћа свих по је ди на ца од ко јих 
је она са ста вље на. Ре че но дру гим ре чи ма, нај ве ћа сре ћа нај ве ћег 
бро ја.“12)

На да ље, би ва ју ћи из Хел ве ци ју са пр ви ко ји је чо ве ка де фи-
ни сао као би ће ко је по кре ћу ин те ре си (ко је сле ди сво је ин те ре се), 
сми сао вла де је ви део у то ме да из деј ству је та кво ста ње у ко јем 
ће ин те рес по је дин ца ко ре спон ди ра ти са ње го вом ду жно шћу. Нас 
ов де за ни ма ју прак тич на за па жа ња и пре по ру ке о вла ди, бу ду ћи да 
и Бен там и ње гов при ја тељ Џејмс Мил (отац слав ни јег ли бе ра ла 
Џо на Стју ар та Ми ла) овим по во дом отво ре но из ри чу су до ве о људ-
ској при ро ди ко ји за пра во по ка зу ју на лич је ути ли та ри стич ке те зе и 
та ко ђе се уре зу ју у свест. 

Та ко Бен там у истом Кодексу пи ше да „што је власт јед ног 
чо ве ка ве ћа, то је сна жни ја ње го ва скло ност да је на све мо гу ће 
на чи не зло у по тре би. Чи та ва исто ри ја са мо је је дан не пре ки дан до-
каз ове чи ње ни це.“13) Та ко ђе у истом де лу отво ре но твр ди да „у 

та квим прин ци пи ма и ор га ни зу ју ћи ње ну власт у та квом об ли ку за ко ји му из гле да да 
је нај бо љи за по сти за ње сво је си гур но сти и сре ће“. DeclarationofIndependence1776, 
DocumentaryHistoryoftheUnitedStates, New York, 1964, стр. 43-44.

12) Део из Уставногкодекса, ци ти ра но из: Рос Ха ри сон, Демократија, стр. 118.

13) Исто, стр. 125.
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овом де лу моралног све та, привлачносткорупцијенијеништама-
њеуниверзалнаод при влач но сти гра ви та ци је уфизичкомсвету“14). 

По схва та њу Џеј мса Ми ла ова ква без об зир на окре ну тост ка 
лич ном ин те ре су је „за кон при ро де“ пре ма ко ме „чо век, уко ли ко је 
у ста њу, узи ма од дру гих све оно што они има ју а он же ли“, што, 
при ме ње но на по ли тич ку власт и љу де ко ји је но се (и ко ји су во-
ђе ни истим за ко ни ма при ро де) зна чи да: „Кад год су сна ге вла де 
ста вље не у би ло чи је ру ке а не у ру ке за јед ни це, би ло да су то ру-
ке јед ног чо ве ка, ма лог бро ја њих или не ко ли ци не, они прин ци пи 
људ ске при ро де ко ји под ра зу ме ва ју да је вла да уоп ште по треб на, 
под ра зу ме ва ју да ће их те осо бе упо тре би ти ка ко би по ра зи ле и са-
ме ци ље ве због ко јих вла да по сто ји.“15)

Ко нач но, свој вр ху нац иде ја ли бе ра ли зма до сти же у де лу 
Џо на Стју ар та Ми ла. Он је жи вео у вре ме ну у ко јем је ли бе ра ли зам 
по стао до ми нант на док три на вла да ви не, те да је већ мо гао и при-
ме ти ти ње го ва пр ва огра ни че ња. Нај бит ни је је сва ка ко очи гле дан 
не у спех ого ље ног Ло ко вог и по го то ву Бен та мо вог по и ма ња те жњи 
људ ске при ро де због ко јих се и фор ми ра за штит нич ко дру штво – 
на про сто, по ка за ло се да ис ти ца ње ма те ри јал ног ин те ре са и лич-
не ини ци ја ти ве не во ди ка оства ре њу сло бо де за све. Оту да Мил 
по ку ша ва да обо га ти сфе ру лич ног пра ва по је дин ца на по тре бу за 
ак ту а ли за и ци јом ори ги нал но сти, кри тич но сти, има ги на тив но сти, 
бес ком про ми сно сти (украт ко све га што као да гра ви ти ра ка ан тич-
ким „вр ли на ма“), али је овај ње гов труд (чак и да ни је тек спо ред на 
ко рек ци ја у ина че афир ма тив ном при сту пу та квог од но са по је дин-
ца и дру штва у ко јем је сми сао да се чо век за пра во чи та вом прав-
ном апа ра ту ром за шти ти од зло у по тре бе вла сти) сва ка ко остао без 
од је ка у већ све оп штој „тем пе ри ра но сти“ ми шље ња и обра зо ва ња 
да чо ве ко во до ка зи ва ње сме сти у ин те ре сно-сво јин ску сфе ру. 

Та ко је ли бе ра ли зам, оста вља ју ћи у на сле ђе огром ну за слу гу 
за обез бе ђи ва ње сло бо де по је дин ца од без ду шно сти вла сти и по ли-
ти ке, исто вре ме но за ве штао и та кву, ве о ма до след но за о кру же ну, 
ви зи ју људ ске при ро де ко ја је на рав ни по тра жи ва ња од сло бо де 
огра ни че на на обез бе ђи ва ње заштите од зло у по тре бе истих оних 
прин ци па на ко ји ма урав но те же но функ ци о ни са ње је дин ке и дру-
штва итреба да почива. Од но сно, ис ти чу ћи иде ју о при род ном 
пра ву, пре по знао је и ета бли рао та кав са др жај тог „пра ва“ ко ји је, 
го то во па ра док сал но, фа во ри зо вао оно од че га је се тре ба ло шти-
ти ти – украт ко, афир ми са не „вред но сти“ за пра во су би ле „кон тро-

14) Исто.

15) Џејмс Мил, Есејовлади, 13;61. Ци ти ра но из Рос Ха ри сон, Демократија, стр. 123.
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ли са не сла бо сти“, као што је вре ме уско ро и по ка за ло. То је још 
Хобс осе тио пи шу ћи у Левијатану: „И то је узрок због ко јег се о 
пра ву и не пра ву не пре кид но рас пра вља, и пе ром и ма чем, док са 
уче њем о ли ни ја ма и фи гу ра ма ни је та ко, за то што су љу ди у ово-
ме пред ме ту рав но ду шни пре ма исти ни, као пре ма не чем штоне
ометаничијеамбиције,добитилипожуду (наш кур зив)... Јер ја 
не сум њам, кад би са мо би ло не чег што би би ло про тив но пра ву 
го спо да ре ња не ког чо ве ка или ин те ре су љу ди ко ји го спо да ре, у то-
ме што су триуглаутроуглуравнадвамаугловимаквадрата, не 
сум њам, ве лим, да би то уче ње би ло, ако и не оспо ра ва но, а оно би 
спа љи ва њем свих књи га о ге о ме три ји би ло уни ште но ако би са мо 
онај ко ме је то у ин те ре су био спо со бан да то учи ни.“16)

Та ко се два ма по тен ци јал ним жа ри шти ма по то ње зло у по тре-
бе ли бе ра ли зма по ка зу ју негативносхватањељудскеслободе, и са 
ти ме те сно по ве за но, свођењеафирмисаногобликаљудскеприроде
на испуњењематеријалних, односно својинских, или, још преци-
зније речено, у крајњој линији економских интереса. По ве зу ју ћи 
ове две ори јен та ци је, мо же мо ре ћи ова ко: сло бо да ли бе ра ли зма је 
би ла про же та оним осо би на ма и вред но сти ма ко је уз ди жу ма те-
ри јал но бо гат ство, и оту да је уна пред у њој оштро ре ду ко ван чи-
тав хо ри зонт по тре ба ко ји би, ар ти ку ли сан, за и ста мо гао за сно ва ти 
кре а тив ну сло бо ду, али ко је су, остав ши не ар ти ку ли са не, отво ри-
ле про стор ма ни пу ла ци ји јед но став ним по тре ба ма. Ли бе ра ли су с 
пот пу ним фор мал ним пра вом осло ба ђа ли чо ве ко ву при ро ду око-
ва не пра вед не и ре пре сив не по ли ти ке вла сти, али су раз вој ну пу-
та њу тог „осло бо ђе ног“ би ћа за пра во про јек то ва ли по ме ри оних 
ко ји ма је та ква ли бе рал на сло бо да обез бе ђи ва ла при ви ле ги је. Тек 
је нај у па дљи ви ја по сле ди ца ова квог трет ма на дру штва и по ли ти-
ке очи глед на од бра на пра ва бур жо а зи је и опи ра ње пра ву на оп ште 
из бо ре, али та сла бост је убр зо би ла пре вла да на. Мно го је опа сни-
ји остао трај ни од јек за хва та ко јим се уки да ју гру бе ма те ри јал не 
по ја ве по ро бља ва ња, али се исто вре ме но пре ћут но до пу шта сва ки 
дру ги вид ду хов ног или еко ном ског над зо ра и по вла шће но сти. За-
го ва ра ју ћи ис кљу чи во по ли тич ку сло бо ду од при ти ска вла сти, ли-
бе ра ли зам ни је уоп ште од го ва рао на већ та да очи глед ну, за те че ну 
не рав но прав ност у окви ру мо гућ них еко ном ских до ме та по је ди на-
ца и гру па – ја сно, бу ду ћи да се материјалниинтерес пре вас ход но, 
или чак са свим, од но сио на ин те рес сло бод ног на пре до ва ња већ 
имућ них.

Осим то га, ис хо де ћи из вре ме на оби мом огра ни че них но си-
ла ца при вред них то ко ва, ли бе ра ли зам је и као еко ном ски мо дел 

16) Т. Хобс, Левијатан, стр. 89.
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по стао ана хрон у до бу агло ме ра ци је ка пи та ла, а по го то ву у до ба 
ка да је тај ма сив но аку му ли ра ни ка пи тал за пра во по стао једи-
ном истинском влашћунад чо ве чан ством. При том је ли бе ра ли-
зам, упр кос свим упо зо ре њи ма (ко ја су, по ка за ло се, за пра во би ла 
стратешка упозорења извора угрожености јед ној кла си ко ја се 
упра во утвр ђи ва ла на вла сти) о ни ским стра сти ма људ ске при ро де, 
у ства ри упра во расуђивањесамоотимстрастимапо ста вио као 
те му уну тар сва ко днев ног жи вље ња и обра зо ва ња. Па ра док сал но 
ве о ма уско за тва ра ње вред но сног оп се га „по зи тив не сло бо де“ уз 
исто вре ме но гло ри фи ко ва ње осло ба ђа ња од сте га вла сти – или бар 
та ко оштро, хи је рар хиј ски нај ви ше по зи ци о ни ра но ис ти ца ње ма-
те ри јал них вред но сти у жи во ту про сеч ног по је дин ца – за си гур но 
је би ло екс пло зив ним по го ном за пад них тех но ло шких и им пе ри-
јал них по стиг ну ћа (спој јед но став не усме ре но сти и ком би на тор не 
не спу та но сти мо гућ но сти) али је у по то њим ге не ра ци ја ма оста-
ви ло чи ни се трај но сле пи ло за при кра да ње оних си ла ма ни пу ла-
ци је ко је су опе ри са ле са за кр жља лим вред но сти ма прог на ним у 
не све сно17).

Ов де је до вољ но упу ти ти на оно што је раз ма трао Фром, пи-
шу ћи о дра ма тич ним кон се квен ца ма не по зна ва ња и неживљења
разликовања„сло бо де од“ и „сло бо де за“. По сле ди ца је ди рект но 
кре та ња „via re gia“ у то та ли тар ну свест. Што се ти че оди ста вул га-
ри зу ју ћег учин ка ма те ри ја ли стич ког по и ма ња вред но сти, го то во да 
се мо же мо сло жи ти са они ма ко ји у успе ху на ци о нал со ци ја ли зма 
ви де ко нач ни ис ход јед не ета пе ли бе ра ли стич ке до ми на ци је. Не у-
спех им пе ри ја ли стич ких ам би ци ја, рат ни по раз, али и мно го зна-
чај ни ји еко ном ски по раз на свет ском ли бе ра ли зо ва ном тр жи шту 
ко ло ни ја, Не мач ку су, као што је по зна то, до ве ли до при вред ног 
ра су ла. Оно што је, ме ђу тим, још пре суд ни је ути ца ло на ма сов но 
во ти ра ње Не ма ца за на ци зам – као што је још 1933. го ди не пи-
сао Вил хелм Рајх у Масовнојпсихологијифашизма – је сте пот пу но 
сле пи ло на ро да за на из глед јеф ти не, али у су шти ни ве о ма ду бо ко 
са стањемнације ко ре спон ди ра ју ће ма ни пу ла ци је Хи тле ро ве про-
па ган де. Јед но став но, Хи тлер је у сво јој иде о ло ги ји имао ре цепт за 
сва ког, на про сто сто га што је сва ки дру штве ни слој у ње му на ме-

17) По треб но је бар по ме ну ти и оне ко ји уоп ште ни су де ли ли ста но ви шта њи ма са вре ме них 
ми сли ла ца, уте ме љи те ља ли бе ра ли зма. Је дан од њих је нпр. Дир кем, ко ји је у Самоу-
биству до ка зао ко ре ла ци ју ко ја по сто ји из ме ђу оп ште кли ме ме ђу људ ског оп ште ња и 
фа во ри зо ва ног људ ског ти па у ли бе рал но-де мо крат ски за пад ним дру штви ма, с јед не, и 
ви со ког про цен та из вр ше них са мо у би ста ва, с дру ге стра не. Јед но став но ре че но, у овим 
дру штви ма као иде о ло шки фор си ра ни до ми ни ра ју себичностиотуђење, од но сно уни-
шта ва ње ор ган ских ве за за јед ни штва, што по ста је тле на ко јем не ми нов но до ла зи до 
из о штра ва ња емо тив них ста ња пред у слов них за до но ше ње од лу ке о са мо у би ству. Емил 
Дир кем, Самоубиство, Бе о град, 1998.
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ње ној ла жи ви део обе ћа ње оног за шта је већ ду гим ли бе ра ли стич-
ким вред но сним обра зо ва њем био при пре мљен да је ди но тра жи и 
ви ди: из лаз из стрепње уз др ма не еко ном ском не си гур но шћу ко ја 
је вре ме ном по ста ла иден тич на са лич ним са мо по што ва њем, бу-
ду ћи да је ма те ри јал ни ин те рес ду бо ко ин тро јек то ван као по твр да 
вред но сти. Та ко је Рајх упо зо ра вао да Хи тлер об ма њу је оси ро ма-
ше не ма се за то што по др жа ва власт круп ног ка пи та ла, а те исте 
пред став ни ке круп ног ка пи та ла на ма мљу је под гре ја ним им пе ри-
ја ли стич ким обе ћа њи ма.18) Сви су у Хи тле ру ви де ли оно што им 
је би ло по треб но да ви де – а ви зу ра је би ла и акут но и хро нич но 
уоб ли че на ис кљу чи вом пер цеп ци јом угро же но сти оних вред но сти 
ко је је, без сум ње, фа во ри зо вао ли бе ра ли зам.

С дру ге стра не, зна че ње де мо крат ског по рет ка вла сти мно-
го пу та је ме ња но то ком ње го ве ду ге исто ри је, сва ка ко из по тре-
бе про на ла же ња оног об ли ка де мо кра ти је ко ји ће на нај бо љи на-
чин раз ре ши ти ње ну нај ду бљу уну тра шњу про тив реч ност: из ме ђу 
основ ног зах те ва за јед на ким уче шћем сва ког чо ве ка у до но ше њу 
од лу ка о пи та њи ма од дру штве ног зна ча ја, и при род не не јед на ко-
сти (у сва ком сми слу: и спо соб но сти али и ма на на ко ји ма уз ра ста 
нпр. ли бе ра ли стич ки схва ће но по ли ти кан ство) ме ђу љу ди ма. Због 
то га је пре ђе ни пут у окви ру но ми нал но ус по ста вље них де мо кра-
тијâ ван ред но ве ли ки, то ли ки да се же до гра ни ца у ко ји ма она, со-
фи стич ки одр жа ва ју ћи при вид ни фор ма ли тет ба зич них прин ци па, 
за пра во уки да са му се бе и пре ла зи у сво ју су прот ност.

Мо жда је оту да нај бо љи пре сек овог „от кло на“ де мо кра ти-
је дао Јо зеф Шум пе тер у два ма оквир ним од ре ђе њи ма де мо кра ти-
је ко ја обе ле жа ва ју мо дер но до ба. На по чет ку, у вре ме кла сич ног 
схва та ња де мо кра ти је (XVI II век) она пред ста вља „оно устав но 
уре ђе ње за по сти за ње по ли тич ких од лу ка ко је оства ру ју оп ште до-
бро омо гу ћа ва ју ћи са мом на ро ду да ре ша ва спор на пи та ња пу тем 
би ра ња по је ди на ца ко ји ће се удру жи ти да би из вр ши ли ње го ву 
во љу“19).

Али на ста вља ју ћи да раз ма тра прак тич но оства ри ва ње де мо-
кра ти је и ме ха ни зме по мо ћу ко јих у мо дер но до ба заправо до ла зи 
до фор ми ра ња то бо же ре пре зен та тив не на род не во ље, Шум пе тер 
за кљу чу је да на ве де но кла сич но од ре ђе ње де мо кра ти је не од го ва ра 
ствар но сти на шег вре ме на ко је од де мо крат ског на че ла пра ви не ку 
вр сту ре клам ног по при шта. За то Шум пе тер ово из ме ње но зна че-
ње фик си ра сле де ћом де фи ни ци јом: „Де мо крат ска ме то да је онај 

18) Wil helm Re ich, Masovnapsihologijafašizma, Be o grad, 1980.

19) Јо зеф Шум пе тер, Капитализам,социјализамидемократија, Бе о град, 1960, стр. 355.
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устав ни на чин да се до ђе до по ли тич ких од лу ка, по мо ћу ко јег по-
је дин ци до би ја ју овла шће ња да до но се од лу ке пу тем кон ку рент ске 
бор бе за сти ца ње гла со ва у на ро ду.“20) Ова де фи ни ци ја, ка ко да ље 
при ме ћу је Шум пе тер, ја сно ука зу је да је раз гра ђе но до слов но зна-
че ње „вла да ви не на ро да“ у де мо кра ти ји, и да је за ње но при зна ва-
ње са да при хва ћен знат но све де ни ји стан дард: до вољ но је ако је 
на род у мо гућ но сти да при хва ти или од ба ци љу де ко ји њи ме вла-
да ју.

Овом фор мал ном „екс пи ра ци јом“ вла да ви не на ро да ко ју да-
нас пот кре пљу ју и нај ра зви је ни ји де мо крат ски ре жи ми, у ства ри је 
ре зул тант но-са же то оства ре но све оно што се од по чет ка мо дер ног 
ус по ста вља ња де мо крат ског на че ла као вла да ју ћег от кри ва ло као 
ње го ва не за це ли ва ра на, су штин ски усло вље на де мо граф ском про-
ме ном ко ја се од и гра ла од ан тич ког до ба до но во ве ков них окол но-
сти. На и ме, по зна то је да су грч ки по ли си сво јом ма ло број но шћу 
оди ста мо гли не го ва ти бу квал но су де ло ва ње свих жи те ља у јав ним 
по сло ви ма, али да мо дер не др жа ве сво јом број но шћу и пра те ћом 
сло же но шћу управ не про це ду ре то ви ше ни су у ста њу. Вла да ви на 
на ро да не ми нов но по ста је представљањенарода, а оно што је до-
не кле убла жа ва ло има нент ну опа сност сва ке де мо кра ти је као вла-
давинувећиненадмањином–по сто ја ње јав не аго ре као ре ла тив но 
фер и отво ре ног по ља раз ме не иде ја – раз ла же се у суп сти ту ти ма 
бес крај но отво ре ним за гу ше њу и ма ни пу ла ци ји, то јест штам пи, 
ме ди ји ма, или за тво ре ним те ли ма ко ја до но се да ле ко се жне од лу ке.

Мо жда је упра во је дан од зна чај них по ка за те ља вред но сти 
де мо кра ти је чи ње ни ца да су они за чи ја се де ла ве зу ју нај ве ће за-
слу ге бар у ње ном мо дер ном идеј ном три јум фу и не при ко сно ве но-
сти, исти они ко ји су ука зи ва ли на ње не сла бо сти и не до ре че но сти 
(не до ре ци во сти). У том сми слу се чи ни као да су самокритичност
и искренажеља за побољшањима од по чет ка утка ни као из ван-
ред не осо би не у про ми шља ње де мо кра ти је, и за ве шта ни у на сле ђе 
свим ње ним по то њим иде о ло зи ма.

Та ко је Ру со, упо ре до са стра ни ца ма Друштвеногуговорако-
је су ини ци јал но шти во и спиритусмовенс мо дер не де мо кра ти је, 
на ви ше ме ста у истом де лу ја сно ис ти цао мањ ка во сти де мо кра ти је 
упра во по оним про бле ми ма ко је смо већ име но ва ли. Но ка да је реч 
о Ру соу од мах тре ба ис та ћи оно што је од у век би ло по ма ло за го-
нет ним ме стом ње го вог схва та ња де мо кра ти је. На и ме, с об зи ром 
на су де ло ва ње ве ли ког бро ја љу ди у од лу чи ва њу и ус по ста вља њу 
за јед нич ке во ље, Ру со је пра вио раз ли ку из ме ђу тзв. општевоље 
(vo lonté généra le) и вољесвих (vo lonté de to us). Во ља свих је, јед но-

20) Исто, стр. 380-381.
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став но, оно што јој име и ка же: збир на во ља на ро да или бар ве ћи не 
чла но ва дру штва. Сми сао по сту ли ра ња општевоље, пак, је сте у 
тра же њу аде кват ног дру штве ног екви ва лен та оно ме што Ру со ви-
ди у при род ном пра ву по је дин ца: то је не ка вр ста тран сцен ди ра ју-
ћег, над ге не ра циј ског зна ња и му дро сти ко ја се та ко ре ћи „се ди мен-
ти ра“ кроз на ра шта је, и ни је – за раз ли ку од тре нут не во ље свих 
– под ло жна са мо во љи у про це ни пра вог до бра. Из то га ло гич но 
сле ди да се не мо гу са мо по је ди нач на, већ ни во ља свих не мо ра ју 
по кла па ти са овом оп штом во љом, а Ру со о ва екс пли цит на пре по-
ру ка је да се по је ди нац, у слу ча ју про це не ко ја од у да ра од про це-
не оп ште во ље, услед ве ро ват но ће сво је са мо вољ не по гре ши во сти 
оп штој во љи мо ра под ре ди ти.

Ру со је, ме ђу тим – а ово је нај зна чај ни је – де мо крат ску во-
љу ве ћи не учи нио ва лид ном самонаосновутогаштоонаноси
највећувероватноћудаодражаваизбореопштевоље, а ово, пак, 
сто га што општавоља ре пре зен ту је из бо ре истинитогума. Ме-
ђу тим, ако се из ма ко јег раз ло га до го ди да ве ћи на из гу би свој ство 
по ду да ра ња и по сре до ва ња из бо ра тран сцен дент не опште воље 
од но сно ум ног прин ци па – та да сло бо де ви ше не ма, и отва ра се 
пут де спо ти ји. Је ди но што је, да кле, не по гре ши во и што слу жи као 
га рант де мо кра ти је, је сте сфе ра општевоље ко ја је не квар љи ва и 
не у ни шти ва (као не ка вр ста ан ђе ла-чу ва ра за јед ни це), она је „увек 
по сто ја на, не про мен љи ва и чи ста“21), за раз ли ку од по је ди нач не и 
збир не во ље ко ја је под ло жна гре шка ма.

Та ко се Ру со у истом де лу по ка зу је као про тив ник „ни ве ли-
са ња“ ми шље ња, све стан се бич но сти људ ске при ро де чи ји је ко рен 
у дру штве ној не јед на ко сти на осно ву при ват не сво ји не. (По зна то 
је да је Ру со био же сток про тив ник нео гра ни че не при ват не сво ји-
не, од но сно не јед на ке рас по де ла ма те ри јал ног бо гат ства – и оту да, 
на рав но, иза бра на ме та кри ти ке ли бе ра ла – сма тра ју ћи је од го вор-
ном за раз бук та ва ње са мо жи вих стра сти на су прот осе ћа њу мо рал-
ног за јед ни штва, и да се за ла гао за та кав по ре дак ко ји ће уки ну ти 
сва ки об лик ма те ри јал не за ви сно сти јед ног чо ве ка од дру го га. А за 
то је са свим до вољ но „да ни је дан гра ђа нин не бу де то ли ко иму ћан 
да би мо гао дру го га да ку пи, ни ти то ли ко си ро ма шан да би био 
при ну ђен да се бе про да“22).)

Ово ја сно усло вља ва ње и огра ни ча ва ње во ље ве ћи не тре ба 
има ти на уму ка да се раз ма тра по зна ти и кон тро верз ни Ру со ов „па-
ра докс сло бо де“ ко ји до слов но гла си: „Да не би, да кле, дру штве ни 
уго вор био про ста фор мал ност, он са др жи пре ћут но сле де ћу оба-

21) Жан-Жак Ру со, Друштвениуговор, Бе о град, 1949, стр. 78 и да ље.

22) Исто, стр. 43.
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ве зу, из ко је је ди но дру ге оба ве зе мо гу црп сти сво ју сна гу: це ло по-
ли тич ко те ло ће при ну ди ти на по слу шност сва ког оног ко ји од би је 
да се по ви ну је оп штој во љи; што не зна чи ни шта дру го додаћега
принудитидабудеслободан (наш кур зив)...“23) На рав но, на пр ви 
по глед се у овим ре чи ма мо же чу ти при звук „то та ли тар не“ ин то на-
ци је, што су зду шно ко ри сти ли кри ти ча ри при пад ни ци ли бе ра ли-
стич ке док три не. Ја сно, они су у тим ре чи ма ви де ли по зив на без-
у слов но упли та ње јед ног ко лек тив ног Ја, ова пло ће ног у др жа ви, у 
ин ди ви ду ал на пра ва по је дин ца (што су, ка ко су до ка зи ва ли, ве о ма 
бр зо по твр ди ла ис ку ства фран цу ске Ре во лу ци је и Те ро ра ко ји је за 
њом усле дио). Про блем са Ру со о вим ста во ви ма као ве о ма осе тљи-
вим „се и змо гра фом“ по тре сив но сти де мо кра ти је, ме ђу тим, се же 
ду бље од за пле та на ко ји би ли бе ра ли зам мо гао да ти јед но ста ван 
од го вор. Реч је о то ме да је Ру со исто вре ме но уви ђао и ну жност 
по сто ја ња де мо крат ске др жа ве и ње ну скло ност ка из о па че њу, те 
је по ку ша вао да је пре вла да уте ме љи ва њем при род ног пра ва по-
је дин ца или општевоље као про тив те же из о па че њу по је дин ца и 
дру штва. 

Ње му на су прот, ли бе ра ли су се за до во ља ва ли утвр ђи ва њем 
ре пре сив не опа сно сти др жа ве, не на сто је ћи да је из ме не, већ са-
мо да је, као ну жно зло, под врг ну што сна жни јој кон тро ли. Оту да 
је Ру со не пре ста но, чак и са свим све сно, осци ли рао на из ме нич но 
из ме ђу ко рек тив ног од но са по је дин ца пре ма за јед ни ци (у име му-
дро сти ње го вог при род ног пра ва) и истог од но са за јед ни це пре ма 
др жа ви (у име општегправа на спрам по је дин че ве по гре ши во сти). 
За ви сно од то га уз ко ји се пол при ста не, до би ја се раз ли чи та сли ка 
Ру со о вог уче ња. Исти на је, ме ђу тим, упра во у Ру со о вом при хва та-
њу чи ње ни це да нај бо ље ре ше ње он сâм ни је про на шао, од но сно 
да је су коб из ме ђу по је дин ца и ор га ни зо ва ног дру штва мо жда и 
не ре шив. Из та кве пер спек ти ве тре ба схва ти ти по зна те ре чи: „Ако 
се схва ти у стро гом сми слу ре чи, пра ва де мо кра ти ја ни је ни кад по-
сто ја ла, ни ти ће икад по сто ја ти. Про тив но је при род ном по рет ку 
да ве ли ки број љу ди вла да над ма лим.“24) Или: „Да по сто ји ка кав 
на род бо го ва, он би со бом упра вљао де мо крат ски. Та ко са вр ше на 
вла да ни је за љу де.“25)

Ру со је чак и ро до на чел ник свих по ку ша ја да се „про стор“ 
из ме ђу ова два по ла на пе то сти по пу ни не чим што ће при бли жи ти 
по је дин ца и за јед ни цу њи хо вој иде ал ној рав но те жи – а то је обра-
зо ва ње, што је ин те грал ни мо ме нат Ру со о вог уче ња ко ји се че сто 

23) Исто, стр. 20.

24) Исто, стр. 53.

25) Исто, стр. 54.
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као кон сти ту ти ван пре ви ђа. На и ме, Ру со је био све стан да во ља ве-
ћи не че сто пред ста вља вла да ви ну мне ња, од но сно да се у те ме љу 
по гре шних од лу ка на ла зи рас ко рак из ме ђу ума и во ље оку пи ра не 
вла сти ма. Обра зо ва ње је би ла ди сци пли на ко ја по ја ча ва ум и су-
зби ја мо гућ ност по гре шних из бо ра под деј ством са мо жи вих по жу-
да и стра сти, од но сно, у крај њој ли ни ји, ди сци пли на ко ја чо ве ка 
вра ћа „при род ном“ ста њу (и, до да ли би смо, „ин ту и ци ји“ ис прав не, 
општевоље). За то је Емилилиоваспитању до пу на Друштвеном
уговору, и за то је Ру со по ка зи вао то ли ко не по де ље ног обо жа ва ња 
пре ма ан тич ким ми сли о ци ма и њи хо вом вас пи та ва њу у вр ли на-
ма (пре вас ход но пре ма Држави), ис ти чу ћи мо рал но уса вр ша ва ње 
као циљ обра зо ва ња: „Дру штво се мо ра про у ча ва ти по мо ћу љу ди, 
а љу ди по мо ћу дру штва. Они ма ко ји хо ће да об ра ђу ју по ли ти ку 
одво је но од мо ра ла, ни ка да не ће по ћи за ру ком да ијед но од ово га 
дво га до бро раз у ме ју.“26)

Чак и вр сни апо ло ге та де мо крат ског об ли ка вла сти у Аме-
ри ци, Алек сис де То квил, у свом ка пи тал ном де лу ни је скри вао 
зеб ње ко је со бом но си де мо крат ско упра вља ње. Украт ко, про блем 
се усред сре ђу је на ве ро ват ну мо гућ ност ти ра ни је ве ћи не, од но сно 
на зло у по тре бу нај пре од стра не не по сред не ве ћи не, а по том и још 
ви ше од оне ко ја је ар ти ку ли са на у по ли тич ким стран ка ма (чи ја 
по бе да То кви ла под се ћа на по зна ти прин цип „по бед ни ку при па-
да сав плен“). По ра же на ма њи на се из ба цу је из ути цај но сти, а ре-
пре зен та ти ви на ве ћи на оли че на у стран ка ма све ма ње по ста је ре-
пре зен та тив на – да кле, ни јед но но во упо зо ре ње, али То квил (он, 
сим па ти зер де мо кра ти је) над ма шу је све тен ден ци о зне кри ти ча ре 
на ла же њем ре чи да опи ше ко ли ко је зло у по тре ба ве ћи не по губ ни-
ја од свих оста лих. Он про ниц љи во ис ти че да је неограниченост
власти ве ћи не има нент на са мој су шти ни де мо кра ти је, бу ду ћи да 
у де мо кра ти ји ван ве ћи не ви ше не ма ни че га што би јој се ре ал но 
мо гло од у пре ти.27) То квил упо зо ра ва да љу ди ни су про ме ни ли сво је 
скло но сти и ка рак тер ти ме што су се удру жи ли, па оно ли ко ко ли ко 
би по је ди нац ко ји се до мо гао ап со лут не вла сти гу шио оне под со-
бом, утоликовишеби то чи ни ла ве ћи на на о ру жа на аку му ли ра ном 
сна гом уза јам но по твр ђи ва ног мне ња.

То квил је та ко ђе за па зио да се де мо кра ти ја у свом на пре до ва-
њу ну жно су о ча ва са иза зо вом уоб ли ча ва ња не за ви сних класâ ко је 
те же да фор му ли шу сво је пре тен зи је не оба зи ру ћи се на ин те ре се 
и ста ње дру гих кла са, упра во као што то чи не на ро ди у су ко бу. Но 

26) Жан-Жак Ру со, Емилилиоваспитању, Бе о град, 1950, стр. 311.

27) Ви де ти у: Алек сис де То квил, ОдемократијиуАмерици, Срем ски Кар лов ци, 1990. том 
I.
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мо жда се од свих про роч ких на го ве шта ва ња опа сно сти нај ду бљом 
по ка за ло ука зи ва ње на спе ци фи чан су срет ин ду стри ја ли за ци је и 
де мо кра ти је из ко га се раз ви ја и те жња ка сни жа ва њу кул тур них 
по тре ба и вред но сти, од но сно ни ве ли са њу ин те лек ту ал не осе тљи-
во сти и за тва ра ње ми шље ња у ту пост.

Ка да у дру гом то му Демократије уАмерици су прот ста вља 
де мо кра ти ју и ре во лу ци ју (као коб ну европ ску скло ност), по ред 
ре чи ис ти ца ња пред но сти де мо кра ти је, То квил ука зу је да се иде-
ал ин ди ви ду ал ног бо га ће ња спон та но про ти ви бур ним про ме на ма, 
што је до бро као за шти та од ре во лу ци о нар ног ха о са, али у свом 
кон зер ва ти ви зму сит них ин те ре са гу би се по тре ба за ми са о ном 
спе ку ла ци јом што ства ра усло ве за моћ ма се над да ро ви ти јим по је-
дин ци ма. И у скла ду са сво јим бес ком про ми сним по ште њем, и сâм 
То квил, убе ђе ни де мо кра та и ли бе рал, без об зи ра на пред но сти де-
мо кра ти је, ве ли да се у од но су на бе жи вот ни кон фор ми зам и хе до-
ни стич ко пре пу шта ње ма те ри јал ним ужи ци ма ка ко ји ма из о па че-
њем гра ви ти ра де мо кра ти ја, да кле, да се бар по тим по сле ди ца ма 
ре во лу ци ја чи ни ма њим злом.

На ли ни ји ове кри ти ке на ла зи се и она Џо на Стју ар та Ми ла, 
ина че ва тре ног То кви ло вог обо жа ва те ља, ко ји је сво је без о стат но 
по др жа ва ње мо де ла пред став нич ког уре ђе ња за пра во и за сни вао 
на из бе га ва њу опа сно сти од „ко лек тив ног ме ди о кри тет ства“ у ко-
је дру штво гу ра вла да ви на ве ћи не. Де ло Опредставничкојвлади 
чи та во оди ше не ве ри цом не са мо да про сеч ни љу ди мо гу уви ђа ти 
вред ност ори ги нал них и на пред них ми сли, већ и да се мо гу уз др-
жа ти од на ме та ња огра ни че ња сво је при ро де сви ма (а та при ро да 
је, опи са на је зи ком ли бе ра ли стич ке ре ско сти, „уско гру да и си ро-
ма шна“, „те скоб на и из о па че на“, и „све ну лих спо соб но сти“.

Те мељ ни про блем је, у ства ри, у кон се квен ца ма не кон тро ли-
са не вла да ви не јед на ко сти. У кон тек сту све га ре че ног о бри зи за 
отво ре ни пут вла да ви не „осред њих“, она и не зву чи та ко збу њу-
ју ће (или ин диг ни ра ју ће по слух де мо кра та) Ми ло во за ла га ње за 
за шти ту од нео бра зо ва не ве ћи не ти ме што ће се уну тар прин ци па 
пра ва сва ког на пред ста вље ност уве сти прин цип неједнакепред-
стављености: „Ма да сва ко тре ба да има глас – да сва ко има под-
јед нак глас је сте пот пу но раз ли чит пред лог.“28) Он же ли да обра-
зо ва ни еле мен ти дру штва бу ду ви ше пред ста вље ни. Раз лог то ме 
је што он образованетретиракаомањинуи овим пред ло гом он 
осе ћа да су они као ма њи на за шти ће ни од про сеч не нео бра зо ва не 
ве ћи не. „Раз ли ка у ко рист обра зо ва ња, ис прав на са ма по се би, још 

28) Део из Размишљањаопредставничкој влади, ци ти ран у Рос Ха ри сон, Демократија, 
стр. 138.
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је ви ше и сна жно пре по руч љи ва ти ме што шти ти обра зо ва не од 
кла сног за ко но дав ства нео бра зо ва них.)“29)

По зна то је, на рав но, да не са мо да од ова квог пред ло га ни-
шта ни је би ло, већ углав ном ни шта ни је би ло ни од за у ста вља ња 
не за др жи ве кон фо р ми за ци је ми шље ња, од ета бли ра ња оно га што 
је у мо дер но до ба до би ло и сво је ле ги тим но име: вла да ви не тзв. 
„ма сов не кул ту ре“ (са да нам је ја сно да би ова син таг ма у очи ма 
осни ва ча де мо кра ти је зву ча ла го то во као ок си мо рон), или му ља че 
осред њо сти. Ми ло во за ла га ње за пред став нич ки об лик де мо кра-
ти је над ве ћин ским (или, тач ни је ре че но, „ве ли ко скуп штин ским“) 
до во ди нас у ве зу са „оче ви ма осни ва чи ма“ аме рич ке др жа ве Ме-
ди со ном и Ха мил то ном, и њи хо вим Федералистичкимсписима(85 
огле да ко ји ма се на ро ду из ла жу иде је пред но сти но вог устав ног 
про јек та из гла са ног на Фи ла дел фиј ској кон фе рен ци ји 1787.) Ов де 
је Ме ди сон, за ла жу ћи се за прин ци пе пред став нич ке де мо кра ти је 
(тач ни је, он не га тив но од ре ђу је и са му реч „де мо кра ти ја“ и го во-
ри о „пред став нич кој ре пу бли ци“30)) твр ди да су де мо кра ти је – ње-
му по зна те су оне ан тич ког ти па – увек би ле по при шта раз до ра и 
као та кве не спо ји ве са лич ном си гур но шћу и сво јин ским пра ви ма. 
Осим то га, и он на во ди већ го то во оп ште ме сто сум ње у ње ну моћ 
да ус по ста ви рав но те жу вла сти, те да је скло на из ро ђа ва њу (ста ра 
Ари сто те ло ва тврд ња да сва ка де мо кра ти ја на по слет ку за вр ши у 
ти ра ни ји).

За ла жу ћи се за фе де ра ли зам, Ха мил тон је као узор имао 
Мон те скје о ву иде ју да је сло бо да оства ри ва са мо у ма лим ре пу-
бли ка ма и да у слу ча ју Аме ри ке мо же би ти очу ва на са мо уко ли ко 
се ви ше та квих ре пу бли ка удру жи у фе де ра ци ју, не гу бе ћи при том 
свој иден ти тет и не за ви сност.31) На рав но, упра во ова иде ја је би ла 
фи тиљ за пот па лу гра ђан ског ра та (за ла га ње за очу ва ње роп ства 
Цр на ца био је основ ни ма те ри јал ни циљ, али за па љи ва иде ја као и 
увек је би ла, на рав но, сло бо да) са кон фе де рал ним Ју гом. Ју жња ци 
су за пра во ана хро но по и сто ве ћи ва ли сво је ро бо вла снич ке по се де 
са ан тич ким по ли сом, и из гу би ли су. Фе де ра ли зам, од но сно пред-
став нич ка ре пу бли ка оли че на у Кон гре су32), да кле цен трал на власт 

29) Исто, стр. 139.

30) Од нос из ме ђу пој мо ва де мо кра ти је и ре пу бли ке ов де не ће мо по бли же раз ма тра ти. Че-
сто, по го то во у мо дер ним дру штви ма, схва та ни го то во као си но ни ми, на ве ди мо са мо то 
да ре пу бли ка има уко ре ње ност у иде ји пра ва, то јест на за ко ни ма као нај ви шем прин ци-
пу упра вља ња. Оту да ре пу бли ка за Ру соа пред ста вља вла да ви ну оп ште во ље оли че не у 
за ко ну. Ре пу бли ка, дру гим ре чи ма, де лу је као не ка вр ста огра ни ча ва ња или „ко ди ра ња“ 
де мо крат ских од но са ре гу ла ти вом нпр. Уста ва. 

31) Ви ди Федералистичкисписи, Бе о град, 1981.

32) Дру ги део Федералистичкихсписа за пра во су ге ри ше та кву фе де рал ну власт ко ја у бит-
ним по сло ви ма од у зи ма ин ге рен ци је др жа ва чла ни ца, од но сно но ми нал но сву власт 
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у Ва шинг то ну, ре ше ње је ко је је оста ло до да нас, са по сле ди ца ма 
ко је су вр ло бр зо де ми сти фи ко ва ле иде а ли зам осни ва ча. Опа сно-
сти де мо кра ти је по ка за ле су се не у хва тљи ве: Мил је бе же ћи од ти-
ра ни је ве ћи не тра жио прин цип пред став нич ке вла де; али се ова 
вла да не ми нов но то ком вре ме на кри ста ли зу је у за себ ну ели ту и 
од ро ђу је од на ро да, свим рас по ло жи вим и до пу ште ним сред стви ма 
на сто је ћи да очу ва сво је при ви ле ги је (ра спон је, ви де ће мо, нео гра-
ни чен). Та ко је чи ни се у пра ву Џ. Сан та ја на ка да уло гу на ро да у 
мо дер ним дру штви ма фор мал но ви ди на лик оној ко ју има хор у 
ан тич ким тра ге ди ја ма. На род, баш као и хор, у су шти ни ни је ни 
су бјект ни објект рад ње и дра ми, већ је са мо ста тич ни по сма трач и 
евен ту ал но про су ди тељ мо рал ног за пле та. До про ме не до ла зи са-
мо у вре ме ре во лу ци ја, то јест ка да се на род по ди же про тив сво је 
вла де, ме ња је, да би се ци клус по но во на ста вио. Раз ли ке оста ју, 
но ви ак те ри ис пли ва ва ју, хор се опет по вла чи у до су ђе но ста ти ра-
ју ће све до че ње.33)

Ко нач но, реч сва ка ко за слу жу је и је дан од са вре ме ни ка и 
нај же шћих опо не на та фран цу ске Ре во лу ци је и мо жда нај зна чај-
ни ји пред став ник док три не кон зер ва ти ви зма, Ед мунд Берк. Ње гов 
до при нос до сад из ло же ној кри ти ци де мо кра ти је нај пре ви ди мо у 
раз ло гу због ко јег он сум ња у мо рал ну вред ност вла сти на ро да, 
од но сно ве ћи не. Берк, на и ме, сма тра да сеосећањеличнеморалне
одговорностисмањујепропорционалноповећањубројаонихкоји
властврше– ја сно, мо гли би смо од мах до да ти, би ло би за и ста из-
ван ред но ка да би и обр ну то би ло слу чај: да је од го вор ност вла сти 
ве ћа што је ма њи број ње них но си ла ца. Ипак, овај ар гу мент тре ба 
узе ти у об зир и без до во ђе ња у пи та ње ње го ве обр ну те пра вил-
но сти, на и ме с об зи ром на спе ци фич ност раз ло га због ко јих ово 
осе ћа ње са број но шћу опа да: Берк твр ди дасевластвећинезано-
сипростимутискомдасудцелејавностиидењојуприлог. Ово је 
већ та ко ре ћи зна чај на „пре ког ни ци ја“ огром не ва жно сти фе но ме на 
јав ног мне ња у дру штви ма XX ве ка, и на њој тре ба ода ти при зна-
ње Бер ку (да кле, за кљу чи мо: власт ма лог и ве ли ког бро ја но си ла ца 
ква ри се због раз ли чи тих узро ка).

Ва ри ра ју ћи Ари сто те ло во ми шље ње о за ко но мер ном из врг-
ну ћу де мо кра ти је у ти ра ни ју, Берк на да ље сма тра да је кључ ни 
про блем вла да ви не ве ћи не у то ме што не мо же би ти урав но те же на 
из ме ђу зах те ва ума и во ље, и што је по без ум ној инер ци ји ве ћи не 

пре ба цу је на гра ђа не пре ма прин ци пу на род ног су ве ре ни те та, уз про ши ре ње ко нач них 
ин ге рен ци ја и на уну тра шње по сло ве др жа ва. У прав ном сми слу уло га фе де рал не вла-
сти уз ди же се ства ра њем та квог цен трал ног пра во су ђа ко ји кон тро ли ше устав ност за-
ко на по је ди них др жа ва чла ни ца.

33) G. San tayana, DominationsandPowers, стр. 404.
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скло на да дис ква ли фи ку је она ми шље ња ко ја по ти чу из за по ста-
вље не ма њи не, та ко ре ћи ре флек сно их на зи ва ју ћи по бор ни ци ма 
ти ра ни је. И ово је са мо на пр ви по глед по знат ар гу мент. Али и у 
овој Бер ко вој про ниц љи вој при мед би по но во се кри је је дан про ро-
чан ски мо ме нат: то је специфичнаидеолошко-терминолошкадеви-
јацијавластивећине. Као што ће вре ме по ка за ти, ре то ри ка ве ћи не 
увек се ма ша епи те та ко ји алу ди ра ју на про тив нич ку (ма њин ску 
или по је дин че ву) то бо жњу авер зи ју пре ма ху ма ни те ту, пре ма чо-
веч но сти, пре ма за јед ни ци, пре ма про спе ри те ту, а у име „ели ти-
стич ке“ оси о но сти или, у крај њој ли ни ји, ти ра ни је. На да ље, Берк 
је ве о ма ви спре но ука зи вао и на не из бе жно ста па ње де мо крат ске 
ве ћи не у јед но пар тиј ску „ре пре зен та тив ну“ ма њи ну. Ми, на жа-
лост, чак не мо же мо ни од ре ћи Бер ку ви до ви тост с об зи ром на за-
стра шу ју ће пер фи дан обрт ко јим се ова прог но за да нас по твр ђу је: 
шта ако се у то бо же „плу ра ли стич ким“ дру штви ма овај плу ра ли-
тет у крај њој ин стан ци сво ди на „ин те ре сни син гу ла ри тет“ јед не 
по за дин ске или над-кла се, као што је, сва је при ли ка, да нас не што 
ви ше не го из ве сно?34)

Ре тор ска пи та ња се, као по не кој има нент ној за ко но мер но-
сти пре вред но ва ња и пре и спи ти ва ња ли бе рал но-де мо крат ске ак-
си о ма ти ке у ње ним ак ту ал ним ма ни фе ста ци ја ма, на ме ћу го то во 
са ма од се бе: на ко ји на чин су се да нас без ма ло без о стат но вла да-
ју ће иде је ли бе ра ли зма и де мо кра ти је оте ло ви ле у по сто је ћим дру-
штви ма? Ко ли ко се од оног уоче ног што при па да сум њи вој, ло гич-
кој, иде о ло шкој кон цеп ту ал но сти на хо ди у све ту у ко јем жи ви мо 
и до ми нант ном устрој ству ре а ли те та пре ма ко јем смо при ну ђе ни 
да се рав на мо, а ко ји је из гра ђен по бе да ма прин ци па ли бе ра ли зма 
и де мо кра тич но сти? Ко ли ко су да на шња за пад на дру штва, то јест 
она ко ја усме ра ва ју исто риј ски ток ци ви ли за ци је, као са зда на на 
осно ви ових док три на и из ра сла из со ци јал ног и ме ђу на род ног по-
рет ка ко ји се на њих по зи ва, за пра во по раз ма тра ним па ра ме три ма 
– тоталитарна? Ко ли ко су се њи хо ве док три нар не иде је-во ди ље у 
ре а ли за ци ји пре тво ри ле у све о бу хват не раз ра ђе не иде о ло шке кон-
цеп те чи ји успех им пли ци ра тип све сти ко ји је, за пра во, тотали-
таран? 

Иако се на ре тор ска пи та ња по де фи ни ци ји не да ју од го во ри 
јер се они под ра зу ме ва ју, ис тан ча не и про ду бље не те о риј ске од го-
во ре на све иза зо ве на шег са вре ме ни штва не би тре ба ло а при о ри 
од ба ци ва ти: ва ља ло би их под сти ца ти, ма ка ко се обес по ко ја ва ју ћи 
и су мор ни мо гу учи ни ти.

34) Ед мунд Берк, Раз ми шља ња о Ре во лу ци ји у Фран цу ској, Бе о град, 2001.
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ЗАКЉУЧАК

Су ми ра ју ћи на шу ана ли зу апо ри ја де мо крат ске и ли бе рал но 
по ли тич ко-фи ло зоф ске тра ди ци је, у ко јој смо по ку ша ли да осве-
тли мо оне, по тен ци јал но не у рал гич не тач ке ових две ју, не рет ко иг-
но рант ски по и сто ве ћи ва них те о риј ских пра ва ца «од го вор них» за 
све по то ње зло у по тре бе и прак се о ло шке де ви ја ци је, до па рок си зма 
до ве де не упра во у са вре ме но (пост)мо дер ни стич ком до бу, мо же мо 
с пра вом и без ве ћег око ли ше ња за кљу чи ти да су слут ње и скеп-
тич не гло се ро до на чел ни ка де мо крат ског ви да дру штве них од но са 
и уте ме љи ва ча ли бе рал ног кон цеп та др жа ве у ве зи са има нент ним 
и ла тент ним сла бо сти ма оба про јек та у це ло сти би ле оправ да не, а 
ми са о но лу цид не и да ле ко ви де. Иде ја о вла да ви ни на ро да не ми-
нов но се из мет ну ла у пред ста вља ње на ро да, при че му се оно што 
је до не кле убла жа ва ло ен дем ску опа сност сва ке де мо кра ти је као 
вла да ви не ве ћи не над ма њи ном раз ло жи ло у суп сти ту ти ма бес-
крај но отво ре ним за гу ше њу и ма ни пу ла ци ји, тј. штам пи, ме ди ји-
ма, мо дер ним ин стру мен та ри ји ма ки бер нет ског екс пан зи о ни зма, 
или за тво ре ним те ли ма ко ја до но се да ле ко се жне др жав не и со ци-
јал не од лу ке. Ипак, мо жда се од свих про роч ких на го ве шта ва ња 
опа сно сти нај ду бљом по ка за ло ука зи ва ње на спе ци фич ни су срет 
ин ду стри ја ли за ци је и де мо кра ти је, из ко јег се и раз ви ла те жња ка 
сни жа ва њу кул тур них по тре ба и вред но сти, од но сно ни ве ли са њу 
ин те лек ту ал не осе тљи во сти и за тва ра ња ми шље ња у то тал ну не-
за ин те ре со ва ност. С дру ге стра не, све ва ри ја ци је ли бе ра ли стич-
ке ми сли усред сре ђи ва ле су се на од луч но на гла ша ва ње же ље за 
сво ји ном, од но сно на обез бе ђи ва ње имет ка ко ји чо ве ка из два ја 
из при род ног ста ња и оску ди це у ди вљем све ту, што је до ве ло до 
вред но сног пре о кре та ко ји у прак си за пра во ни ка да ви ше ни је на-
пу стио ми сао за пад не де мо кра ти је. По зив на ап со лу ти зо ва ње имо-
вин ског сти ца ња и ње го вог над ин ди ви ду ал ног, др жав ног оси гу ра-
ња као фун да мен тал ног по кре та ча ак тив но сти па и удру жи ва ња, 
утр ло је пут ства ра њу прет по став ки за иде а ли зо ва ње, а по том и 
ета бли ра ње бе жи вот ног кон фор ми зма и хе до ни стич ког пре пу шта-
ња ма те ри јал ним ужи ци ма. Та ко је ли бе ра ли зам, оста вља ју ћи у 
на сле ђе огром ну за слу гу за обез бе ђи ва ње сло бо де по је дин ца од 
во лу та ри зма вла сти и по ли ти ке, исто вре ме но за ве штао и та кву, ве-
о ма до след но за о кру же ну ви зи ју људ ске при ро де ко ја је на рав ни 
по тра жи ва ња од сло бо де огра ни че на на обез бе ђи ва ње за шти те од 
зло у по тре бе истих оних прин ци па на ко ји ма урав но те же но функ-
ци о ни са ње је дин ке и дру штва и тре ба да по чи ва.

    Ра ди ка ли зо ва ње ових аспе ка та ли бе рал но-по ли тич ке фи-
ло зо фи је ка ко од стра не те о риј ских за го вор ни ка овог кон цеп та, 
та ко и од не по сред них про та го ни ста и иде о ло шких прак ти ча ра, 
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зду шно ин си сти ра ње на гра ђан ским пра ви ма а не ду жно сти ма и 
по и ма ње сло бо де као за шти те од пре тен зи ја дру гих го то во за ко но-
мер но су из не дри ле нео ли бе ра ли стич ки по ли тич ки про је кат ко ји је 
обе ле жио крај про шлог ве ка, а ко ји је сво је кло ну ће до жи вео већ у 
пр вој де це ни ји но вог ми ле ни ју ма. Ду би на и раз ме ре ове ак ту ал не 
епо хал не кри зе, ко ја је по свим па ра ме три ма гло бал ног ка рак те ра 
бу ду ћи да је гло ба ли за ци ја са мо пу ки де ри ват овог кон цеп та, на-
ме ћу и по тре бу те мељ ног пре вред но ва ња ли бе рал но фи ло зоф ског 
и по ли тич ког на сле ђа али и пре и спи ти ва ња прак тич них по ли тич-
ких ал тер на ти ва овом до ско ра пре до ми нант ном иде о ло шком кон-
струк ту ко ји је, под у прт тех но ло шком и тех нич ком су пре ма ти јом, 
ис пр ва на го ве шта вао “крај” исто ри је, а за пра во дра ма тич но обе ло-
да нио сво ја вла сти та огра ни че ња, про тив реч ја и то тал ну по ве сну 
ана хро ност.

Zeljko Simic

APO RIA OF LI BE RAL AND DE MOCRATIC 
PO LI TI CAL PHI LO SOPHY

Sum mary
Sin ce the ti me of An tic fo un ders of po li ti cal phi lo sophy thro ug-

ho ut hi story many phi lo sop hers ha ve tried to pre sent de moc ra tic form 
of so cial go vern ment as a pra xi o lo gi cal, well-pur po sed and al most ideal 
one, by the for ce of the ir ide a li stic ar gu ments. Ho we ver, de spi te that, 
they ha ve al so tried, each and one among them in the ir own way, to 
cri ti cally ob ser ve and analyze apo ria of de moc racy in its ori gi nal evo-
lu ti ve an ti no mics. They un der stood that the go vern ment of the pe o ple 
ine vi tably be co me re pre sen ta tion of the pe o ple, hi ding an im ma nent 
dan ger for each de moc racy to de ve lop in to the go vern ment of ma jo rity 
over mi no rity, and the lat ter one in to an en for ced go vern ment of the 
pu blic opi nion. This is si mi lar to the the o re ti cal sup por ters of li be ral po-
li ti cal phi lo sophy who ha ve been un der li ning that this mo dern con cept 
of the sta te, in synergy with eman ci pa ti o nary cha rac ter of de moc racy 
it self, le a ves be hind it self a gre at he ri ta ge of pro vi sion of fre e dom to 
in di vi du als from unlimited vo lun ta rism of the go vern ment and po li tics. 
Ho we ver, the sa me the o re ti ci ans, along with the apo lo ge tic li ne of the-
ir own spe cu la ti ons, ha ve been im pli citly war ning abo ut two po ten tial 
so ur ces for the mi su ses of li be ra lism that fol lo wed. The con struc ti vi-
si o nist we ak nes ses of li be ra lism we re re flec ted, firstly, in ne ga ti ve un-
der stan ding of hu man fre e dom, and then in re duc tion of af fir med (af fir-
ma ti ve) mo del of hu man na tu re re gar ding sa tis fac tion of ma te rial, that 
is, pro per ti ve in te rests, or, mo re pre ci sely spe a king in high in stan ce, 
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vul gar eco no mic in te rests that ine vi tably lead to an trop ho lo gi cal so lip-
sism. The re fo re, this pa per is not de di ca ted only to the hi story of ide as 
of de moc racy and li be ra lism, but to ne u ral gic on to lo gi cal po ints of the-
se two po li ti cal phe no me nons, or, to la tent pos si bi li ti es of de for ma tion 
of so me po ten ti ally ne ga ti ve aspects of li be ral-de moc ra tic doc tri ne that 
ha ve ex pe ri en ced the ir own ema na tion in the con tem po rary pe riod of 
glo ba lism.
Key Words: de moc racy, li be ra lism, ru le of pe o ple, re pre sen ta tion of pe o ple, 

de vi a tion of go vern ment of ma jo rity, ma te rial vul ga rism, re duc-
tion of fre e dom, ne ga ti ve fre e dom and ma ni pu la tion

ЛИТЕРАТУРА

Ador no The o dor, TheAuthoritarianPersonality, Fren kel, Brun swik, Le vin son, 
New York, 1964.
Ba u dril lard Jean, Pourunecritiquedel’économiepolitiquedusigne, Pa ris, Gal-

li mard, 1972.
Дал Ро берт, Де мо кра ти ја и ње ни кри ти ча ри, ЦИД, Под го ри ца, 1999.
Evans Gra ham, New nham Jef frey, ThePenguinDictionaryofInternationalRela-

tions, Har mondsworth: Pen guin, 1998. Bez me sta iz da va nja.
Fa ri as Vic tor, HeideggerundderNational-sozializmus-miteinemVorwortvon

JürgenHabermas, S. Fischer, Frank furt am Main, 1989.
Fa ux Jeff, La rry Mis hel, „Ine qu a lity and the Glo bal Eco nomy“, есеј  у: Hut ton 

Will and Gid dens Ant hony (edi tor): OntheEdge-LivingwithGlobalCapita-
lism, Jo nat han Ca pe, Lon don, 2000.

Го ше Мар сел, Демократијапротивсамесебе, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2004
Held Da vid, et al., GlobalTransformations-politics,economicsandculture, Po-

lity Press, Cam brid ge, 1999.
Levy Ber nard-Hen ri, LeTestamentdeDieu, Ber nard Gras set, Pa ris, 1979.
Lin ton Ralph, Lefondementcultureldelapersonalité, Pa ris, Du nod. 1959.
Mar cu se Her bert,  AnEssayonLiberation, Al len La ne The Pen guin Press, 1969.
Ме ди сон Џемс, Џеј Џон, Ха мил тон Алек сан дар: Федералистичкисписи, Рад-

нич ка штам па, Бе о град, 1981.
Мил Џон Стју арт: Ослободи, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1988.
Ne u mann L. Franz, Behemoth.TheStructureandPracticeofNationalSocialism, 
1933-1944,  Har per Row, New York, 1966.
Pop per Karl, Conjectures andRefutation. TheGrowth of ScientificKnowledge, 

Har per and Row, New York, 1968.
Ру со Жан-Жак,Друштвениуговор.Опореклуиосноваманеједнакостимеђу

људима, Про све та, Бе о град, 1949.
San tayana Ge or ge, DominationsandPowers.ReflectionsonLiberty,Societyand

Government, Char les Scrib ner’s  Sons, New York 1951.
San tayana Ge or ge: Skepticizamianimalnavjera, Na pri jed, Za greb, 1974.



СПМброј3/2010,годинаXVII,свеска29. стр.65-90.

88

Tal mon J.L., TheOriginsofTotalitarianDemocracy, Sphe re Bo ok Li mi ted, Lon-
don, 1955.

Abstract 
Aut hor tried to un der li ne so me po ten ti ally ne u ral gic po ints of 

de moc ra tic and li be ral po li ti cal-phi lo sop hi cal tra di ti ons by sum ma ri-
za tion of the ir apo ria. The se two types of the o re ti cal tho ughts we re of-
ten ig no rantly re la ted to  so me ot her si mi lar the o re ti cal tho ughts that 
we re re gar ded as „re spon si ble“ for all la ter mi su ses and pra xe o lo gi cal 
de vi a ti ons and bro ught to pa ro xism in this con tem po rary (post)mo der-
nist pe riod. Wit hin the analysis the aut hor ma de con clu sion that so me 
ne ga ti ve prog no sis and spec tic „glo sa“ of the fo un ders of de moc ra tic 
or ga ni za tion of so cial re la ti ons and the fo un der of li be ral con cept of 
the sta te re gar ding im ma nent and la tent we ak nes ses of both the se pro-
jects we re ju sti fied, and  lu cid and pre cog ni ti ve ones in its to ught. Idea 
on the ru le of the pe o ple ine vi tably tur ned it self in to the re pre sen ta tion 
of the pe o ple, but in the pro cess the pre ven tion (re duc tion) of en de mic 
dan ger of each de moc racy as the ru le of ma jo rity over mi no rity be ca me 
di vi ded (par ti ti o ned) in to its sub sti tu tes – en dlessly open in tru sion and 
ma ni pu la tion, that is, the new spa pers, the me dia, mo dern in stru ments 
of cyber ne tic ex pan si o nism or clo sed bo di es that are in char ge of brin-
ging long-term  sta te and so cial de ci si ons. Ho we ver, per haps among all 
pre cog ni ti ve prog no sis the de e pest one of them was un der li ning of a 
spe ci fic en co un ter of in du stri a li za tion and de moc racy, from which furt-
her ten dency to ward dec re a se of cul tu ral ne eds and va lu es, or equ a ti on 
of in tel lec tual sen si ti vity and les se ning thin king in to the sta te of to tal 
apathy fol lo wed. On the ot her hand, all va ri a ti ons of li be ra li stic tho ugh 
fo cu sed on strong un der li ning of de si re for pro perty, that is, pro vi sion 
of pro perty that pla ces the pe o ple apart from the ir na tu ral sur ro un ding 
and from the lack of ma te rial go ods in wild world, and this lead to a 
turn in the va lu es which af ter that has ne ver left the tho ught of we stern 
de moc racy anymo re. The call for ap so lu ti za tion of ga i ning pro perty 
and its uber-in di vi dual, the sta te in su ran ce as a fun da men tal trig ger of 
ac ti vi ti es, and even as so ci a ting, lead to a cre a tion of pre con di ti ons for 
ide a li za tion, and then esta blis hment li fe less con for mism and he do ni stic 
enjoying of ma te rial world. In this way li be ra lism, alt hogh it left a gre-
at he ri ta ge of pro vi sion of fre e dom to in di vi du als from vo lun ta rism of 
the go vern ment and po li tics, al so left a he ri ta ge of such a rat her firmly 
esta blis hed vi sion of hu man na tu re which is, on the le vel of the se arch 
of fre e dom, li mi ted on pro vi sion of pro tec tion from the mi su se of the se 
sa me prin ci ples that ma ke for equ a li zed fun cti o ning of in di vi du als and 
so ci ety and in that way ought to re pre sent its fo un da tion. 
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Ra di ca li za tion of the se aspects of li be ral-po li ti cal phi lo sophy, 
both on be half of the o re ti ci ans-sup por ters of this con cept and its di rect 
pro ta go nists and ide o lo gi cal prac ti ci o ners, firm in si sting on ci vil rights 
and not du ti es, and com pre hen sion of fre e dom as pro tec tion from pre-
ten si ons of ot her pe o ple al most le gally pro du ced a neo-li be ral pol ti i cal 
pro ject which de ter mi ned the end of last cen tury and which ex pe ri en-
ced its fa i lu re al ready in first de ca de of the new mil le ni um. Depth and 
ran ges of this ac tual epoc hal cri sis of glo bal cha rac ter, due to the fact 
that glo ba li za tion is only the pro duct of this con cept, po int out a need 
for fun da men tal esti ma tion of li berl phi lo sop hi cal and po li ti cal he ri ta-
ge, and al so esti ma tion of prac ti cal po li ti cal al ter na ti ves to this hit her-
to do mi nant ide o lo gi cal con struc tion. This con struc tion, sup por ted by 
tec hno lo gi cal and tec hni cal su pre macy, firstly se e med to pre cog ni ti vely 
an no un ce „the end“ of hi story, but in re a lity it dra ma ti cally an no un ced 
its own li mi ta ti ons, con tra dic to ri es and to tal hi sto ri cal anac hro nity. 



СПМброј3/2010,годинаXVII,свеска29. стр.65-90.

90



УДК: 35.07:321.7
Примљено: 5. јуна 2010.
Прихваћено: 30. августа 2010.
Оригинални научни рад

Српска политичка мисао 
број 3/2010.

год. 17. vol. 29.
стр. 91-116.

91

ПОЛИТИЧКЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ И ЈАВНА 

ПОЛИТИКА

Снежана Ђорђевић
Факултет политичких наука, Београд

ПОЈАМ ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ И НАЧИН 
ДИЗАЈНИРАЊА ПОЛИТИКЕ 

Сажетак
У овом тек сту ћу об ја сни ти по јам и зна чај јав не по ли ти ке, 

про цес ана ли зе, ин стру мен те и ти по ве јав них по ли ти ка.
Дру ги део ана ли зе је по све ћен спе ци фич но сти при сту па у 

кре и ра њу и ре а ли за ци ји јав них по ли ти ка од гра ђа на пре ма вла сти 
и до при нос ових про це са де мо кра ти за ци ји дру штва. 

Тре ћи део ана ли зе је ми ни сту ди ја слу ча ја Ср би је ко ја об-
у хва та ква ли тет укуп ног си сте ма и ин сти ту ци о нал ног ам би јен та, 
уло гу ад ми ни стра ци је и слу жби у укљу чи ва њу гра ђа на и при ме ре 
до бре прак се (оп шти на Ин ђи ја) ко ји се од но се на ре фор ми са ну оп-
штин ску ад ми ни стра ци ју и на си стем 48 у пру жа њу услу га.
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 при ву кле па жњу   ис тра-
жи ва ча (ис пр ва у САД и ан гло сак сон ском све ту а ка сни је ова на уч-
на ди сци пли на ја ча ши ром све та). 

Сми сао сту ди ја јав не по ли ти ке је у по ку ша ју да се ана ли зи ра 
по ли ти ка, на чин ње ног об ли ко ва ња, про ме не до ко јих до ла зи и ко-
нач но ефек ти ко је по ли ти ке има ју на са да шње али и бу ду ће ге не ра-
ци је. У сва ком де мо крат ском дру штву је бит но да гра ђа ни раз у ме ју 
ка ко власт кре и ра по ли ти ку, ка ко ну ди оп ти мал на ре ше ња ко ји ма 
се отва ра ју од ре ђе не мо гућ но сти из бо ра за гра ђа не и ко нач но ка ко 
вред ну је по ли ти ке. 

Кре а то ри по ли ти ке ви ше во де ра чу на о јав ним ин те ре си ма 
гра ђа на и од го вор ни ји су у ам би јен ту у ко ме се и гра ђа ни ак тив но 
укљу че у ове про це се кре и ра ња по ли ти ка. Ови про це си по врат но 
сна жно ја ча ју де мо крат ску ди мен зи ју по ли тич ких про це са, али и 
по ве ћа ва ју ква ли тет јав них из бо ра јер их при бли жа ва ју ре ал ним 
по тре ба ма гра ђа на до при но се ћи бо љем ко нач ном ква ли те ту услу-
га.1)

Ана ли за јав них по ли ти ка пред ста вља област ко је кре и ра, 
кри тич ки при сту па и об ра ђу је по дат ке ко ји су ко ри сни за раз у ме ва-
ње и уна пре ђе ње по ли ти ке. Циљ сту ди ја је да се пре по зна ју, де фи-
ни шу, раз у ме ју, по ре де, су прот ста ве, об ја сне, пред ви де, про це не, 
вред ну ју, син те ти зу ју, ди јаг но сти ци ра ју, пла ни ра њу и при ме не јав-
не по ли ти ке. Ове сту ди је тра же ак тив но уче ње а не па сив но зна ње. 
При ме на зна ња је кри тич ни чи ни лац овла да ва ња овом об ла шћу и 
ту не ма про сто ра па сив ном усва ја њу. 

Сва ко озбиљ но, де мо крат ско дру штво по све ћу је ве ли ку па-
жњу про це су ди зај ни ра ња, об ли ко ва ња и кре и ра ња јав них по ли ти-
ка. Овај про цес пред ста вља срж де мо кра ти је и зна чај но ути че на 

1) Mic hael E. Kraft, Scott R. Fur long: Pu blic Po licy – Po li tics, Analysis and Al ter na ti ves, CQ 
Press, Was hing ton DC, 2004. стр. 1.
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ква ли тет јав них про гра ма, услу га и ко нач но за до вољ ства гра ђа на 
ква ли те том вла сти.2)

Јав не по ли ти ке обез бе ђу ју пред у сло ве за по сто ја ње де мо-
крат ског и пра вед ног дру штва. Не ка од нај бит ни јих од ли ка су: 
тран спа рент ност вла сти, од го вор ност по ли ти ча ра, отво ре ни про-
це си од лу чи ва ња, пар ти ци па ци ја гра ђа на и ци вил ног дру штва, де-
мо кра тич ност, ефи ка сност, ефек тив ност, јед на кост и до ступ ност у 
ре а ли за ци ји јав них про гра ма, као и ди стри бу тив на прав да. 

У тран зи ци о ним зе мља ма је сва ка ко ве о ма бит но до след но 
спро ве сти ре фор ме по ли тич ког си сте ма ко је под ра зу ме ва ју по де-
лу и рав но те жу вла сти, де цен тра ли за ци ју, де мо кра ти за ци ју као и 
де по ли ти за ци ју вла сти. Ре фор ма еко но ми је и ус по ста вља ње тр жи-
шног си сте ма је дру га стра на ко ја под у пи ре по ли тич ке ре фор ме и 
ја ча раз вој не по тен ци ја ле дру штва. 

На по ли тич кој сце ни по сто је број ни ак те ри као што су гра ђа-
ни, ин те ре сне гру пе, не вла ди не ор га ни за ци је, по ли тич ке пар ти је, 
ме ди ји итд.  Јав не по ли ти ке те же да на пра ве об у хват не по ли тич ке 
ко а ли ци је и да што ква ли тет ни је укљу че све ак те ре. Ови на по ри се 
ви де по себ но у про це си ма кре и ра ња и при ме не јав них по ли ти ка и 
про гра ма као и ис по ру ке јав них услу га, у тран спа рент ним ак тив-
но сти ма вла сти као и у јав но сти ра да ко ја об у хва та лак при ступ 
гра ђа на ин фор ма ци ја ма.

ПРОЦЕС АНАЛИЗЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

По ли си ана ли за об у хва та ре ша ва ња про бле ма у ра зним обла-
сти ма по ли ти ка. Она је мул ти ди сци пли нар на и об у хва та те о ри је, 
ме то де и на чин об ра де дру штве них на у ка (по ли тич ке на у ке, со-
ци о ло ги ја, со ци јал на фи ло зо фи ја, пси хо ло ги ја, еко но ми ја итд). У 
обла сти јав не по ли ти ке се при ме њу ју раз ли чи те на уч не ме то де, ве-
шти не, че сто ко ри сти про блем ска ори јен та ци ја, па чак и умет ност 
пре го ва ра ња и ве шти на на го ва ра ња. Зна ње до  ко га се до ла зи је по 
пра ви лу ко ри сно и при мен љи во и ова ди сци пли на оспо со бља ва за 
кре и ра ње јав них по ли ти ка.3)

У про це су ана ли зе јав них по ли ти ка се на ме ће сва ком од ак-
те ра да пра ви из бор и при сут на је че сто раз ме на из ме ђу ра зних, 
ме ђу соб но кон ку рент них вред но сти као што су јед на кост, ефи ка-

2) Mic hael E. Kraft, Scott R. Fur long: Pu blic Po licy – Po li tics, Analysis and Al ter na ti ves, CQ 
Press, Was hing ton DC, 2004. стр. 4.

3) Wil li am N. Dunn: Pu blic Po licy Analysis - An In tro duc tion, Pe ar son, Pren ti ce Hall, Up per 
Sad dle Ri ver, New Jer sey 2004. стр. 2.
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сност, ефек тив ност, си гур ност, сло бо да и де мо кра ти ја. Оту да се 
стал но ис пи ту је ка кво је ста ње, ко ји су про бле ми, шта је до бро као 
и шта тре ба чи ни ти.

По ли си ана ли за се од но си на че ти ри ти па пи та ња: 
1. Ка ква је при ро да про бле ма за ко ји тра жи мо ре ше ње?
2. Ко ји од два или ви ше сме ро ва ак ци ја тре ба да се иза бе ре 

да би се про блем ре шио?
3. Ко ји су ре зул та ти иза бра ног сме ра ак тив но сти?
4. Да ли ти ре зул та ти по ма жу ре ша ва њу про бле ма?
5. Ко је бу ду ће по сле ди це мо гу да се оче ку ју ако се овај 

смер ак тив но сти на ста ви?
Од го вор на ова пи та ња об у хва та пет ти по ва ин фор ма ци ја ре-

ле вант них за јав не по ли ти ке па их зо ве мо и ком по нен те јав не по-
ли ти ке.4)

1. По ли си про блем је иден ти фи ко ва но не за до во ља ва ју ће 
ста ње ко је тре ба уна пре ди ти пу тем јав не ак тив но сти. Ве о ма је бит-
но ана ли зи ра ти све бит не аспек те про бле ма, иден ти фи ко ва ти ак те-
ре, ин те ре се, про бле ме и мо гу ћа ре ше ња.

2. Же ље на по ли ти ка пред ста вља мо гу ће ре ше ње за про-
блем и њу кре и ра мо да би смо по ди гли ква ли тет по ли ти ке и ре ши-
ли про бле ме.

3. Оче ки ва ни ре зул та ти су мо гу ће по сле ди це по ли ти ке ко ја 
је ди зај ни ра на да се при ме ни и да ре ши иден ти фи ко ва ни про блем. 

4. Ре зул та ти по сма тра не по ли ти ке ука зу ју да ли је кре и-
ра на по ли ти ка ква ли тет на, да ли је ути ца ла на ре ша ва ње про бле ма 
и до ко је ме ре. Од ве ли ког је зна ча ја да се пра ти при ме на по ли ти ке, 
да се вр ши вред но ва ње и до не су за кључ ци о да љем на чи ну во ђе ња 
по ли ти ке. 

5. Из во ђе ње по ли ти ке је кон ти ну и ран про цес, ци кли чан и 
стал но тра је. Ана ли за нам ука зу је ко ји су про бле ми ре ше ни, ко ји 
су тек де ли мич но ре ше ни а ко ји ни су уоп ште. Мо гу ће је да у но вом 
кон тек сту на ста ју и пот пу но но ви про бле ми. 

4) Wil li am N. Dunn: Pu blic Po licy Analysis - An In tro duc tion, Pe ar son, Pren ti ce Hall, Up per 
Sad dle Ri ver, New Jer sey
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МО ДЕЛ ПРО ЦЕ СА ЈАВ НИХ ПО ЛИ
ТИ КА (ЦИ КЛИЧ НИ МО ДЕЛ)

Мо дел про це са јав них по ли ти ка пра ти све фа зе кре и ра ња по-
ли ти ка у ло гич ком сле ду и ци клич ној по ве за но сти. По сто ји 6 фа за 
ко је се обич но сли ко ви то при ка зу ју на сле де ћи на чин:

4

.
, ,

, .

, , . -
, , . 5

                                                       
5 .

. : Larry N. Gerston: Public Policy Making – Process and Principle,         

1. :

2. 
:

3. :

4. 

5. 

6. 
( )

Ци клус јав не по ли ти ке не про пи су је већ са мо иден ти фи ку је 
и усме ра ва нај ва жни је фа зе про це са кре и ра ња и при ме не јав них 
по ли ти ка. Сва ка од ових фа за под ра зу ме ва по сто ја ње ра зних по ли-
тич ких ак те ра, спе ци фич них од но са ус по ста вље них из ме ђу њих, 
спе ци фич них са др жа ја, про це са и про це ду ра и ко нач но спе ци фич-
них из ла зних ефе ка та и ре зул та та. Ове фа зе ну жно сле де јед на за 
дру гом ма да у прак си мо же до ћи до дис ба лан са у тра ја њу сва ке 
од њих, пре кла па ња, не стан ка не ке од фа за итд. Ци клус се стал но 
кре ће и спро ве де на јав на по ли ти ка за че так је но вих про бле ма, ини-
ци ја ти ва за про ме не, уса вр ша ва ње итд. 5)

1. Де фи ни са ње про бле ма је ве о ма ва жна фа за, у ко јој се 
иден ти фи ку је про блем,  сла бо сти и об ја шња ва ју узро ци ње го вог 
на стан ка. Узро ци су, по пра ви лу, ком плек сни па је ве о ма те шко на-
пра ви ти све о бу хват ну ана ли зу. Про цес де фи ни са ња ни је не у тра-
лан по сао, ни је ап со лут но објек ти ван јер су и ис тра жи ва чи су бјек-

5)  Сва ки од ауто ра оба ве зно об ра ђу је пи та ње ци клу са јав не по ли ти ке. Сва ко од њих ме ђу-
тим има не ки свој спе ци фи чан ме то до ло шки при ступ. Ви де ти: La rry N. Ger ston: Pu blic 
Po licy Ma king – Pro cess and Prin ci ple,   M. E. Shar pe, Ar monk, New York, Lon don, En gland 
1997, Carl V. Pat ton, Da vid S. Sa wic ki: Ba sic Met hods of Po licy Analysis and Plan ning, Pren-
ti ce Hall, Up per Sad dle Ri ver, New Jer sey, 1993.
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тив ни, што ути че на сла бо сти или јед но стра ност ана ли зе. Че сто се 
ка же „Шта за сту паш за ви си од то га где се диш“ ис ти чу ћи да ви зу ра 
сва ког по је дин ца за ви си од ам би јен та у ко ме жи ви, од иде ја ко је 
има и ис ку ста ва и ин фор ма ци ја ко је по се ду је. Оту да је бит но да се 
у ову фа зу укљу че екс пер ти, ин те ре сне гру пе, јав не ин сти ту ци је 
и при ват ни сек тор јер ће сва ки од њих ба ци ти ко ри сно све тло на 
про блем и на њи хо ву ви зу ру ста ња као и оче ки ва них пра ва ца ре-
ша ва ња.6)

2. Де фи ни са ње оп ци ја и фор му ли са ње по ли ти ка та ко ђе 
пред ста вља до ста сло же ну фа зу, у ко јој до ла зи до из ра жа ја оце на 
ур гент но сти ре ша ва ња про бле ма и из бо ра оп ти мал них ал тер на ти-
ва. И у овој фа зи на уч ни ци и струч ња ци мо гу мно го да по мог ну, а 
по ли ти ча ри има ју за за да так да на пра ве ко нач не из бо ре и об ли ку ју 
по ли ти ку и же ље на ре ше ња. Тре ћа бит на гру па ак те ра су струч-
ња ци и слу жбе ни ци ко ји до де та ља об ра ђу ју сва ки аспект да тог 
про бле ма и про гра ма јав не по ли ти ке ко јим да ти про блем тре ба ре-
ши ти.

Фор му ли са ње по ли ти ке под ра зу ме ва раз вој пред ло же ног 
то ка ак ци је ко ји ће по мо ћи да се ре ши иден ти фи ко ван јав ни про-
блем. Фор му ли са ње по ли ти ке је тех нич ки али и по ли тич ки про-
цес. При фор му ли са њу се мо ра во ди ти ра чу на о мно гим осо би на ма 
да тог про бле ма и јав не по ли ти ке ко ја тре ба да га раз ре ши. Бит но 
је ви де ти ко ли ка је еко ном ска це на ње го ве ре а ли за ци је, ко ли ка је 
ви дљи вост про бле ма, со ци јал на и по ли тич ка при хва тљи вост, кон-
фликт ност и ко нач но, ко ја је мо гу ћа ефек тив ност ре а ли за ци је да-
тог про гра ма.

Да би се ви де ле све мо гу ће си ту а ци је бит но је во ди ти ра чу-
на о две ва жне де тер ми нан те по сто је ћег про бле ма: сте пен ње го ве 
ви дљи во сти и сте пен по сто ја ња кон флик та ин те ре са у по гле ду мо-
гу ћих ре ше ња.

Сли ка 1   Ути цај на по ста вља ње  
агенде и на фор му ли са ње по ли ти ке

Сте пен ви дљи во сти 
Ни во кон
фли ка та Ви сок Ни зак

Ви сок Кри ми нал, кон-
тро ла оруж ја, 

Нај го ре шан се
Раст популације, енергија  

Ни зак
Нај бо ље шан се
Сигурност авио-
саобраћаја

Ис тра жи вач ки гран то-
ви, про јек ти ве за ни за 
во ду, по љо при вре ду 

6) Овај аспект је ин те ре сант но ана ли зи рао La rry N. Ger ston: Pu blic Po licy Ma king – Pro cess 
and Prin ci ples, M. E. Shar pe, Ar monk, New York, Lon don, En gland 1997.
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Нај бо ље шан се за афир ма ци ју има ју про јек ти ко ји су ви со ко 
ви дљи ви и ја сни свим ак те ри ма а ни во кон фли ка та је ни зак. Обрат-
но, про јек ти ко ји су сла бо ви дљи ви и не ја сни а под ра зу ме ва ју ви-
сок ни во кон фли ка та има ју нај ма ње шан се да се укљу че у јав ну 
по ли ти ку.

3. Из бор нај бо љих оп ци ја (де тер ми нан те ус по ста вље не 
аген де) је фа за у ко јој се би ра ју нај бо ље оп ци је. У овај про цес су 
укљу че не вред но сне и дру ге про це не па је бит но схва ти ти све по-
тен ци јал не опа сно сти ове фа зе.

Ре ша ва ње не ких про бле ма у по ли ти ци се уво ди ауто мат ски 
као на при мер: усва ја ње бу џе та, ле ги сла ти ва ко ја тре ба да об но ви 
по сто је ће про гра ме, но ми на ци је за по ста вље ња по ли ти ча ра на из-
вр шне по зи ци је итд. Ови по сло ви об у хва та ју ве ли ки део вре ме на 
рад ног да на по ли ти ча ра. Ипак, по ја вљу ју се но ва пи та ња ко ја тре-
ба ре ша ва ти и у том кон тек сту се отва ра пи та ње шта ути че да не ка 
од тих пи та ња ула зе у раз ма тра ње а да дру га не ула зе?

 Сва ка ко да су опре де љу ју ћи мо мен ти „те жи на про бле ма“ по 
по сле ди ца ма, те жи на са ме јав не по ли ти ке у сми слу рас по ло же ња 
јав но сти, ин те ре са глав них ак те ра,  за тим по ли тич ка те жи на у сми-
слу ам би јен та итд. За сва ку од по ли ти ка се на ме ће као ва жно пи-
та ње еко ном ске из во дљи во сти и по ли тич ке при хва тљи во сти. Ка ко 
су по ли ти ча ри глав ни ак те ри, ва жно је има ти у ви ду да они стал но 
ослу шку ју и осе ћа ју јав но мне ње по во дом свих јав них пи та ња. По-
ред ве ли ког бро ја ин те ре сних гру па, think thank ор га ни за ци је пред-
ста вља ју ва жан из вор пред ло га за нај бо ље оп ци је. 

4. Кон цеп ци ја и ле ги ти ми за ци ја по ли ти ке  
По ли тич ка ле ги ти ми за ци ја пред ста вља јав но, фор мал но 

при хва та ње по ли ти ка од стра не по ли тич ких ин сти ту ци ја. Обич но 
про це ду ра мо же би ти гла са њем ве ћи не да тог те ла и слич но. Сам 
про цес ле ги ти ми за ци је мо же би ти по сма тран као јед но ста ван, уко-
ли ко се фо ку си ра мо пре вас ход но на про це ду ру. Уко ли ко се ана ли-
зи ра су ко бље ност ин те ре са број них со ци јал них и по ли тич ких ак-
те ра овај про цес мо же би ти и сло жен.  

Оту да је бит но увек ана ли зи ра ти да ли је да та по ли ти ка ко ја 
про ла зи про цес ле ги ти ми за ци је у скла ду са уста вом, за ко ни ма, са 
кул ту ром и вред но сти ма ве ћи не дру штва. Уко ли ко је сте, он да се, 
уз ис ка за ну јав ну по др шку јав но сти и свих ак те ра, мо же сма тра ти 
ле ги тим ном. У су прот ном мо гу се оче ки ва ти про бле ми у сва кој од 
на ред них фа за.7)

7) Ви де ти та ко ђе код Carl V. Pat ton, Da vid S. Sa wic ki: Ba sic Met hods of Po licy Analysis and 
Plan ning, Pren ti ce Hall, Up per Sad dle Ri ver, New Jer sey, 1993.
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5.  Спро во ђе ње и пра ће ње (над гле да ње) по ли ти ке 
Спро во ђе ње по ли ти ке је ва жна фа за ко ја не пред ста вља крај 

већ по че так про це са ре а ли за ци је по ли ти ке. Она се де фи ни ше као 
сет ак тив но сти усме ре них пре ма ре а ли за ци ји про гра ма.8) У вре-
ме др жа ве бла го ста ња се за и ста сма тра ло да је до но ше ње за ко на 
крај по сла, те се са мом про це су им пле мен та ци је ни је по све ћи ва-
ла ве ли ка па жња. То ком ана ли зе ра да свих ни воа и гра на вла сти 
иден ти фи ко ва но је да та кав при ступ ни је био до бар па је срж број-
них ре фор ми вла сти и јав не упра ве, ди рект но усме рен на ре зул та-
те (Re sult dri ven go vern ment). Но ви на чин упра вља ња (New Pu blic 
Ma na ge ment; NPM) усво јен од стра не свих ни воа вла сти  под ра зу-
ме ва стал но пра ће ње ефе ка та ра да, иден ти фи ко ва ње успе ха и не-
у спе ха, ко рек ци ју сла бо сти и да ље раз ви ја ње успе шних про гра ма.

У сва ком си сте му је за про цес при ме не про гра ма над ле жна 
из вр шна власт ко ја зна чај но обо га ћу је ме то де ра да у овој фа зи, ко-
ри сти ра зно вр сна зна ња струч ња ка из аген ци ја или ван њих и осла-
ња се на тим ски рад за по сле них.9)

Три аспек та при ме не по ли ти ке су ве о ма бит ни: ор га ни за ци ја, 
ин тер пре та ци ја и при ме на. Ор га ни за ци ја пред ста вља обез бе ђи ва-
ње ре сур са, офи са и ме то да нео п ход них за ре а ли за ци ју про гра ма. 
Ин тер пре та ци ја је би тан чи ни лац ко ји зна чи пре во ђе ње кру тог 
и фор мал ног је зи ка про гра ма јав не по ли ти ке (за ко на, пла но ва, ди-
рек ти ва и ре гу ла тор них зах те ва) у је зик ко ји сви гра ђа ни мо гу ла ко 
раз у ме ти. При ме на је ру тин ско обез бе ђи ва ње услу га, пла ћа ња и 
дру гих оба ве за пре ма про грам ским ци ље ви ма и ин стру мен ти ма. 

Из вр шна власт се до ми нант но ба ви овом фа зом и по се ду је 
из ве сну дис кре ци ју. Глав ни из вр шни функ ци о нер (Che af Exe cu ti ve 
Of fi cer, CEO) те жи да у тим укљу чи љу де ко ји де ле ње го во ви ђе ње 
ин тер пре та ци је за ко на, при о ри те та, на чи на ало ка ци је бу џе та као 
и схва та ња ко ји по ли тич ки ин стру мен ти тре ба да се ко ри сте и на 
ко ји на чин. 

У про це су спро во ђе ња по ли ти ке мо же до ћи до кон фли ка та 
и то обич но по пи та њи ма ко ја ни су раз ја шње на у са мом про це су 
кре и ра ња и усва ја ња по ли ти ке. 

8) Mic hael E. Kraft, Scott R. Fur long: Pu blic Po licy – Po li tics, Analysis and Al ter na ti ves, CQ 
Press, Was hing ton DC, 2004. стр. 88.

9) О зна ча ју струч ња ка, би ро кра ти је је по себ но го во рио ве ли ко број ауто ра ме ђу ко ји ма се 
из два ја чи та ва те о ри ја јав ног из бо ра. По ред те о ре ти ча ра јав ног из бо ра ви де ти де таљ ни-
је: Ви де ти: La rry N. Ger ston: Pu blic Po licy Ma king – Pro cess and Prin ci ples, M.E.Shar pe, 
Ar monk, New York, Lon don, En gland 1997, Carl V. Pat ton, Da vid S. Sa wic ki: Ba sic Met hods 
of Po licy Analysis and Plan ning, Pren ti ce Hall, Up per Sad dle Ri ver, New Jer sey, 1993.
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6. Вред но ва ње и про ме на по ли ти ке   
Основ ни сми сао ове за вр шне фа зе ре а ли за ци је по ли ти ке је 

низ ак ци ја ко ји ма се ана ли зи ра да ли се по ли ти ка оства ру је и да 
ли се њо ме ква ли тет но, ефек тив но и ефи ка сно ре а ли зу ју на ме ре и 
ци ље ви. 

Вла ди ни про гра ми су по пра ви лу ве о ма вред ни и вр ло је ва-
жно па жљи во пра ти ти ква ли тет ре а ли за ци је про гра ма. 

Ме то ди ева лу а ци је су ве о ма бит ни и ра зно вр сни и не ки од 
основ них су ана ли за тро шко ва, ефе ка та и ефикасностi (cost be ne-
fit, ef fi ci ency and ef fec ti ve ness ana li ze), као и ра зно вр сни про гра ми 
про це њи ва ња вред но сти и ефе ка та про гра ма. Су бјек ти ева лу а ци је 
мо гу би ти број ни: Скуп шти на, цен трал на или ло кал не вла сти, ин-
те ре сне гру пе, NGO и think thank ор га ни за ци је итд.

По да ци до ко јих се до ла зи вред но ва њем по ли ти ка ука зу ју да 
ли ће на ста ви ти или ко ри го ва ти да ту по ли ти ку. По сле ди ца вред но-
ва ња је иден ти фи ка ци ја но вих про бле ма, по тре ба и нео п ход но сти 
ко рек ци је јав не по ли ти ке као и ства ра ња но вих про гра ма и про је-
ка та.

ИНСТРУМЕНТИ ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

У сва ком дру штву се из но ва отва ра пи та ње да ли власт уоп-
ште тре ба да ин тер ве ни ше или да пре пу сти ре ше ње про бле ма и 
си ту а ци је ин ди ви ду ал ној од лу ци или тр жи шној ре гу ла ци ји. Ли бе-
рал на др жа ва је од у век има ла као во де ћи прин цип да др жа ва тре-
ба да ре гу ли ше са мо нео п ход не и пре ци зно ре гу ли са не обла сти а 
оста ло тре ба пре пу сти ти ин ди ви ду ал ној ини ци ја ти ви, из бо ру и 
тр жи шним прин ци пи ма. Дру ге иде о ло шке стру је има ју дру га чи ји 
при ступ овим пи та њи ма али без об зи ра на ра зно вр сност ових при-
сту па основ ни раз ло зи укљу чи ва ња др жа ве и дру гих ни воа вла сти 
у ре ша ва ње јав них про бле ма су углав ном тро ја ки: по ли тич ки раз-
ло зи, мо рал ни раз ло зи и ис ка за не тр жи шне сла бо сти

По ли тич ки ин стру мен ти су ра зно вр сни и у вре ме ну нео-ли-
бе рал не др жа ве на чин упо тре бе се до ста ме ња. У ве ћој ме ри се ко-
ри сте ин стру мен ти по ве за ни са тр жи шним ме ха ни зми ма, уго во ри, 
укљу чу је се при ват ни сек тор у пру жа ње ни за јав них услу га као и 
ор га ни за ци је ци вил ног дру штва. 

Мо гли би смо на чел но го во ри ти о не ко ли ко бит них гру па ин-
стру ме на та јав не по ли ти ке као што су ре гу ла ци ја и нор ма тив на ак-
та, но ви ме наџ мент вла сти, тр жи шни ме ха ни зми, опо ре зи ва ње, да-
ва ња и јав на по тро шња као и мно го број ни ин стру мен ти из обла сти 
обра зо ва ња,  ин фор ми са ња и убе ђи ва ња.  
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У на ред ном де лу са мо на чел но ће би ти осве тље не нај бит ни је 
од ли ке сва ке од ових гру па ин стру ме на та. 

Ре гу ла ци ју пред ста вља ју пре све га за ко ни, за тим вла ди не од-
лу ке, ад ми ни стра тив на прак са и про це ду ре. Нор ма тив на ре ше ња 
уре ђу ју од ре ђе ну област пу тем дис по зи ци је а ре а ли за ци ју на ме ћу 
санк ци јом ко ја се при ме њу је у слу ча ју кр ше ња нор ме.10) 

Ме наџ мент вла сти
Власт мо же да пру жа ра зно вр сне услу ге ди рект но и та квих 

се услу га власт у нео ли бе рал ној др жа ви ра до од ри ца ла. У том кон-
тек сту вла сти све ви ше иду на укљу чи ва ње при ват ног сек то ра, 
при ват них или јав них аген ци ја у раз не обла сти пру жа ња услу га. За 
те свр хе се све ви ше ко ри сте уго во ри као на чин обез бе ђи ва ња јав-
них услу га. И у овим аран жма ни ма власт је за ду же на за ре гу ли са-
ње да те обла сти, она ус по ста вља стан дар де, ко ор ди ни ра ак тив но-
сти свих су бје ка та укљу че них у ове про це се и га ран ту је гра ђа ни ма 
ми ни мум стан дар да и ква ли те та услу га.

Да би то успе шно ра ди ла власт пер ма нент но мо ра да пра ти 
про цес пру жа ња услу га и ме ри оства ре не ефек те ко ри сте ћи број не 
кри те ри ју ме као што су: ефек тив ност, це на и од го вор ност пре ма 
јав но сти.  

Са но вом кри зом от по че лом 2008. го ди не, др жа ва и вла сти 
по но во пре у зи ма ју ве ћу уло гу у ре гу ла ци ји и ко ри шће њу број-
них ин стру ме на та ди рект ног ути ца ја и на еко ном ске про це се, што 
пред ста вља ве ли ки иза зов за са вре ме ну де мо кра ти ју и да љи раз вој 
дру штва.

Опо ре зи ва ње и јав на по тро шња
Др жа ва је у ве ћој ме ри по че ла да ко ри сти по ре зе да би са 

др жа вом бла го ста ња ус пе ла да обез бе ди број не услу ге гра ђа ни ма. 
По ре зи ни су са мо ин стру мент при ку пља ња сред ста ва за ре а ли за-
ци ју вла ди них про гра ма већ и сред ства за бор бу про тив штет них 
по сле ди ца. Та ко је по рез на ци га ре те учи нио ци га ре те ма ње до-
ступ ним (ску пљим) а сред ства ску пље на од овог по ре за су уло же на 
у ан ти-пу шач ку кам па њу. По рез на за га ђе ње је сво је вр сна ка зна 
за га ђи ва чи ма и сред ства су усме ре на на чи шће ње око ли не и сма-
њи ва ње на пра вље не ште те као и на про гра ме ре ци кла же. 

Оту да је да нас пра ва ве шти на иза бра ти нај бо љи ин стру мент 
или аран жман ин стру ме на та за ре ша ва ње од ре ђе них јав них про-
бле ма. Из бор ин стру мен та об у хва та мно га пи та ња од ко јих су нај-

10) Леп пре глед раз во ја ре гу ла ци је као и ме наџ мен та ви де ти: Wayne Par sons: Pu blic Po licy: 
An In tro duc tion to the the ory and prac ti ce of po licy analysis, Ed ward El gar, Chel ten ham, UK, 
Lyme, US, 1997. 
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ва жни ја: Да ли тај ин стру мент или аран жман ви ше ин стру ме на та 
ефек тив но ре ша ва иден ти фи ко ва ни про блем? Да ли је тај ин стру-
мент по ли тич ки при хва тљив? Да ли је тех нич ки из во дљи ва при ме-
на да тог ин стру мен та?

ТИПОВИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

У за ви сно сти од мо де ла по на ша ња вла сти, од вр сте ин стру-
ме на та ко је ко ри сти, на чи на на ко ји их ко ри сти, ко је аран жма не 
кре и ра као и од на чи на упра вља ња уоп ште, раз ли ку је се не ко ли ко 
ти по ва јав них по ли ти ка: ди стри бу тив на, ре ди стри бу тив на, ре гу ла-
тив на, ве ћин ска итд. 

Ди стри бу тив на по ли ти ка се ре а ли зу је у ам би јен ту у ко ме 
власт са мо рас по де љу је сред ства на раз не про гра ме ко ји ме ђу соб-
но ни су су прот ста вље ни. Овај мо дел под ра зу ме ва по год не фи нан-
сиј ске окол но сти та ко да не по сто ји ли мит у тро ше њу сред ста ва, 
не по сто ји фи скал ни стрес ни ти не при јат на си ту а ци ја да на гра ђи-
ва ње не ког про гра ма иде на ра чун не ког дру гог (игра нул те су ме, 
ze ro sum me ga me). Овај тип по ли ти ке је био при су тан у вре ме ну 
др жа ве бла го ста ња.

Ре ди стри бу тив на по ли ти ка се ре а ли зу је у вре ме еко ном-
ске кри зе, сна жно из ра же ног фи скал ног стре са, у усло ви ма у ко ји-
ма у дру штву по сто ји сна жан кон фликт раз ли чи тих ин те ре са свих 
со ци јал них и по ли тич ких ак те ра и да ва ње јед ном про гра му нај че-
шће зна чи сма њи ва ње или пот пу но уки да ње да ва ња за дру ге про-
гра ме (игра нул те су ме). Овај мо дел је стал ни пра ти лац кре и ра ња 
јав не по ли ти ке нео-ли бе рал не др жа ве.

Ре гу ла тор не по ли ти ке пред ста вља ју вла ди на огра ни че ње 
ин ди ви ду ал ног из бо ра по је ди на ца да не би пре шли при хва тљи ве 
гра ни це. У за ви сно сти од ти па ре гу ла ци је, ре гу ла тор не по ли ти ке 
мо гу би ти ком пе ти тив не или за штит не. Ком пе те тив не по ли ти ке 
ре гу ли шу пра ви ла и од но се у обез бе ђи ва њу услу га ра зних мре жа 
(енер ги ја, те ле ко му ни ка ци је итд). За штит не по ли ти ке власт ко-
ри сти да шти ти јав ност од ак тив но сти ко је по га ђа ју јав ни сек тор. 
Власт мо ра да обез бе ди по ште ну рас по де лу бе не фи ци ја и тро шко-
ва да би јав не по ли ти ке би ле при хва тљи ве. 

На ред на та бе ла сли ко ви то го во ри о ти по ви ма по ли ти ка пре-
ма кон цен тра ци ји или ди стри бу ци ји бе не фи та и тро шко ва при ме-
ном да те по ли ти ке. 
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Та бе ла: По ли ти ке пре ма кон цен тра ци ји или 
дистри бу ци ји бе не фи та и тро шко ва  
Бе не фи ти Бе не фи ти

Тро шко ви Ши ро ки ди стри бу и ра ни Кон цен три са ни
Ши ро ки 
ди стри
бу и ра ни

Ве ћин ске по ли ти ке
Примери: социјална 
заштита, опште 
пореске бенефиције

Кли јент ске по ли ти ке
Примери: давања за 
руднике, ранчеве, 
пољопривреду, за 
изворе енергије (гас, 
угаљ, нафта, нуклеарна 
енергија итд)

Кон цен
три са ни

Пред у зет нич
ке по ли ти ке
Примери: заштита 
животне средине, заштита 
потрошача, регулација 
хране и лекова итд.

По ли ти ке ин те
ре сних гру па
Примери: кабловска 
телевизија према 
сателитским компанијама, 
синдикати рудара према  
власницима рудника, 
компаније камионџија 
према железници или 
авионском транспорту.

Iзвор: Mic hael E. Kraft, Scott R. Fur long: Pu blic Po licy – Po li tics, 
Analysis and Al ter na ti ves, CQ Press, Was hing ton DC, 2004. стр. 96.

Тро шко ви и бе не фи ци је (ко ри сти) мо гу би ти нов ча ни као и 
не нов ча ни за сва ког ак те ра. Нај бо љу оп ци ју чи не ве ћин ске по ли
ти ке јер има ју ши ро ко ди стри бу тив не и бе не фи те (што мо ти ви ше 
сва ког ко ри сни ка на при хва та ње ова кве по ли ти ке) и тро шко ве (ко-
ји се при хва та ју као ну жни). 

Пред у зет нич ке по ли ти ке обез бе ђу ју ко рист ве ли ком бро ју 
ко ри сни ка тј. дру штву у це ли ни док тро шко ве сно си уска гру па. 
Успех ове по ли ти ке у ве ли кој ме ри за ви си од спо соб но сти кре а то-
ра и ре а ли за то ра јав них по ли ти ка да ис так ну јав ну ко рист, до бро и 
јав ни ин те рес ко је ова по ли ти ка обез бе ђу је као и пра вед ност пред-
ло же не ди стри бу ци је тро шко ва. До бри при ме ри су: за шти та жи-
вот не сре ди не, за шти та по тро ша ча, ре гу ла ци ја хра не и ле ко ва итд.

Кли јент ске по ли ти ке обез бе ђу ју ко рист уској гру пи док се 
сред ства за ре а ли за ци ју пре но се на ши рок круг со ци јал них ак те ра. 
При хва тљи вост и успех ове по ли ти ке ја ко за ви си од ви дљи во сти 
по ли ти ке и спо соб но сти кре а то ра да обез бе де ефек тив но и ефи ка-
сно спро во ђе ње по ли ти ка. До бри при ме ри су: да ва ња за руд ни ке, 
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ран че ве, по љо при вре ду, за из во ре енер ги је (гас, угаљ, наф та, ну-
кле ар на енер ги ја итд). 11)

По ли ти ке ин те ре сних гру па ни су атрак тив не јер ко рист до-
би ја ужа гру па док тро шко ве сно си та ко ђе ужа али кон ку рент ска 
гру па. Усва ја ње ова квих по ли ти ка зах те ва ис црп не про це се пре го-
ва ра ња и ње но при хва та ње од стра не но си ла ца тро шко ва.  До бри 
при ме ри су: ка блов ска те ле ви зи ја пре ма са те лит ским ком па ни ја ма, 
син ди ка ти ру да ра пре ма вла сни ци ма руд ни ка, ком па ни је ка ми он-
џи ја пре ма же ле зни ци или ави он ском тран спор ту.

II ЗНАЧАЈ ДИЗАЈНИРАЊА ПОЛИТИКЕ 
ОД ГРАЂАНА ПРЕМА ВЛАСТИ

Зна чај bot tom up при сту па у 
дизајнирању јав них по ли ти ка

При ступ у ди зај ни ра њу по ли ти ке у ко ме се иде од гра ђа на 
пре ма вла сти (bot tom up) спе ци фич ност је пре вас ход но де мо крат-
ских си сте ма ко ји укљу чу ју гра ђа не и ци вил но дру штво у про це се 
од лу чи ва ња. У овом про це су је од из у зет ног зна ча ја да по ли тич ка 
ели та за го ва ра и ве ру је у де мо крат ске вред но сти, да гра ђа ни бу ду 
све сни да су глав ни ак те ри јав не сце не те да има ју пра во (али и 
оба ве зу) да се укљу че у све фа зе кре и ра ња али и ре а ли за ци је по-
ли ти ке.12)

Ве о ма је бит но да је у дру штву раз ви је на де мо крат ска кул
ту ра, да власт ра ди тран спа рент но и да се ме ре ефек ти и ква ли те-
ти ре а ли за ци је по ли ти ка, про гра ма и пру жа ња јав них услу га. 

Ди рект но укљу чи ва ње гра ђа на обез бе ђу је иден ти фи ка ци ју 
њи хо вих по тре ба ко је су осно ва и те мељ јав них про гра ма и об ли-
ко ва ња па ке та јав них услу га. Бит но је да се гра ђа ни укљу чу ју и у 
кре и ра ње по ли ти ке као и у про цес ре а ли за ци је. Са вре ме не вла сти 
ула жу пу но на по ра да ус по ста ве стан дар де у сва кој јав ној обла сти 

11) Ви де ти та ко ђе: Wayne Par sons: Pu blic Po licy: An In tro duc tion to the the ory and prac ti ce of 
po licy analysis, Ed ward El gar, Chel ten ham, UK, Lyme, US, 1997, La rry N. Ger ston: Pu blic 
Po licy Ma king – Pro cess and Prin ci ples, M.E.Shar pe, Ar monk, New York, Lon don, En gland 
1997, Carl V. Pat ton, Da vid S. Sa wic ki: Ba sic Met hods of Po licy Analysis and Plan ning, Pren-
ti ce Hall, Up per Sad dle Ri ver, New Jer sey, 1993.

12) Ви де ти: Aaron Wil davsky: Spe a king Truth to Po wer: The Art and Craft of Po licy Analysis, 
Lit tle, Brown, Bo ston, 1979.за тим Aaron Wil davsky: Se ar ching for Sa fety, Tran sac tion Bo ok, 
New Bron swick, N.J, 1988, као и Frank Fis her: Eva lu a ting Pu blic Po licy, Nel son Hall Pu blis-
hers, Chi ca go, 1995. 
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по ли ти ка, да што кре а тив ни је кре и ра ју про гра ме, да пра те про цес 
при ме не, ме ре ре зул та те и вред ну ју их (стан дар ди за ци ја, бен чмар-
кинг).13)

ЕУ је чи тав си стем по де ле над ле жно сти ра зних ни воа вла-
сти као и функ ци о ни са ња за сно ва ла упра во на bot tom у при сту пу 
при ме ње ном у прин ци пу суб си ди јар но сти. Све што се мо же ре а-
ли зо ва ти од по сло ва на ни воу нај бли жем гра ђа ни ма, ре а ли зу је тај 
ни во вла сти. Сви про гра ми под ра зу ме ва ју укљу чи ва ње гра ђа на. 
Сва ки про грам се ко нач но ре а ли зу је на ни воу ко ји обез бе ђу је нај-
е фи ка сни ју и нај е фек тив ни ју ре а ли за ци ју. Овај прин цип пред ста-
вља хар мо ни чан ба ланс прин ци па де мо кра тич но сти (укљу чи ва ње 
гра ђа на) и еко но мич но сти (обез бе ђе ње услу га пре ма прин ци пи ма 
еко но ми је оби ма). 

Кри за де мо кра ти је и упра вља ња – ре форм ски ин стру
мен ти

По ли ти ча ри че сто не обра ћа ју па жњу на ин те ре се гра ђа на, 
кре и ра ју по ли ти ке ко ји ма се шти те ин те ре си од ре ђе них гру па што 
има ну жно за по сле ди цу го ми ла ње со ци јал них про бле ма, не за до-
вољ ства гра ђа на и кри зу вла сти. 

Са вре ме не ре фор ме јав ног сек то ра (др жа ве, ло кал них вла-
сти) укљу чу ју број не ин стру мен те ко ји под ра зу ме ва ју ја ча ње 
ци вил ног дру штва, пар ти ци па ци је гра ђа на, укљу чи ва ње кон ку рен-
ци је у све обла сти у ко ји ма јав ни сек тор пре ста је мо но пол ски да 
обез бе ђу је  јав не услу ге.14)

Јед на од ино ва ци ја до ко је се до шло је кре и ра ње јав но при-
ват них парт нер ства. Др жа ва и ло кал не вла сти се по вла че из мо но-
пол ске по зи ци је пру жа ња јав них услу га, у овај про цес укљу чу ју 
при ват ни сек тор и не вла ди не ор га ни за ци је. Вла сти  ус по ста вља ју 
ме ђу по тен ци јал ним да ва о ци ма услу га од но се кон ку рен ци је да би 
се та ко обез бе дио што ви ши ква ли тет и до ступ ност услу га, при-
ме ре ност услу га по тре ба ма гра ђа на и што ни жа це на. Вла сти пра-
те про цес обез бе ђи ва ња услу га, стал но ме ре ква ли тет и га ран ту ју 
гра ђа ни ма стан дар де у сва кој од обла сти. 

 При ват но јав на парт нер ства омо гу ћа ва ју да се пу тем њих 
ре а ли зу ју и мно ги ве ли ки, ка пи тал ни про јек ти за ко је вла сти ина че 
не ма ју но вац у бу џе ту да их са ме ре а ли зу ју. У овим про це си ма је 
од ве ли ког зна ча ја ко ри шће ње ве шти на  фи нан сиј ског, про јект ног, 

13) Da vid N. Am mons: Mu ni ci pal Benchmarks – As ses sing Lo cal Per for man ce and Esta blis hing 
Com mu nity Stan dards, Sa ge Pu bli ca ti ons, Inc. USA, 2001.

14) Pu blic Po licy In stru ments, Eva lu a tion the To ols of Pu blic Ad mi ni stra tion, Ed. by Guy Pe ters, 
Frank van Nis pen, Ed ward El gar, Chel te ham UK, Not hamp tin, MA, USA, 1998. 
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ка пи тал ног, ин фор ма ци о ног ме наџ мен та као и ве шти не упра вља-
ња људ ским ре сур си ма. Вла сти у овим про це си ма ко ри сте број не 
ста ре али и са свим но ве ин стру мен те кре и ра ју ћи за сва ку област 
и за сва ки про је кат аран жман ин стру ме на та ко ји нај ви ше од го ва-
ра кон крет ној си ту а ци ји. У са вре ме ном дру штву (нео ли бе рал на, 
пред у зет нич ка власт), вла сти  ко ри сте тр жи шне ме ха ни зме би ло 
при ме ном еко ном ских ин стру ме на та (осло ба ђа ња од по ре за, олак-
ши це, фран ши зе, кон це си је, ин ку ба тор би знис цен три) или прав-
них ин стру ме на та (ва у че ри, уго во ри) за ре а ли за ци ју ра зно вр сних 
јав них про гра ма.15)

Јав но при ват на парт нер ства (ППП) се ре а ли зу ју уго во ри-
ма ко ји ма се пре ци зно уре ђу ју од но си из ме ђу вла сти, при ват ни ка 
и ко ри сни ка услу га. Ин ку ба тор би знис цен тар отва ра мо гућ ност 
“мла дом” би зни су или про гра му да оја ча нео п те ре ћен по ре зи ма 
(осло ба ђа ње од по ре за) и да се одр жи на ду жи рок.  Ко нач но, сви 
ови ин стру мен ти слу же ши ре њу ле пе зе и ква ли те та јав них услу га 
ко је се обез бе ђу ју гра ђа ни ма и под сти ца њу и ја ча њу еко ном ског 
раз во ја. 

Та ко да нас при ват ни сек тор обез бе ђу је број не јав не услу ге 
као што су: ску пља ње и ре ци кла жа сме ћа, про из вод ња и до ста вља-
ње енер ги је, во де, га са, при ват не шко ле, до мо ви здра вља, сто ма то-
ло шке ор ди на ци је, при ват не со ци јал не уста но ве за ста ре, бо ле сне, 
осо бе са по себ ним по тре ба ма, при ват ни за тво ри, ре а ли за ци ја ве-
ли ких ка пи тал них про је ка та (из град ња спорт ских или кул тур них 
цен та ра, итд).16)

Јед на од ин те ре сант них ино ва ци ја ко ја је су штин ски ре фор-
ми са ла на чин фи нан си ра ња јав них услу га пред ста вља уво ђе ње ва-
у чер ског си сте ма. Но вац за услу ге се ви ше не да је да ва о цу (шко ли, 
до му здра вља, со ци јал ној уста но ви итд) већ ди рект но ко ри сни ку 
услу га у ви ду ва у че ра као хар ти је од вред но сти ко јом он пла ћа да ту 
услу гу (обра зо ва ње, здрав ство,  раз не со ци јал не услу ге, ста но ва ње 
итд). На овај на чин по је ди нац мо же да би ра ин сти ту ци ју (јав ну или 
при ват ну) у ко јој ће ку пи ти услу ге а ин сти ту ци је су ста вље не у по-
зи ци ју да мо ра ју да по ну де што ква ли тет ни ји па кет услу ге ка ко у 
по гле ду при ме ре но сти по тре ба ма гра ђа на та ко и у по гле ду на чи на 
услу ге (љу ба зност, до ступ ност, тран са прент ност у ра ду итд). 

Овим про јек том се ин сти ту ци је при мо ра ва ју на бо љу ор га-
ни за ци ју и ме наџ мент, на по ди за ње ква ли те та услу га, ве ћу до ступ-

15) Le ster M. Sa la mon, Ed. Beyond pri va ti sa tion: The To ols of Go vern ment Ac tion,  The Ur ban 
In sti tu te Press, Was hing ton, D.C. 1989.  

16) Re struc tu ring  Sta te and Lo cal Ser vi ces - Ide as, Pro po sals, and Ex pe ri ments, Ed. by Ar nold 
H. Rap ha el son, Pra e ger, West port, Con nec ti cut, Lon don, 1998.
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ност услу га, ве ћу кре а тив ност и обез бе ђи ва ње ши рег ди ја па зо на 
услу га као и на оба ра ње це не услу га. Овај про цес је су штин ски 
окре нут за до во ља ва њу по тре ба гра ђа на и дао је ши ром све та ја ко 
до бре ре зул та те. 

Ди зај ни ра ње и об ли ко ва ње ци ље ва
Са вре ме не вла сти по све ћу ју ве ли ку па жњу про це су ди зај-

ни ра ња и об ли ко ва ња ци ље ва као и за го ва ра њу да те по ли ти ке. У 
том сми слу у свим обла сти ма јав них по ли ти ка спро во де се јав не 
кам па ње, ко ри сте се ра зно вр сни по ли тич ки сим бо ли, укљу чу ју се 
гра ђа ни у про цес ис ка зи ва ња по тре ба, кре и ра ња по ли ти ка, про гра-
ма и па ке та услу га. Власт се тру ди да по ред оп штег па ке та услу га 
гра ђа ни ма да кроз јав не про гра ме обез бе ди мо гућ ност из бо ра као и 
за до во ља ва ње не ких спе ци фич них по тре ба ма раз ли чи тих со ци јал-
них гру па или по је ди на ца (мо гућ ност јав ног из бо ра).17)

На ред на та бе ла ука зу је на по ве за ност ди зај ни ра ња по ли ти ке 
са де мо кра ти јом.

Сли ка 1    По ве за но сти ди зај ни ра ња јав
не по ли ти ке са де мо кра ти јом
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Source: Helen Ingram, Anne Schneider: „Policy Analysis for Democracy“ in: The Oxford Handbook of 
Public Policy, Michael Moran, Martin Rein, Robert Goodin, Oxford University Press, 2008. p. 173.  
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17 Helen Ingram, Anne Schneider: „Policy Analysis for Democracy“ in: The Oxford Handbook of Public Policy,
Michael Moran, Martin Rein, Robert Goodin, Oxford University Press, 2008. 
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So ur ce: He len In gram, An ne Schne i der: „Po licy Analysis for De moc-
racy“ in: The Ox ford Hand bo ok of Pu blic Po licy, Mic hael Mo ran, Mar-

tin Rein, Ro bert Go o din, Ox ford Uni ver sity Press, 2008. p. 173. 
Кри тич на тач ка си сте ма је осе ћај иден ти те та гра ђа на као 

бит них по ли тич ких ак те ра, пре ма чи јим по тре ба ма се кре и ра ју 
јав ни про гра ми као и њи хо ва осве шће на ор јен та ци ја, усме ре ност 
и за ла га ње да до при не су што ве ћој аде кват но сти, ефи ка сно сти и 
ефек тив но сти јав них про гра ма. 

Об ли ци укљу чи ва ња гра ђа на и ци вил ног дру штва 
У ве ћи ни де мо крат ских зе ма ља по сто је ра зно вр сни об ли ци 

укљу чи ва ња гра ђа на и ци вил ног дру штва у про це се од лу чи ва ња. 

17) He len In gram, An ne Schne i der: „Po licy Analysis for De moc racy“ in: The Ox ford Hand bo-
ok of Pu blic Po licy, Mic hael Mo ran, Mar tin Rein, Ro bert Go o din, Ox ford Uni ver sity Press, 
2008.



Снежана Ђорђевић Појам јавне политике и начин дизајнирања ...

107

Они об у хва та ју фор ме ди рект ног укљу чи ва ња гра ђа на у про це се 
од лу чи ва ња као што су: ре фе рен дум (са ве то дав ни и оба ве зни), јав-
не скуп шти не, јав не рас пра ве, де ба те, јав не ини ци ја ти ве, пред ло зи, 
жал бе итд.

По ред ових об ли ка ко ји има ју раз ли чи те про це ду ре укљу чи-
ва ња и мо гу има ти ма њу или ве ћу моћ ко ја се ме ри оба ве зно шћу 
до не тих од лу ка за пар ла мент, по сто ји мно штво дру гих фор ми. Че-
сто се за кон ски уво ди да је оба ве зна јав на рас пра ва не из о став ни 
део про це ду ре, при до но ше њу не ких ва жних за ко на или при до но-
ше њу бу џе та. За ни мљив об лик пред ста вља по ре ски ре фе рен дум 
као об лик из ја шња ва ња гра ђа на о струк ту ри и ви си ни по је ди них 
по ре за. На ре фе рен ду му се рас пра вља и о на чи ну упо тре бе при-
ку пље них сред ста ва за раз ли чи те на ме не и, уко ли ко је нео п ход но, 
гра ђа ни том при ли ком пра ве и ли ста при о ри те та. 

Ва жан вид укљу чи ва ња гра ђа на је њи хо во из ја шња ва ње о 
ква ли те ту од ре ђе них па ке та услу га. На при мер, ко ри сни ци со ци-
јал не по мо ћи оце њу ју ква ли тет по ну ђе них про гра ма и услу га, да ју 
ини ци ја ти ве за ко рек ци је, про ме не, ино ва ци је и слич но. Укљу чи-
ва ње гра ђа на у оце њи ва ње ефе ка та при ме не ва у чер ског си сте ма 
фи нан си ра ња јав них услу га у не кој обла сти (здрав ство, обра зо ва-
ње) ко јим се но вац да је ди рект но њи ма као ко ри сни ци ма да би њи-
ме пла ти ли услу ге у оној уста но ви и ин сти ту ци ји (при ват ној или 
јав ној) за ко ју они са ми сма тра ју да је ква ли тет на, сва ка ко да је 
ве о ма ва жан чи ни лац ко ји мо же су штин ски до при не ти ква ли те ту 
при ме не овог ин стру мен та и успе ху це лог си сте ма. 

У овом сми слу, јав не по ли ти ке тре ба да обез бе де по др шку 
гра ђа на, да осми сле ка ко при ла го ди ти услу ге кон крет ним по тре ба-
ма ко ри сни ка и ло кал не сре ди не, да сти му ли шу гра ђан ско обра зо-
ва ње и ко о пе ра ци ју у ре ша ва њу про бле ма. Че сто се у те свр ху фор-
ми ра ју спе ци ја ли зо ва не аген ци је ко ји ак тив но ко ри сте екс перт ска 
зна ња. Швед ски на уч ни ци су иден ти фи ко ва ли да про цес укљу чи-
ва ња ве о ма бла го твор но ути че на за до вољ ство гра ђа на услу га ма 
чак и ка да ни во тих услу га и пад не (па ра докс јав них услу га), те би 
укљу чи ва ње гра ђа на би ло јед но од злат них пра ви ла ко јих би по ли-
ти ча ри тре ба ло да се увек при др жа ва ју.  

Од го вор ност вла сти 
Власт тре ба стра те шки да ин тер ве ни ше у ком плек сном си-

сте му пру жа њу услу га, да де фи ни ше и уре ди  ин стру мен тал на пра-
ви ла и да обез бе ди бо ље ин фор ми са ње ко јим олак ша ва и под сти че 
пар ти ци па ци ју гра ђа на. 
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Од нос из ме ђу при ме не и ис по ру ке услу га је ја ко ком плек-
сан. Ме ха ни зми од го вор но сти се раз ли ку ју од обла сти до обла сти 
и при ла го ди ли су се спе ци фич но сти ма сва ког од сек то ра. Хи је рар-
хи ја пред ста вља до ми нан тан мо дел вла сти, на тр жи шту је нај бит-
ни ји прин цип так ми че ња и кон ку рен ци је док ко о пе ра ци ја и са рад-
ња спа да ју у ва жне од но се у јав ном сек то ру у це ли ни. Да нас јав ни 
сек тор има пред со бом ве ли ки иза зов да ова три прин ци па ве што 
по ве же, ко ор ди ни ра и на пра ви аран жма не ко ји су де мо крат ски, 
функ ци о нал ни и ефи ка сни.18)

У овим про це си ма власт по ди же сво је ка па ци те те, обез бе-
ђу је тран спа рент ност ра да и из гра ђу је по ве ре ње гра ђа на. Ва жан 
део про це са из град ње јав не од го вор но сти сва ка ко пред ста вља еду-
ка ци ја гра ђа на, њи хо ва мо би ли за ци ја да се ак тив но укљу че у кре-
и ра ње и при ме ну про гра ма јав них услу га као и раз ви ја ње ра зних 
ви до ва пар ти ци па ци је. 

III   СТУДИЈА СЛУЧАЈА СРБИЈЕ 

а) Си стем

У Ср би ји, ка ко по ка зу ју мно га ис тра жи ва ња, ре фор ме су 
спро ве де не до од ре ђе не ме ре и основ не ре форм ске сла бо сти об-
у хва та ју низ обла сти као што су. сла бо раз ви јен си стем по де ле и 
рав но те же вла сти, сла бе ин сти ту ци је, сла ба прав на др жа ва, пар-
то кра ти ја, слаб ква ли тет функ ци о ни са ња си сте ма, на гла ше на 
хи је рар хи ја и не до ста так парт нер ских од но са из ме ђу др жа ве и 
ло кал них вла сти, сла ба ко ор ди на ци ја у ра зним обла сти ма ра да (не-
до ста так стра те шког пла ни ра ња, упра вља ња ко је се ру ко во ди ми-
си ја ма и ре зул та ти ма, сла ба ефи ка сност у ко ри шће њу сред ста ва, 
сла ба пар ти ци па ци ја гра ђа на итд). У том ам би јен ту се не по све ћу је 
до вољ на па жња кре и ра њу по ли ти ка уз ак тив но укљу чи ва ње гра-
ђа на, ни ти се не гу ју об ли ци пар ти ци па ци је. Ове ак тив но сти су по 
пра ви лу по вре ме не, уве де не као део не ких до на тор ских про гра ма 
или ре а ли зо ва не од стра не по је ди них по ли тич ких ли де ра све сних 
зна ча ја ова квог при сту па.

Број не сту ди је ко је се ба ве ме ре њем и про це ном рит ма и 
ква ли те та ре форм ских про ме на по ли тич ког и еко ном ског си сте ма 

18)  He len In gram, An ne Schne i der: „Po licy Analysis for De moc racy“ in: The Ox ford Hand bo-
ok of Pu blic Po licy, Mic hael Mo ran, Mar tin Rein, Ro bert Go o din, Ox ford Uni ver sity Press, 
2008.
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упра во по твр ђу ју раз ло ге ова квог ста ња у Ср би ји. Је дан од до брих 
ме рих ин стру ме на та је БТИ Ин декс (the Ber tels mann Tran sfor ma-
tion In dex, БТИ) ко ји има ста ту сни ин декс и ин декс ме наџ мен та и 
оба су за сно ва на на ду бин ској про це ни  ста ња у 125 зе ма ља. За ову 
ана ли зу је ин те ре сант но по ре ди ти вред но сти Ср би је са оста лим 
тран зи ци о ним зе мља ма. Оце не се да ју у ра спо ну од 5 (нај сла би је) 
до 10 (нај бо ље).  

Ин дек си до ста сли ко ви то го во ре о сла бо сти ма си сте ма као и 
о нео п ход ним ко рек ци ја ма:

Та ко, БТИ ин декс за Ср би ју у по гле ду ква ли те та по де ле 
вла сти је 8 док ве ћи на тран зи ци о них зе ма ља има 10 а тек по не ка 
9. Пре ма БТИ ин дек су не за ви сност суд ства је оце ње на оце ном 6, 
што је да ле ко сла би је не го код оста лих тран зи ци о них зе ма ља. Ове 
про ме не пред ста вља ју пред у слов за вра ћа ње по ве ре ња гра ђа на у 
прав ду и си стем. Збир на оце на ста ња прав не др жа ве у Ср би ји из-
но си све га 7 док је рет ко где у тран зи ци о ним зе мља ма та вред ност 
ис под 8. 

Оце не БТИ ин дек са ко је се од но се на ста бил ност де мо
крат ских ин сти ту ци ја та ко ђе ни су за до во ља ва ју ће. Та ко за 
по све ће ност де мо крат ским ин сти ту ци ја ма Ср би ја до би ја 8 
(ве ћи на зе ма ља 9 и 10) док за ква ли тет ра да де мо крат ских ин
сти ту ци ја Ср би ја до би ја оце ну 7 (оста ле зе мље 8 или 9).

Пар тиј ски си стем тре ба у да ле ко ве ћој ме ри ре фор ми са-
ти. Пар ти је су уво ђе њем ве за ног ман да та у ве ли кој ме ри угро зи ле 
де мо кра тич но сти из бо ра, не за ви сност кан ди да та, под ри ле сна гу 
пар ла мен та и омо гу ћи ле су кон цен тра ци ју мо ћи у ру ка ма вр хо ва 
пар ти ја и ли де ра. Фи нан си ра ње стра на ка је те сно ве за но за по де лу 
пар тиј ског пле на у ко ји ула зе јав на пред у зе ћа што је до дат ни ка нал 
не ви дљи вих то ко ва нов ца и ко руп ци је ко ја је си стем ски кре и ра на. 
Оту да је пар тиј ски си стем у Ср би ји до био БТИ оце ну 7. За оста ле 
зе мље вред но сти су углав ном 8 и 9, ма да је Пољ ска до би ла оце ну 
5 а Бу гар ска и Сло вач ка.

Про цес укљу чи ва ња гра ђа на ва жан је део си сте ма и пред-
у слов су му ка ко ин сти ту ци о нал не ре фор ме (оства ре на по де ла и 
рав но те жа вла сти, прав на др жа ва, ста бил ност по ли тич ких ин сти-
ту ци ја, мо дел пар тиј ског си сте ма и у еко ном ској сфе ри тр жи шни 
ам би јент и ефи ка сност ко ри шће ња сред ста ва) та ко и по сто ја ње де-
мо крат ске по ли тич ке кул ту ре. У Ср би ји по сто ји ве ли ки про стор за 
по бољ ша ње у овим обла сти ма. 

Укљу чи ва ње гра ђа на и по ве ћа ње тран спа рент но сти озбиљ-
но су жа ва про стор за ко руп ци ју, зло у по тре бе и пре ва ре ко је су на 
жа лост ве ли ки ба ласт дру штва у Ср би ји. Ср би ја је на 83 ме сту (од 
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180 зе ма ља) по раз ви је но сти ко руп ци је. На ска ли од 1 до 10 (1 је 
нај ве ћа а 10 не по сто ја ње ко руп ци је) ста ње у Ср би ји је оце ње но 
са 3,5 (сва ко ста ње оце ње но са ис под 5 је кри тич но). БТИ ин декс 
ве зан за ан ти ко руп тив ну по ли ти ку у Ср би ји је 6 (дру ге зе мље 
углав ном има ју оце ну 7, сем оце не 6 за Ру му ни ју и Сло вач ку).  

За до вољ ство гра ђа на ква ли те том јав них услу га пред ста вља 
ва жан чи ни лац њи хо ве иден ти фи ка ци је са ло кал ном за јед ни цом 
(оп шти ном, гра дом, ре ги о ном). Уко ли ко су у про це су кре и ра ња 
услу га укљу че ни у про це се ис пи ти ва њем по тре ба, укљу чи ва њем 
у про це се од лу чи ва ња, при ме ће но је да су гра ђа ни да ле ко за до-
вољ ни ји и услу га ма ко је се та ко при пре ме (овај фе но мен је дав но 
иден ти фи ко ван као па ра докс јав них услу га). 

БТИ оце на за пар ти ци па ци ју гра ђа на и гра ђан ског дру штва 
у Ср би ји, као ва жног чи ни о ца пра ве де мо кра ти је, је ве о ма ни ска и 
из но си нај ни жих мо гу ћих 5. Пар ти ци па ци ја у оста лим зе мља ма је 
про це ње на са 7 и 8, и је ди но је Пољ ска до би ла оце ну 5. Основ на 
пре по ру ка за њен раз вој и ја ча ње пред ста вља да ља де мо кра ти за ци-
ја, мо дер ни за ци ја и де цен тра ли за ци ја си сте ма.

б) Ре фор ма ад ми ни стра ци је 

Мо дер ни за ци ја ад ми ни стра ци је пред ста вља ва жан део ре-
фор ме по ли тич ког си сте ма јер се др жа ва као ин стру мент вла сти 
пре тва ра у услу жни сер вис гра ђа на. Овај про цес под ра зу ме ва де-
цен тра ли за ци ју,  де по ли ти за ци ју (ја ча ње про фе си о нал них стан-
дар да и уво ђе ње ме рит си сте ма) и де мо кра ти за ци ју. 19)

Од 2000. усво је ни су: Стра те ги ја ре фор ме др жав не упра ве, 
За кон о др жав ној упра ви и За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма, кре-
и ра ни пре ма европ ским стан дар ди ма. Ови за ко ни су уве ли ме рит 
си стем или си стем за слу га у про цес за по шља ва ња и на пре до ва-
ња слу жбе ни ка на су прот ра ни је при сут ном си сте му на гра ђи ва ња 
пар тиј ске при пад но сти и ло јал но сти. Сми сао ових про ме на је да 
по тре бе гра ђа на бу ду основ ни мо тив и ре пер кре и ра ња и ре а ли за-
ци је по ли ти ка, да се слу жбе ни ци об у че за укљу чи ва ње гра ђа на и 
јав но сти у про це се од лу чи ва ња, че му је по себ но у пр вој фа зи ја ко 
по све ћи ва на па жња. 2005. го ди не је фор ми ра на Слу жба за упра-
вља ње ка дро ви ма а 2005 и Ви со ки слу жбе нич ки са вет са ци љем да 
при ме не прин цип за слу га у си стем за по шља ва ња и на пре до ва ња. 

19)  2001. са Вла дом Зо ра на Ђин ђи ћа су фор ми ра не Аген ци ја за јав ну упра ву (са ста ту сом 
др жав не слу жбе) и Са вет за др жав ну упра ву при ка би не ту Пред сед ни ка Вла де, са ци-
љем ре фор ми са ња ове осе тљи ве и зах тев не обла сти. Ове ин сти ту ци је су ин тен зи ви ра ле 
ак тив но сти на мо дер ни за ци ји обла сти јав не упра ве. Са Вла дом Во ји сла ва Ко шту ни це  
2004. го ди не ове ин сти ту ци је су уки ну те. 
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Ове ре форм ске са др жа је је озбиљ но угро зи ло ја ча ње пар то-
кра ти је (но ви Устав 2006 и За кон о из бо ри ма) јер је пар тиј ска при-
пад ност и да ље ва жан чи ни лац ан га жо ва ња слу жбе ни ка. Ло кал-
на упра ва и слу жбе ни ци ни су ре фор ми са ни. У та квом ам би јен ту 
укљу чи ва ње гра ђа на ни је си стем ски под стак ну то. 

Ср би ја ни је да ле ко ис ко ра чи ла у прав цу пре ла ска са кон цеп
та вла сти пре ма уло га ма (сва ко ми ни стар ство или се кре та ри јат 
у ло кал ној вла сти ра ди за се бе) пре ма вла сти ко ја се ру ко во ди ми-
си јом и оства ре ним ре зул та ти ма (mis sion and re sult dri ven go vern-
ment). На ни воу др жа ве на пра вље но је не ко ли ко по ку ша ја да се ко
ор ди ни ра рад ра зних ми ни стар ста ва и да се мо дер ни зу је област 
јав не упра ве али су ефек ти тих на по ра би ли скром ни и ни ка да ни су 
си стем ски уве де ни ин стру мен ти одр жи во сти ко ор ди на ци је. Да нас 
се кроз Се кре та ри јат за за ко но дав ство обез бе ђу је из ве сна ко ор ди-
на ци ја при до но ше њу за ко на ко ји су мул ти сек тор ски. 

Из ме ђу др жа ве и ло кал них вла сти и да ље по сто је од но си хи-
је рар хи је а не парт нер ства и са рад ње. Ло кал ним вла сти ма још увек 
ни је вра ће на имо ви на (од у зе та је 1995. од стра не Ми ло ше ви ће ве 
вла де), ни је им пре нет до бар део над ле жно сти (обра зо ва ње, со-
ци јал ни по сло ви) као ни ин стру мен ти за под сти ца ње ло кал ног 
еко ном ског раз во ја (без имо ви не тај про цес је ве о ма оте жан). У 
по сто је ћем ре жи му ло кал не вла сти не мо гу узи ма ти хи по те кар не 
кре ди те (јеф тин но вац), не мо гу из да ва ти му ни ци пал не об ве зни-
це, те шко мо гу ре а ли зо ва ти ин ве сти ци о не про јек те због за ви сно-
сти по пи та њу сво ји не итд. Све то знат но сма њу је ка па ци те те ло-
кал них вла сти да кре и ра ју про јек те пре ма по тре ба ма гра ђа на и да 
укљу чу ју гра ђа не у про це се од лу чи ва ња.

Ср би ја је за ефи ка сност ко ри шће ња сред ста ва до би-
ла, кроз БТИ ин декс, нај ни жу мо гу ћу оце ну 5, док је по том 
пи та њу ста ње у дру гим зе мља ма мно го бо ље (углав ном су 
у ра спо ну од 7 , 8 или 9 сем Пољ ске ко ја је оце ње на са 6). I 
овај ин ди ка тор го во ри о пре те ра ном ути ца ју пар тиј ских, по-
ли тич ких и не фор мал них цен та ра мо ћи а не до вољ ном ути-
ца ју тр жи шних ме ха ни за ма у ре ди стри бу ци ји и ко ри шће њу 
сред ста ва као и не по сто ја њу по тре ба гра ђа на као глав ног ин-
ди ка то ра вред но сти по ли ти ка и про је ка та. 

Ста ње у ло кал ној ад ми ни стра ци ји
У ле то 2009. го ди не је спро ве де но ис тра жи ва ње ква ли-

те та ра да ад ми ни стра ци је у ло кал ној вла сти у Ср би ји ра ди 
утвр ђи ва ња ре форм ских при о ри те та. 
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Ло кал не вла сти ука зу ју да из ме ђу њих и др жа ве по сто ји пре-
вас ход но фор мал на а ве о ма рет ко функ ци о нал на по ве за ност, чи ме 
би пред ста вља ли јед ну ефи ка сну и ефек тив ну це ли ну. То се ма-
ни фе сту је на свим бит ним пи та њи ма ра да: при кре и ра њу стра те-
ги ја, (не)по сто ја њу стал не и ефи ка сне раз ме не ин фор ма ци ја, при 
по сто ја њу за јед нич ких стан дар да у за по шља ва њу, на пре до ва њу и 
на гра ђи ва њу слу жбе ни ка пре ма ра ду итд.

Пла те у упра ви су до ста ни ске па је и мо ти ва ци ја слу жбе ни-
ка за рад сла ба. Си стем ски по сма тра но ни је раз ви јен осми шљен 
си стем вер ти кал не и хо ри зон тал не по кре тљи во сти слу жбе ни ка то-
ком ка ри је ре ко јом би се обо га ћи вао њи хов про фил, кре а тив ност и 
ефек тив ност у ра ду. По кре тљи вост је сла ба (по себ но хо ри зон тал-
на, ко јом се обо га ћу ју њи хо ва зна ња за раз не обла сти и олак ша ва 
кре и ра ње за јед нич ке ми си је це ле слу жбе). При вер ти кал ној по кре-
тљи во сти основ ни кри те ри ју ми су и да ље пре вас ход но пар тиј ске 
и лич не ве зе. Тре нин зи и обу ке слу жбе ни ка ни су осми шље не као 
ва жан део стра те ги је раз во ја упра ве већ се оне ре а ли зу ју сти хиј-
ски, не план ски, са че стим пре ки ди ма и без си сте мат ског пра ће ња 
ефе ка та. 

Са мо 44% оп шти на и гра до ва у Ср би ји има јед но шал тер
ску слу жбу ко ја слу жи за по јед но ста вље но из да ва ње до ку ме на та, 
во ђе ње пред ме та и пру жа ње услу га гра ђа ни ма, при вред ни ци ма и 
ин ве сти то ри ма уоп ште. Тре нут но се ра ди про је кат „ги љо ти на про-
пи са“ ко јим се по јед но ста вљу ју про це ду ре до би ја ња до зво ла и до-
ку ме на та. 

У по гле ду ква ли те та ра да слу жбе ни ка, прин ци пи тим ског ра-
да у др жав ној и ло кал ној упра ви су сла бо раз ви је ни. Не по све ћу је 
се до вољ на па жња по тре ба ма гра ђа на ка да се кре и ра ју про јек ти 
и про гра ми ра да. Про цес пра ће ња, ме ре ња и вред но ва њу ефе ка та 
про је ка та се та ко ђе не по све ћу је до вољ на па жња. 

в) При ме ри до бре прак се

У Ср би ји има до ста при ме ра до бре прак се кроз ко је се ви ди 
при су ство све сти о зна ча ју кре и ра ња по ли ти ка од гра ђа на пре ма 
ло кал ној вла сти и пре ма др жа ви. Ови при ме ри се мо гу од но си ти 
на ства ра ње ин сти ту ци о нал них пред у сло ва да ово по ста не стал на 
прак са у ра ду, пре ко кон крет них про је ка та ко ји ма се овај мо дел 
кре и ра ња про је ка та и по ли ти ка уво ди као пра ви ло. Сви до на тор-
ски про јек ти уво де овај стан дард ра да ко ји је у по след њих 10 го-
ди на већ обез бе дио да је ве ли ки број по ли ти ча ра, ме на џе ра, гра-



Снежана Ђорђевић Појам јавне политике и начин дизајнирања ...

113

до на чел ни ка и слу жбе ни ка схва тио пред но сти овог на чи на ра да. 
Они су се оспо со би ли за рад са гра ђа ни ма, за кре и ра ње про је ка та 
и за њи хо во стал но  над гле да ње, ме ре ње и вред но ва ње оства ре них 
ре зул та та. 

За по тре бе ове ана ли зе сма тра ла сам ин те ре сант ни јим при-
каз до бре прак се ко ји ма се мо дер ни зу је ад ми ни стра ци ја и ко ји ма 
се обез бе ђу је да гра ђа ни стал но ме ре ква ли тет услу га и има ју си-
стем ски отво рен ка нал за ути цај. Оба при ме ра су из оп шти не Ин-
ђи ја.

Ре фор ма ад ми ни стра ци је у оп шти ни
У оп шти ни Ин ђи ја је, у по сто је ћем за кон ском окви ру, на-

пра вљен ис ко рак и мо дер ни зо ва на је ад ми ни стра ци ја. На пра вље на 
је ба за по да та ка за сва ки де парт ман и за сва ки пред мет, омо гу ћен 
увид у сва ку фа зу про це ду ре чи ме је по стао ви дљив и мер љив ква-
ли тет ра да, бр зи на ра да као и при ро да про бле ма ко ји се по ја вљу ју. 
Сва ког по не дељ ка по ло ви на ад ми ни стра ци је и по ло ви на ЈКП пре-
тре са ин ди ка то ре ква ли те та ра да, ефе ка та и де фи ни ше нео п ход не 
ко рек ци је у ра ду за на ред ну не де љу, пре ци зи ра ју ћи за јед нич ке ак-
тив но сти у оп шти ни. 

На овај на чин је на пра вље на ра ци о на ли за ци ја ра да, на ма че-
ка ња гра ђа на, за ту ре них пред ме та, ни ти оду го вла че ња у ра ду. Где 
год је би ло мо гу ће у ра ду је при ме ње на ин фор ма ци о на тех но ло ги ја 
та ко да су гра ђа ни мо гли ла ко пра ти ти пре ко ин тер не та ста ње свог 
пред ме та, мо гли су да до би ју ин фор ма ци је пу тем ин тер не та, СМС 
по ру ке или да им се по ша ље пред мет по штом. Гра ђа ни ће та ко ђе 
уско ро, са усва ја њем За ко на о елек трон ском пот пи су, мо ћи ди рект-
но са si te-а пре у зе ти сва ки лич ни до ку мент без до ла ска у оп шти ну. 

Уво ђе ње си сте ма 48 
Сту диј ска по се та Бал ти мо ру је ин спи ри са ла гра до на чел ни-

ка Ин ђи је, Го ра на Је ши ћа да по диг не ква ли тет ра да ко му нал них 
слу жби уво ђе њем ин тер ак тив ног си сте ма из ме ђу гра ђа на као ко ри-
сни ка услу га, оп шти не и јав но ко му нал них пред у зе ћа ко ји пру жа ју 
да те јав не услу ге. 

На пра вље не су ба зе по да та ка за обла сти ску пља ња и де по но-
ва ња сме ћа, да би ка сни је овај си стем био про ши рен и на јав ни са о-
бра ћај, пар ки ра ње, во до вод, ка на ли за ци ју и гре ја ње. Ком пју тер ски 
про грам је омо гу ћио пре глед свих фа за ре а ли за ци је услу га. 

При оп шти ни је на пра вљен по зив ни цен тар на ко ји се гра-
ђа ни мо гу ја ви ти (по зи ви су бес плат ни) да при ја ве би ло ко ју не-
пра вил ност или про блем ко ји уоче. По зив се, у ви ду рад ног на ло-
га, про сле ђу је пред у зе ћу код ког је иден ти фи ко ван про блем и оно 
је ду жно да бр зо от кло ни еви ден ти ра ни про блем и об ја сни узрок. 
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Гра ђа ни по врат но мо ра ју, без об зи ра на озбиљ ност про бле ма, до-
би ти од го вор и ко рек ци ју ста ња нај ду же у ро ку од 2 да на тј. 48 
са ти.

Ова ко по ста вљен си стем је основ за по ди за ње ква ли те та ра-
да и рад не ди сци пли не. Та ко се пр ви пут  пра ви раз ли ка у ква ли-
те ту ра да за по сле них, мо же се на гра ђи ва ти рад а ка зни ти не рад. 
Си стем је та ко ђе омо гу ћио ефи ка сни је и ефек тив ни је ко ри шће ње 
сред ста ва: бо љим уви дом је оства ре на штед ња и ра ци о на ли за ци-
ја на мно гим тач ка ма си сте ма. Уво ђе ње пар кинг сер ви са по зо на-
ма оне мо гу ће не су про не ве ре нов ца и зло у по тре бе ко је су пред-
ста вља ле ре дов ну прак су ра да пред у зе ћа у прет ход ном пе ри о ду. 
Слич не, че сто пот пу но нео че ки ва не уште де и ра ци о на ли за ци је су 
омо гу ће не у свим обла сти ма пру жа ња услу га у оп шти ни. 

Sne za na Djor dje vic

A NOTION OF PUBLIC POLICY AND THE 
WAY OF DESIGNING POLITICS

Sum mary
In this pa per aut hor firstly ex pla i ned the no tion and sig ni fi can ce 

of pu blic po li tics, analysis pro cess, in stru ments and types of pu blic po-
li ci es. Then the aut hor analyzed so me spe ci fic fe a tu res of the ap pro ach 
in cre a tion and re a li za tion of pu blic po li ci es, star ting from the ci ti zens 
up to the go vern ment, al so analyzing con tri bu tion of the se pro ces ses to 
so cial de moc ra ti za tion along the way. Third part of the pa per is a mi-
ni-study ca se of Ser bia of to day, en com pas sing the qu a lity of ove rall 
system and in sti tu ti o nal en vi ron ment, the ro le of the ad mi ni stra tion and 
ser vi ces in en ga ge ment of the ci ti zens and so me ca ses of good prac ti ces 
(the ca se of lo cal go vern ment of In dji ja) in the ca se of re for med lo cal 
go vern ment ad mi ni stra tion and the system 48 in pro vi ding ser vi ces to 
the ci ti zens.
Key Words: pu blic po licy, so cial de moc ra ti za tion, lo cal go vern ment
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КОРПОРАТИВНИ ОДНОСИ С 
ЈАВНОШЋУ И (ДЕ)РЕГУЛАЦИЈА 

ЈАВНОГ СЕКТОРА У СРБИЈИ*)

Са же так
Аутор де фи ни ше ко му ни ко ло шку ди мен зи ју кор по ра тив них 

од но са с јав но шћу у јав ном сек то ру уте ме љу ју ћи се на Ко тле ро-
вој ма три ци (од но си с штам пом, ме ди ји, ло би ра ње...), уз не из бе-
жну по де лу на кор по ра тив ну и мар ке тин шку ди мен зи ју. Исто та ко, 
де фи ни ше де сет ак тив но сти од но са с јав но шћу, по пут, са рад ње с 
ме ди ји ма спе ци јал них до га ђа ја, при пре ме јав них на сту па, ис тра-
жи ва ња, са ве то ва ња, обу ке и упра вља ња. По ред то га сег мен ти ра 
се дам гру па циљ них јав но сти: фи нан сиј ска, ме диј ска, др жа ве са 
сво јим ин сти ту ци ја ма, гра ђан ства, ло кал на ин тер на и ши ра јав ност 
уз пре ци зно де фи ни са ње ме ди ја, ме диј ских ма сов них ко му ни ка-
ци ја, ти по ва ме ди ја као и од но са ме ди ја и цен зу ре у са вре ме ном 
дру штву. Ана ли зи ра се ин тер ак ци ја од но са с јав но шћу и јав ног 
сек то ра уз низ пој мо ва ве за них за ана ли зу мо дер них кор по ра тив-
них од но са с јав но шћу. Јав ни сек тор као део по ли тич ког си сте ма 
знат но де тер ми ни ше ма кро-дру штве не од но се уну тар це ло куп ног 
дру штва. По себ но ка да је реч о еко но ми ји, од но сно по сло ва њу јав-
ног сек то ра ко ји се тран сфор ми ше на прин ци пи ма при ват но-јав ног 
парт нер ства. Од но си с јав но шћу у та квом со цио-по ли тич ком и по-
слов ном ам би јен ту по ста ју ва жни део де ре гу ла ци је, од но сно ши ре 
по сма тра но мо дер ни за ци је дру штва у Ср би ји. Зна чај овог ис тра-
жи ва ња је у де фи ни са њу по ло жа ја и уло ге кор по ра тив них од но са 

*) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-
ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра га Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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с јав но шћу у са вре ме ном дру штву уз пре ци зи ра ње кор по ра тив них 
по слов них ин тер ак ци ја са од но си ма с јав но шћу, где ва жну уло гу 
има мо дер на кор по ра ци ја као при вред ни су бјект дру штва.
Кључ не ре чи: Кор по ра тив ни од но си с јав но шћу, јав ни сек тор, де ре гу ла-

ци ја, дру штво...

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ (ПОЈАМ 
И НЕКЕ ОСОБЕНОСТИ)

Већ је у ре ле вант ној ли те ра ту ри кон ста то ван зна чај од но са с 
јав но шћу, јер, „ула ском у тре ћи ми ле ни јум чо ве чан ство за по чи ње 
раз вој ни ко рак ко ји на ја вљу је и ства ра но ву ци ви ли за ци ју ин фор-
ма тив ног, обра зов ног, тех нич ког и ви со ко ур ба ни зо ва ног дру штва“, 
од но сно, да ће во ди ти ка рав но мер ни јем раз во ју и де мо кра ти за ци ји 
у свим зе мља ма и ре ги о ни ма све та, или ће пак би ти увод не прет по-
став ке за но ву, још опа сни ју и не ху ма ни ју дис ло ка ци ју тех но ло шке 
еко ном ске и дру штве не мо ћи и ства ра ња то тал них дру шта ва ко ји 
ће пре ра сти у но во ро бо вла сни штво“.1) Ипак, са вре ме но дру штво 
ко га ка рак те ри ше про цес гло ба ли за ци је не са мо по ли ти ке, већ и 
еко но ми је „је сте и успон но вих ин сти ту ци ја ко је слу же ин те ре си-
ма тран сна ци о нал не еко ном ске мо ћи. САД у све му пред ња чи“2) 
али и еко ло ги је,3) има ло је ути ца ја на раз вој ма сов ног, по тро шач-
ког дру штва, ма сов не кул ту ре, али и ма сов них ко му ни ка ци ја и ма-
сме ди ја. по себ но ових по след њих, по што про из вод ња ма сме ди ја 
на жа лост пре ма ве ли ком број кон зу ме на та јер са мо пре ко њих се 
мо же оства ри ти и ве ли ка за ра да“,4) што зах те ва и ме диј ску ди мен-
зи ју све ин те ре сант ни јих у пр вом ре ду кор по ра тив них, а не са мо 
мар ке тин шких од но са с јав но шћу, у овом слу ча ју на при ме ру јав-
ног сек то ра у дру штву. Ши ри те о риј ски оквир ме диј ске ди мен зи је 
у јав ном сек то ру укљу чу је и ви ше прет по став ки мо дер ног де мо-
крат ског дру штва: са мо стал не еко ном ске су бјек те (нео ли бе рал ни 
кон цепт сло бод ног, ни чим спу та ног де ло ва ња тр жи шних за ко на, 

1) Нав. пре ма: Дра ган Су бо тић: “По слов не ко му ни ка ци је“, По слов на еко но ми ја, Срем ска 
Ка ме ни ца, бр. 1/2007, стр. 187-188.

2) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић: Дру штво по ли ти ка и раз вој на по-
чет ку 21. ве ка, Бе о град, 2008, стр. 27.

3) “На ру ша ва ње еко ло шке рав но те же у са вре ме ном све ту по при ми ло је та кве раз ме ре да 
је на ста ло на ру ша ва ње рав но те же при род них си сте ма ну жних за одр жа ва ње жи во та 
(жи вих би ћа, чо ве ка) и ин ду стриј ских, тех но ло шких и де мо граф ских по тре ба чо ве чан-
ства“. (др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић: Дру штво, по ли ти ка и раз вој на по чет ку 
21. ве ка, Бе о град, 2008, стр. 29.

4) Исто, стр. 248.
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по што ва ње људ ских пра ва (прав на, со ци јал на, др жа ва) као и сло-
бод не ма сме ди је.5)

У те о риј ском сми слу ре чи кор по ра тив ни од но си с јав но шћу 
об у хва та ју си сте ма тич но ис пла ни ран и усме ра ван про цес ути ца ња 
на об ли ко ва ње на кло ње но сти јав но сти пре ко обо стра ног за до вољ-
ства и ин тер ак тив ног ко му ни ци ра ња ко је се те ме љи на отво ре ном, 
де мо крат ском и ак тив ном де ло ва њу обе стра не – де лат ни ка ПР и 
јав но сти. У том по гле ду све оне ак тив но сти ко је оце њу ју, при ла-
го ђа ва ју, ути чу или усме ра ва ју мње ња гру пе љу ди у ин те ре су не-
ког по је дин ца, гру пе или ин сти ту ци је, на при мер, у јав ном сек то ру 
Ср би је, то је ди на мич ко раз вој ни про цес урав но те же ног, стал ног 
и ду го роч ног ко му ни ци ра ња ор га ни за ци је и ње них циљ них јав но-
сти, с на ме ром да се са чу ва и по бољ ша углед по ли тич ких ор га ни-
за ци ја и ин сти ту ци ја у по ли тич ком си сте му Ср би је.

Од но си с ме ди ји ма су део од но са с јав но шћу и то је ста лан 
про цес пра ће ња и ана ли зе ме диј ских са др жа ја и њи хо вог ути ца ја 
на за нас ва жне гру пе љу ди и јав но мње ње уоп ште. Они се ба ве 
кре и ра њем, пла ни ра њем, ре а ли зо ва њем и вред но ва њем ра зних ак-
тив но сти ко ји ма се оба ве шта ва и убе ђу је јав ност, пре го ва ра са но-
ви на ри ма, при пре ма и ве жба за де ло ва ње у кри зним си ту а ци ја ма. 
Ва жност ме ди ја у сва ко днев ном жи во ту је не сум њи ва. Осим што 
кре и ра ју јав но ми шље ње, ме ди ји пре но се ин фор ма ци је од по слов-
них парт не ра, по тро ша ча, би ра ча. Је дан од зна чај них за да та ка од-
но са с ме ди ји ма, у од но су на окру же ње, је да ство ри и омо гу ћи што 
бо љу са рад њу и по ве за ност из ме ђу кор по ра тив них ор га ни за ци ја и 
ма сме ди ја, у обла сти еко ло шког ме наџ мен та као мо де ла упра вља-
ња ри зи ком, ко ји под ра зу ме ва: „про цес пла ни ра ња, до но ше ње од-
лу ка и ак тив но сти за сма ње ње ри зи ка на при хва тљив ни во“.6)

Ме ди ји су би ли, а и да нас су те ме љи уна пре ђе ња ко му ни ка-
ци ја ме ђу љу ди ма, али су у не ким раз до бљи ма свог раз во ја че сто и 
зло у по тре бља ва ни. Ипак, оста ла им је пре суд на уло га у ства ра њу 
јав ног мње ња ко ја, ка ко је тех но ло шки на пре дак у успо ну, по при ма 
до ми нант ну уло гу и на гло бал ном ни воу. Ка да се го во ри о ути ца ју 
ме ди ја, обич но се ми сли на њи хо ву при ме ну у ши ре њу од ре ђе них 
по ли тич ких ин те ре са и иде о ло ги ја, ма да њи хов зна чај и у оста лим 
сфе ра ма дру штве ног жи во та и ра да уоп ште ни је за не мар љив. На-
про тив, од нос ме ди ја и са вре ме ног ин фор ма тич ког дру штва по ка-
зу је њи хо ву по ве за ност, ука зу је „на зна чај од но са с јав но шћу, не 

5) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић: Со ци о ло шке прет по став ке де мо кра ти за ци је дру штва, 
књ. 1, Бе о град, 2007, стр. 95.

6) др Оља Му ни тлак-Ива но вић: „Еко ло шки ме наџ мент као мо дел упра вља ња ри зи ком“, 
По слов на еко но ми ја, Срем ска Ка ме ни ца, бр. 1/2008, стр. 158.
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са мо као тех ни ке, већ и те о риј ског по гле да на раз вој дру штва у 21. 
ве ку – ина че ве ку зна ња, ин фор ма ти ке и мо дер них тех но ло ги ја.7)

Pu blic re la ti ons стал но укљу чу ју но ва ис тра жи ва ња и тра га-
ња за бо љим при сту пи ма у ре ша ва њу про бле ма ко му ни ка ци је и 
раз у ме ва ња ме ђу љу ди ма. Они се ба ве љу ди ма, а не си сте ми ма: 
љу ди ма ко ји ус по ста вља ју ве зу и ко му ни ци ра ју ка ко би оства ри ли 
ја сне ци ље ве сво је ор га ни за ци је. За пра во, оно што се на За па ду 
под во ди као cor po ra te com mu ni ca tion, озна ча ва „про фе си ју и по-
слов ну функ ци ју с при зна тим ста ту сом и све зна чај ни јом уло гом у 
са вре ме ном па ко ва њу“.8)

Су шти на ПР (pu blic re la ti on sa, од но са с јав но шћу, у да љем 
тек сту: PR) је у ути ца ју. Без об зи ра да ли ову про фе си ју по сма-
тра мо као де лат ност из град ње од но са са јав но шћу, као по слов ну 
функ ци ју (упра вљач ку или са ве то дав ну), или као по себ ну по слов-
ну фи ло зо фи ју, ње на су шти на увек оста је иста – PR је спе ци фич на 
вр ста ути ца ја на окру же ње. Пре то че но у јед ну ad hoc де фи ни ци ју, 
има ју ћи у ви ду пер спек ти ву из ко је по сма тра мо ову де лат ност, мо-
же се ре ћи да PR пред ста вља спо соб ност или ве шти ну ути ца ја на 
ста во ве и ми шље ња (а то зна чи и на по на ша ње) ре ле вант них јав-
но сти. Тај ути цај се мо же са ста ја ти у ме ња њу, кре и ра њу или учвр-
шћи ва њу ста во ва и мње ња од ре ђе не по пу ла ци је. По Ко тле ру мо гу-
ће је иден ти фи ко ва ти пет ак тив но сти ве за них за овај по јам а то су: 
1. Од нос са штам пом, чи ји је за да так да пла си ра ве сти из жи во та и 
ра да кор по ра ци је у сред стви ма ма сов них ко му ни ка ци ја, углав ном 
на бес плат ној осно ви; 2. Пла си ра ње ин фор ма ци ја о спе ци фич ном 
про из во ду или про јек ту кроз ра зно вр сне ме ди је ка ко бих се про мо-
ви сао про из вод; 3. Ко му ни ци ра њем фир ме кроз ра зно вр сне ме ди је 
гра ди се сли ка фир ме у јав но сти; 4. Ло би ра ње, кон так ти и са рад ња 
са офи ци јал ним др жав ним ин сти ту ци ја ма у ци љу фа во ри зо ва ња 
ин те ре са пред у зе ћа у об ли ко ва њу за ко на или слич них од лу ка; 5. 
Са ве то ва ње ру ко вод ства пред у зе ћа о ста во ви ма и ин те ре си ма јав-
но сти и по зи ци је фир ме у јав но сти. Од мно го број них де фи ни ци ја 
о од но си ма са јав но шћу (ПР-а) из дво ји ће мо ову ко ја је због свог 
не у трал ног ста ва нај при хва тљи ви ја: Pu blic Re la ti ons је про цес ко-
јим се чо век слу жи да ути че на јав но ми шље ње – ми шље ње ве ли ке 
аморф не јав но сти и ма ле спе ци јал не јав но сти. У усло ви ма бр зих и 
из не над них про ме на у окру же њу, PR ме на џе ри има ју ва жну са ве-
то дав ну уло гу, по себ но у зе мља ма у тран зи ци ји, по што: На пи та ње 

7) др Дра ган Су бо тић: „Од но си с јав но шћу у по стин ду стриј ском дру штву“, Срп ска по ли-
тич ка ми сао, Бе о град, 2009,  бр. 4/2009, стр. 391.

8) др Дра ган Су бо тић: „Од но си с јав но шћу у по слов ној еко но ми ји“, По слов на еко но ми ја, 
Срем ска Ка ме ни ца, бр. 1/2008, стр. 223.
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ко ли ко ће ду го тра ја ти овај про цес ни је ни ма ло ла ко да ти од го вор. 
Око то га ко јом бр зи ном тре ба спро во ди ти тран зи ци ју по де ље на 
су ми шље ња. Јед ни се за ла жу за бр зе и ко ре ни те про ме не (по ка-
зи ва њу шок-те ра пи ју), док се дру ги за ла жу за по сте пе не про ме не 
(гра ду а ли зам). И је дан и дру ги при ступ има сво је пред но сти и не-
до стат ке“.9) Од ова ко схва ће не тран зи ци је при сут не и у Ср би ји не 
са мо кроз дру штве не де ви ја ци је, не го што је још опа сни је у ви ду 
по ли тич ких и еко ном ских дез ор га ни за ци ја дру штва, ви дљи вих у 
фор ми си стем ских де ви ја ци ја ко је пра ти од су ство пре ци зно де фи-
ни са них дру штве них нор ми, вред но сти, ре ак ци је и људ ских по тре-
бе) тре ба по ћи у де фи ни са њу ма сме ди ја, а по себ но кор по ра тив них 
од но са с јав но шћу у осе тљи вом јав ном сек то ру дру штва у тран-
зи ци ји, где је при су тан про блем ко руп ци је: „Ор га ни упра ве, као 
из вр шни ор га ни вла сти, има ју ве о ма од го вор не за дат ке и то ка ко у 
спро во ђе њу утвр ђе не по ли ти ке, из вр ша ва њу за ко на и дру гих ака-
та ко ји до но се над ле жне скуп шти не, та ко и у са гле да ва њу ста ња 
у од ре ђе ним обла сти ма, ини ци ра њу, пред ла га њу и пред у зи ма њу 
аде кват них ме ра и ак тив но сти за успе шно су зби ја ње по ја ва не за-
ко ни то сти и свих об ли ка ко руп ци је.“10)

У прин ци пу тре ба раз ли ко ва ти два основ на об ли ка кор по-
ра тив них од но са са јав но шћу о ко ји ма тре ба во ди ти ра чу на у кре-
и ра њу ових ак тив но сти: а) кор по ра тив ни ПР и б) мар ке тинг ПР.11) 
Кор по ра тив ни PR је усме рен на ства ра ње ими џа (по зна то сти) 
пред у зе ћа у окру же њу. Мно гим пред у зе ћи ма је ве о ма бит но ка ко 
на њих гле да спољ ни свет и у ком све тлу она пред ста вља ју пред-
мет ин те ре со ва ња нај ши ре јав но сти. То је раз лог за што са вре ме не 
ме ђу на род не кор по ра ци је из у зет ну па жњу по све ћу ју кре и ра њу до-
брих од но са са јав но шћу и то ка ко у про гра ми ра њу про мо тив них 
кам па ња, та ко и у обра зо ва њу спе ци ја ли зо ва них слу жби, ко је ће 
од го ва ра ти ин тер ним и екс тер ним по тре ба ма кре и ра ња go od will-a. 
Де ло ва њем PR ме на џе ра ства ра се пред ста ва о фир ми ње ној тр жи-
шној вред но сти, што су ва жни еле мен ти за за јед нич ка ула га ња и у 
по сло ви ма спа ја ња или ства ра ња дру гих асо ци ја ци ја. Кор по ра тив-
ни PR ба ви се та ко ђе и по ди за њем све сти о то ме да пред у зе ће во ди 
ра чу на о за шти ти чо ве ко ве око ли не и ква ли те ту про из во да, као и 
њи хо вој здрав стве ној ис прав но сти. Из у зет но је ва жно стал ним по-

9) Ми ша Сто ја ди но вић, Пе тар Ма тић: „Зе мље у вр тло гу тран зи ци је“, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, Бе о град, 2009, бр. 4/2009, стр. 322.

10) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић: Со ци јал не и по ли тич ке дез ор га ни-
за ци је дру штва, Бе о град, 2008, стр. 277.

11) др Алек сан дар Гру бор: Мар ке тинг ис тра жи ва ње, Ин те грал ни део ме ђу на род ног мар-
ке тинг про гра ма, Су бо ти ца, 2007, стр. 89.
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зи тив ним ин фор ми са њем о еко ном ском и тех но ло шком на прет ку 
кор по ра ци је ути ца ти на од но се у по слов ној сфе ри, а ни су рет ки 
слу ча је ви и успе шног ло би ра ња пре ма ак ту ел ној вла сти или ра ди 
укљу чи ва ња над ле жних ми ни стар ста ва др жав не упра ве за успе-
шни је ус по ста вља ње по слов них од но са са парт не ри ма у зе мљи и 
ино стран ству.

Мар ке тинг PR се од но си на ства ра ње по вољ ног ста ва у јав-
но сти у ве зи са про из во дом, услу гом или мар ком ко ју же ли мо да 
пла си ра мо на тр жи ште. Ја сно је да се овај аспект од но са са јав но-
шћу на сла ња на кор по ра тив ни PR, јер се кор по ра тив ни еле мен ти 
ис ти чу и при уво ђе њу но вог про из во да, њи хо вог уна пре ђе ња, по-
бољ ша ња про це са мар ке тинг ко му ни ци ра ња, ис ти ца ња упот пу ња-
ва ња асор ти ма на, кре и ра ње брен да и дру гих раз вој них пла но ва у 
ве зи про из во да и про гра ма пред у зе ћа.12) 

По сто је два де ло ва ња струч ња ка за PR у ор га ни за ци ји: ин-
тер но ин фор ми са ње и уна пре ђе ње ме ђу људ ских од но са у ко лек ти-
ву (in ter nal re la ti ons) и „про гра ми ра ње“ же ље ног об ли ка и ква ли те-
та од но са са окру же њем (ex ter nal re la tion). Ве ли ки број ак тив но сти 
ко ји оба вља ју PR ме на џе ри у сво јој прак си, по је ди ни ауто ри по-
пут Cu tlip, Cen ter i Bro om гру пи шу у 10 ка те го ри ја рад них за да та-
ка: Спи са тељ ска де лат ност; из да вач ка де лат ност; са рад ња са ме-
ди ји ма; спе ци јал ни до га ђа ји; при пре ма јав них на сту па; во ђе ње 
про гра ма ко му ни ци ра ња; ис тра жи ва ње; са ве то ва ње; об у ча ва ње 
и ин струк та жа за по сле них и упра вља ње. Екс пер ти за при пре ма-
ње и ре а ли за ци ју про гра ма Pu blic Re la ti ons има ју во де ћу уло гу у 
свим си ту а ци ја ма ко је на ла жу из во ђе ње кон крет них ак ци ја, про-
гра ма и у ко ји ма је ва жно да пред у зе ће бр зо ре а гу је на при ли ке у 
окру же њу. Функ ци је и за да ци Pu blic Re la ti ons-а су: а) ис тра жи ва-
ње циљ них јав но сти; б) по др шка упра вљач ком ти му; в) стра те шко 
ко му ни ци ра ње са циљ ним јав но сти ма; г) од но си са мас-ме ди ји ма; 
д) ло би ра ње; ђ) во ђе ње ко му ни ка ци је у кри зним си ту а ци ја ма; е) 
пре зен та ци је и ж) из да ва штво. Од но си са јав но шћу об у хва та ју и: 
углед, пер цеп ци ју, кре ди би ли тет, по ве ре ње, сло гу и обо стра но раз-
у ме ва ње за сно ва но на исти ни том и све о бу хват ном оба ве ште њу. 
Прак са од но са са јав но шћу као при ме ње ни ме наџ мент пред ста вља 
ди сци пли ну ме наџ мен та. По сло ви PR ме на џе ри де лу ју у свим сфе-
ра ма по слов ног жи во та: а) упра ва; б) би знис и при вре да; в) дру-
штве не за јед ни це и дру штве ни по сло ви; г) обра зов не уста но ве; д) 
бол ни це и здрав ство; ђ) до бро твор не ор га ни за ци је и е) ме ђу на род-
ни по сло ви. Пла ни ра ње Pu blic Re la ti ons-а се у прин ци пи не раз ли-
ку је од про це са пла ни ра ња оста лих по слов них ак тив но сти пред-

12) Исто, 
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у зе ћа. Про цес пла ни ра ња се са сто ји од: ана ли зе ко му ни ка тив ног 
ста ња на ре ла ци ји фир ма – јав ност, де фи ни са ње ци ља (ци ље ва) у 
сми слу ко рек ци је ста ња, де фи ни са ње ак ци ја (са др жај по ру ке). Ис-
тра жи ва њем се сма њу је не из ве сност, а од лу ке до но се ве ћу из ве-
сност. Фир ма до ла зи до ин фор ма ци ја ко ја ће по мо ћи са гле да ва њу 
ре ал ног ста ња на ре ла ци ји фир ма – јав ност. Ко тлер сег мен ти ра јав-
ност на се дам ре ал них гру па: а) фи нан сиј ска јав ност; б) ме диј ска 
јав ност; в) др жа ва ко ју чи не ра зно вр сне др жав не ин сти ту ци је и ор-
га ни за ци је; г) гра ђан ство; д) ло кал на јав ност; ђ) ши ра јав ност и е) 
ин тер на јав ност.

Под стра те ги јом Pu blic Re la ti ons-а се под ра зу ме ва ду го роч но 
пла ни ра ње, док је опе ра тив ни, так тич ки део ви ше окре нут ак ци ји 
и по ефи ка сно сти – еко ном ској, по слов ној и сва кој дру гој је крат-
ко тра јан. Од но сно, као што смо већ на по ме ну ли, реч је о по себ ној 
вр сти ак тив но сти ко је се пред у зи ма ју ра ди пла ни ра ног и сми шље-
ног ко му ни ци ра ња, ус по ста вља ња и одр жа ва ња од но са с око ли ном 
са ци љем да се ство ри про стор за по зи ти ван пу бли ци тет ор га ни-
за ци је, као и исту па ња про тив гла си на и тра ча ко је се по вре ме но 
ја вља ју“.13)

Фа зе у про це су Pu blic Re la ti ons-а мо гу би ти: а) ана ли за при-
су ства по слов не јав но сти (са ана ли зом ути ца ја мас-ме ди ја и јав но-
сти); б) фор му ли са ње ста ва јав но сти пре ма ор га ни за ци ји; в) фор-
му ли са ње и раз вој стра те ги је и од но са пре ма јав но сти; г) раз вој 
так ти ка, ме то да и тех ни ка PR -а; д) ана ли за ре зул та та PR ак ци је.

У кор по ра циј ском ко му ни ци ра њу тре ба обра ти ти па жњу на 
јав но мње ње, од но сно, че ти ри ета пе у еми то ва њу по ру ке: 1) тра-
же ње све сно сти; 2) ан га жо ва но сти; 3) ко му ни ци ра ња и 4) етич ко 
убе ђи ва ње. Да кле јав но мње ње об у хва та три зна че ња: а) до ми нан-
ти став дру штва; б) ко лек тив на же ља љу ди и в) су ми ра ње јав ног 
ми шље ња у од но су на не ко од ре ђе но пи та ње.14) Очи глед но је да 
су „од но си с јав но шћу ва жна ком по нен та по слов не еко но ми је и у 
при мар ној су функ ци ји по зи ци о ни ра ња мак си мал ног про фи та. За-
то је функ ци о ни са ње мо дер не ком па ни је не рас ки ди во ве за но за ди-
на мич ки, раз вој ни кон цепт кор по ра тив них од но са с јав но шћу“.15)

13) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић: „Од но си с јав но шћу у др жав ној упра ви“, Срп ска по ли-
тич ка ми сао, Бе о град, бр. 1/2010, стр. 209.

14) Др Дра ган Су бо тић: Упра вља ње људ ским ре сур си ма, Бе о град, 2005, стр. 188-205.

15) др Дра ган Су бо тић: „Од но си с јав но шћу у по слов ној еко но ми ји“, По слов на еко но ми ја, 
Срем ска Ка ме ни ца,  бр. 1/2008, стр. 259.
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НЕКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОРПОРАТИВНОГ 
PR-А У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Јав ни сек тор се ја вља као об лик вр ло ела стич не по ве за но-
сти ор га ни за циј ских мре жа, у ко јем су јав не слу жбе, у нај ши рем 
сми слу ре чи, по ве за не и уну тар и ван са ста ва др жав ног упра вља-
ња, с тим да се ре гу ла ци о ни по тен ци јал др жа ве мо же ко ри сти ти 
код свих, али са мо то ли ко ко ли ко се у сва ком тре нут ку оце њу је 
оп ти мал ним, док раз ви так сва ке мре же, ње на спе ци фич на ди фе-
рен ци ја ци ја и ин те гра ци ја, оста је нео п те ре ће на ну жном кру то шћу 
др жа ве као пра вом огра ни че не си ле. Ши ре је зна че ње про це са мо-
дер ни за ци је упра ве је у то ме, да је, по ред „функ ци о нал не ди фе рен-
ци ја ци је свет ског дру штва, по ред гло ба ли за ци је и по ред све ве ће 
до ступ но сти ин фор ма ци ја, пре стао сва ки раз лог за из два ја ње др-
жав не упра ве из ску па спе ци ја ли зо ва них струч них де лат но сти и 
ње но по себ но тре ти ра ње. Др жав на је упра ва, од но сно да нас све 
ви ше јав на упра ва или упра ва у јав ном сек то ру, јед но од та квих 
спе ци ја ли зо ва них и функ ци о нал но ди фе рен ци ра них под руч ја“.16) 
Упра вља ње др жа вом сма тра Џо зеф Шти глиц, јед но је од „нај зна-
чај ни јих јав них до ба ра: сви ми има мо ко ри сти од бо ље, ефи ка сни-
је и од го вор ни је др жа ве. У ства ри, „до бра др жа ва“ по се ду је оба 
свој ства јав них до ба ра; из ко ри сти ко је она пру ћа, те шко је и не-
по жељ но ис кљу чи ти би ло ког по је дин ца. Ако је др жа ва спо соб на 
да не сма њу ју ћи обим сво јих услу га бу де ефи ка сни ја и да сма њи 
по ре зе, сви има ју ко ри сти. По ли ти чар ко ме ово по ђе за ру ком мо-
же да до би је не што за уз врат, али то је са мо де лић ко ри сти ко је 
до би ја ју оста ли. По себ но тре ба ис та ћи да они што су гла са ли про-
тив по ли ти ча ра ко ји је ус пео ово да оства ри до би ја ју исто ко ли ко 
и они ко ји су се ан га жо ва ли у ње го вој кам па њи, али и по је дин ци 
ко ји ни су гла са ли и бес плат ни ко ри сни ци, тј. они што су на сто ја ли 
да ис ко ри сте по ли тич ке ак тив но сти дру гих.“17) Јав но до бро, ко лек-
тив но до бро, дру штве но до бро, пој мов но се као што смо већ на по-
ме ну ли, у осно ви и у еко ном ском сми слу, раз гра ни ча ва на ра зли ци 
из ме ђу јав них и при ват них до ба ра, од но сно на по де ли при вре де 
на др жав ни, јав ни и при ват ни сек тор. Пр ва ка рак те ри сти ка јав ног 
до бра је у то ме да се њи ме слу жи исто вре ме но ви ше осо ба, тј. ка да 
по је ди нац ко ри сти то до бро, дру ги ни су ис кљу че ни из мо гућ но сти, 
или из ре ал ног ко ри шће ња тог до бра (јав но осве тље ње, мо сто ви, 
пар ко ви, на ци о нал на од бра на, и др.). Дру га ка рак те ри сти ка јав ног 

16) др Дра ган Су бо тић: „Но ви јав ни ме наџ мент у по ли тич ком си сте му Ср би је“, По ли тич ка 
ре ви ја, Бе о град,  бр. 1/2010. стр. 111-112.

17) Џо зеф Шти глиц: Еко но ми ја јав ног сек то ра, Бе о град, 2008, стр. 128, 149.
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до бра пак, по чи ва на чи ње ни ци да ни ко не мо же би ти ис кљу чен из 
ко ри шће ња јав ног до бра. Уз то, јав но до бро се раз ли ку је од при ват-
ног по то ме, што се при ват ним до бром ко ри сти по пра ви лу јед на 
осо ба, а ако хо ће ње га да ко ри сти и дру га, она мо ра пла ти ти тр жи-
шну це ну услу га. Јав на до бра су „на при мер, раз не услу ге др жа-
ве на под руч ју од бра не, суд ства, обра зо ва ња, зна но сти, кул ту ре, 
здрав ства, ко му нал них де лат но сти, оп ште за ко но дав не ре гу ла ти ве 
и слич но. То су, ма ње или ви ше, ти пич на јав на до бра.“18)

Јав но при ват но парт нер ство (ЈПП или енгл. PPP) ЈЕ за јед-
нич ко, ко о пе ра тив но де ло ва ње јав ног сек то ра с при ват ним сек то-
ром у „про из вод њи јав них про из во да или пру жа њу јав них услу га. 
Циљ јав ног при ват ног парт нер ства је еко но мич ни ја, де ло твор ни-
ја и учин ко ви ти ја (успе шни ја) про из вод ња јав них про из во да или 
услу га у од но су на тра ди ци о на лан на чин пру жа ња јав них услу га. 
Јав но-при ват но парт нер ство мо же се опи са ти као ко о пе ра ци ја из-
ме ђу јав ног и при ват ног сек то ра на под руч ју пла ни ра ња, про из вод-
ње, пру жа ња, фи нан си ра ња, по сло ва ња или на пла те јав них по сло-
ва. Јав ни сек тор се том при ли ком ја вља као про из во ђач и по ну ђач 
та кве са рад ње – као парт нер ко ји уго ва ра де фи ни ше вр сте и обим 
по сло ва или услу га ко је на ме ра ва пре не ти на при ват ни сек тор и 
ко ји оба вља ње јав них по сло ва ну ди при ват ном сек то ру. При ват-
ни сек тор се ја вља као парт нер ко ји по тра жу је та кву са рад њу, уко-
ли ко мо же оства ри ти по слов ни ин те рес (про фит) и ко ји је ду жан 
ква ли тет но из вр ша ва ти уго вор но до би је не и де фи ни са не по сло ве. 
Ка рак те ри сти ке про јек та ЈПП су: а) ду го роч на уго вор на са рад ња 
(20 до 25 го ди на) из ме ђу јав ног и при ват ног сек то ра; б) ствар на 
пре ра спо де ла по слов ног ри зи ка (по бољ ша ње ква ли те та услу га) 
и в) све о бу хват на од го вор ност на стра ни при ват ног сек то ра. Из 
прет ход ног опи са јав но-при ват ног парт нер ства про из ла зи да је 
ЈПП сво је вр сни об лик при ва ти за ци је, али по де фи ни ци ји ипак не 
спа да у под руч је при ва ти за ци је. Јав не по сло ве мо же јав на упра ва 
оба вља ти у лич ној ре жи ји, од но сно вла сти тим сред стви ма и вла-
сти тим осо бљем. Ме ђу тим, у по је ди ним слу ча је ви ма јав на упра ва 
ни је у мо гућ но сти не по сред но оба вља ти јав не по сло ве у вла сти-
тој ре жи ји, нај че шће из два раз ло га: а) због не до вољ не струч но-
сти де лат ни ка јав не упра ве, ка да су у пи та њу спе ци фич но струч ни 
по сло ви (нпр. ме ди ци на, наф та и сл.); б) због ве ли ких тро шко ва 
из вед бе јав них по сло ва у вла сти тој ре жи ји (нпр. на бав ка гра ђе вин-
ске ме ха ни за ци је).

18) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић: „Јав но упра вља ње и мо дер ни за ци ја јав ног сек то ра Ср-
би је“, По ли тич ка ре ви ја, Бе о град, бр. 2/2010. стр. 73-74.
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Јав на упра ва та да ко ри сти тра ди ци о нал не мо де ле из вр ша-
ва ња јав них по сло ва: а) јав ни кон курс, ко јом при ли ком се скла па 
тр го вач ки уго вор из ме ђу јав не упра ве и при ват ног сек то ра, а ко ји 
се сма тра мо де лом уоби ча је не на бав ке (мо дел уоби ча је не на бав ке 
не мо же се сма тра ти јав но при ват ном са рад њом ако ни је при сут на 
ду го роч на са рад ња и ако не ма рас по де ле по слов ног ри зи ка из ме-
ђу јав ног и при ват ног сек то ра); б) фор мал на или ор га ни за циј ска 
при ва ти за ци ја, ка да се јав на упра ва ја вља као осни вач тр го вач ког 
дру штва с ци љем оба вља ња спе ци фич них струч них јав них по сло-
ва (нпр. КБЦ, по шта, ко му нал на дру штва и сл.). Јав но-при ват но 
парт нер ство по зи ци о ни ра но је из ме ђу тра ди ци о нал них об ли ка 
оба вља ња јав них по сло ва и при ва ти за ци је, и мо же се ја ви ти у сле-
де ћим об ли ци ма: 1) не фор мал на ко о пе ра ци ја, као об лик са рад ње 
из ме ђу јав ног и при ват ног сек то ра, ис кљу чи во на ра зи ни раз ме не 
ин фор ма ци ја и као при прем ни об ли ци бу ду ће са рад ње; 2) јав но-
прав ни ко о пе ра тив ни уго во ри, од но сно кон це си ја, ка да при ват ни 
сек тор до би ва пу тем јав ног так ми че ња кон це си ју на из град њу и 
ко ри шће ње од ре ђе ног јав ног до бра, при че му при ват ни сек тор има 
пра во вр ши ти на пла ту од ре ђе них на док на да, од но сно, оства ри ва-
ња при хо да на јав ном до бру, уз пла ћа ње кон це си је јав ном сек то ру; 
3) ци вил но-прав ни ко о пе ра тив ни уго во ри, од но сно ду го роч ни уго-
во ри о нај му, ли зинг, на бав ци и пру жа њу услу га, са ко о пе ра тив ним 
еле мен ти ма, а ко ји се од но се на пла ни ра ње, из град њу, фи нан си ра-
ње, по сло ва ње и упра вља ње јав ним по сло ви ма или јав ним до бри-
ма; 4) де ли мич на при ва ти за ци ја, ка да јав ни сек тор усту па део свог 
осни вач ког пра ва при ват ном сек то ру на на чин да за др жа ва ве ћин-
ско вла сни штво, чи ме се ства ра осно ва за ду го роч ну струк тур ну 
са рад њу из ме ђу јав ног и при ват ног сек то ра и за јед нич ко пру жа ње 
јав них услу га; 5) дру штве но-прав на ко о пе ра ци ја.“19) Др жа ва мо же 
да обез бе ди сле де ће вр сте јав них до ба ра: „1) чи ста јав на до бра; 2) 
не чи ста јав на до бра; 3) ме шо ви та јав на до бра и 4) за слу жна (ме ри-
тор на) јав на до бра. Чи ста јав на до бра има ју два ка рак те ри стич на 
свој ства: пр во, реч је о до бри ма у чи јој по тро шњи не ма ис кљу чи-
во сти (енг. no nex clu da bi lity), дру го, реч је о до бри ма у чи јој по тро-
шњи не ма ри ва ли те та (енг. non ri val ness).“20)

На осно ву из не тог мо же се за кљу чи ти да је „јав ни ме наџ-
мент стра те шко и так тич ко пла ни ра ње, усме ра ва ње, ко ор ди ни-
ра ње, мо ни то ринг и кон тро ла ак тив но сти ор га ни за ци ја др жав не 
упра ве и јав ног сек то ра ко је во де јав ни ме на џе ри, уз лич ну од го-

19) др Дра ган Су бо тић: „Јав но упра вља ње и мо дер ни за ци ја јав ног сек то ра Ср би је“, По ли-
тич ка ре ви ја, Бе о град, бр. 2/2010. стр. 85-106.

20) др Дра ган Су бо тић: Но ви јав ни ме наџ мент, књ. 9, Бе о град, 2010, стр. 35.
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вор ност за ре зул тат. Јав ни ме наџ мент ка рак те ри ше спе ци фич ност 
ка дров ске функ ци је, стро жи усло ви за при јем ка дро ва, про цес јав-
ног бу џе ти ра ња, ста бил на ор га ни за ци ја ко ја шти ти јав ни а не за-
до во ља ва при ват ни ин те рес и по се бан си стем лич не од го вор но сти. 
Прав ни ам би јент јав ног ме наџ мен та чи не Устав, За кон о др жав ној 
упра ви, За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма, За кон о оп штим и по-
себ ним управ ним по ступ ци ма. Ка ко на ша зе мља по ста је кан ди дат 
за ула зак у Европ ску Уни ју, цео си стем основ ног и управ ног за-
ко но дав ства мо ра би ти при ла го ђен кор пу су Европ ског пра ва, по-
зна тог Asqu is Com mu na ut ta i re. Но ви јав ни ме наџ мент ка рак те ри шу 
сле де ћи прин ци пи: 1. функ ци о нал на ана ли за и сма ње ње тро шко ва 
уз по ве ћа ње ефи ка сно сти кроз укла ња ње не по треб них по сло ва и 
ду пли ра ња; 2. сма њи ва ње (dow nsi zing, re trenchment) сма њи ва ње 
бро ја ор га на др жав не упра ве; 3. ме на џе ри ја ли зам. Ра сту ћа при ме-
на ме то да ра да при ват ног сек то ра у ра ду др жав не упра ве; 4. де цен-
тра ли за ци ја. Мак си мал но при бли жа ва ње про це са од лу чи ва ња ко-
ри сни ци ма; 5. при ва ти за ци ја. По ве ра ва ње вр ше ња не ких по сло ва и 
за да та ка ор га на и ор га ни за ци је јав них упра ва – при ват ном сек то ру; 
6. де би ро кра ти за ци ја. По бољ ша ње од но са са гра ђа ни ма и пре тва-
ра ње јав не упра ве у сер вис ко ри сни ка. Ре струк ту ри ра ње др жав не 
упра ве и при ме на но вих ме то да као што су упра вља ње ци ље ви ма 
и упра вља ње ре зул та ти ма, бен чмар кинг – ана ли за нај бо ље прак се 
у дру гим сре ди на ма; 7. ко ри шће ње ре зул та та до ко јих се до ла зи 
еко ном ском ана ли зом.“21)

Што у по слов ном, од но сно у рав ни јав ног упра вља ња зна-
чи ди ле ма: јав на слу жба, сер вис гра ђа на или ин стру мент удру же не 
вла сти мо но пол фи зич ке при ну де пре ма гра ђа ни ма? Ука зу је мо, на 
при ме ру јав не упра ве у да на шње вре ме „јав на упра ва мо же и да 
„про да је“ сво је услу ге. Мо де ран јав ни сер вис у ста њу је да сво је 
ан га жо ва ње по кри ва из соп стве них при хо да. 

У осно ви за ко но дав не ре фор ме зе ма ља у тран зи ци ји на ла-
зи ло се ве ро ва ње да су но ви прав ни окви ри нај бит ни ји еле мент на 
пу ту ре фор ме јав не упра ве. На цр те но вих за кон од ли ко ва ло је или 
при хва та ње за пад них мо де ла или ожи вља ва ње прет ко му ни стич-
ких тра ди ци ја. Про бле ми овог при сту па би ли су тро стру ки: мно ги 
ре форм ски пред ло зи но вих за ко на ни ка да ни су би ли при хва ће ни, 
мно ги но ви за ко ни ни су би ли им пле мен ти ра ни, а ка да се де ша ва ло 
и јед но и дру го, ре зул та ти су че сто би ли огра ни че ни због то га што 
су но ви за ко ни би ва ли на ка ле мље ни на ста ре и не а де кват не ор га-
ни за ци о не струк ту ре. Сто га се мо же кон ста то ва ти да за ко но дав ни 

21) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић: „Но ви јав ни ме наџ мент у по ли тич ком си сте му Ср би је“, 
По ли тич ка ре ви ја, Бе о град, бр. 1/2020, стр. 107-108.
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при ступ ре фор ми јав не упра ве ни је дао од го ва ра ју ће ре зул та те и 
на пу шта ње тог при сту па у мно гим зе мља ма тран зи ци је ло гич на је 
кон се квен ца те окол но сти.22)

У том сми слу, кор по ра тив ни од но си с јав но шћу у јав ном 
сек то ру су ва жни за функ ци о ни са ње по ли тич ког и при вред ног си-
сте ма јед не зе мље, по себ но де ре гу ла ци је по сто је ћег си сте ма, као 
и због чи ње ни це да „низ ин ди ка то ра, не е фи ка сност у ра ду, по ли-
тич ко на сле ђе, енорм ни тро шко ви, не за до во ља ва ју ћа струч ност, 
ни зак тех но ло шки ни во, итд., не дво сми сле но ука зу је на окол ност 
да су са зре ли усло ви за раз ма тра ње пи та ња у ве зи са основ ним 
ори јен та ци ја ма и прав ци ма са вре ме не управ не ре фор ме и у на шој 
зе мљи“,23) од но сно, ка ко на во де по је ди ни ауто ри, ова квом про јек ту 
тре ба, пре све га при ћи са „ста но ви шта „упра ве као сло же ног си-
сте ма за дру штве ну ре гу ла ци ју“, и у том сми слу кон струк тив ном 
ак ти ви ра њу од го ва ра ју ћих ка дров ских, тех но ло шких и ор га ни за-
ци о них фак то ра у ко ор ди на ци ји и ре а ли за ци ји ова квог иза зов ног 
по ду хва та“.24)

Ва жне де тер ми ни ра ју ће ка рак те ри сти ке кор по ра тив них од-
но са с јав но шћу, на при мер, у јав ном сек то ру су: а) од но си с јав-
но шћу су спе ци фич на функ ци ја упра вља ња, б) од но си с јав но шћу 
пред ста вља ју сво је вр сно уме ће по је дин ца или гру па љу ди, в) од-
но си с јав но шћу су усме ре ни на по сти за ње хар мо ни је у дру штве-
ном си сте му, г) од но си с јав но шћу су за сно ва ни на сми шље ном, 
пла ни ра ном и стал ном на сто ја њу да се ус по ста ви и одр жа ва ме-
ђу соб но раз у ме ва ње из ме ђу еми тен та (ор га ни за ци о ног си сте ма) и 
ре ци пи јен та (јав но сти), д) од но си с јав но шћу се за сни ва ју на дво-
смер ном ко му ни ци ра њу из ме ђу ор га ни за ци о ног си сте ма и окру же-
ња (јав но сти), ђ) од но си с јав но шћу де фи ни шу ни во од го вор но сти 
ру ко вод ства у ве зи са ува жа ва њем ин те ре са јав но сти, е) од но си 
с јав но шћу су пре по зна тљи ви по ме ђу соб ном при ла го ђа ва њу по-
слов ног си сте ма и циљ них гру па у окру же њу.

Исто риј ски раз вој дру штва, ње них ор га на као и дру гих по-
ли тич ких ин сти ту ци ја по ка зу је да су др жа ва и др жав на упра ва 
„про шле вр ло зна чај не ета пе раз во ја и пре о бра жа ја ко је мо же мо 
пра ти ти у че ти ри ди мен зи је: 1) ши ре ње др жав не де лат но сти и раст 
оп се га др жав не ор га ни за ци је, 2) сме њи ва ње кон цен тра ци је и де-
кон цен тра ци је др жав не вла сти и ути ца ја, 3) ме ња ње од но са из ме ђу 

22) У: мр Де јан Ми лен ко вић, др Во јин Ра кић, Сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма и јав на 
упра ва, Бе о град, 2005.

23) др Ду шко Ра до са вље вић, Ме наџ мент јав не упра ве, Ба ња Лу ка, 2006, стр. 236-237.

24) Исто,
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ор га ни за ци је и ин сти ту ци је као глав них струк тур них об ли ка др жа-
ве и др жав не упра ве, 4) по ми ца ње те жи шта ци ље ва и по сло ва др-
жа ве и др жав не упра ве од оси гу ра ња вла сти пре ма за да ци ма ко ји 
об у хва та ју по јам јав не слу жбе.25) На ве де ни прав ци ре фор ме јав не 
упра ве као ва жног по ља јав ног сек то ра, под ра зу ме ва и осо бен мо-
дел кор по ра тив них од но са с јав но шћу, а ја сно од ре ђе ним циљ ним 
гру па ма, ин стру мен ти ма, про мо ци о ним мик сом и од но сом пре ма 
ме ди ји ма (екс тер ни од нос с јав но шћу). Ка да је реч о управ ним 
ре фор ма ма, по себ но ме сто при па да Ве ли кој Бри та ни ји, зе мљи с 
дру гом тра ди ци јом ви со ко вред но ва не и це ње не др жав не слу жбе. 
По ред то га, бри тан ски ви со ки др жав ни слу жбе ни ци су моћ на ели-
та бри тан ско га дру штва. Иако се ов де не би оче ки ва ла си ту а ци ја у 
аме рич ком сти лу, Бе ли ка Бри та ни ја је мно го ви ше од САД-а, по-
ста ла про то тип ме на џер ске кли јен те ли стич ки ори јен ти са не, ком-
пе те тив не јав не слу жбе от кад је Мар га рет Та чер (Mar ga ret Thatch-
er) по ста ла пре ми јер, 1979. го ди не. Раз вој јав ног сек то ра и јав не 
упра ве у Не мач кој пред ста вља управ ни мо дел и пут ко ји, осим што 
но си озна ку „кла сич не“ управ не тра ди ци је у кон ти нен тал ној Евро-
пи, по се ду је не ке по себ но сти ко је су ка рак те ри стич не за не мач ко/
аустриј ску управ ну тра ди ци ју.26) Не га тив на ис ку ства с др жа вом у 
20. ве ку али и не га тив на оче ки ва ња од мо гу ћих ме ђу др жав них ору-
жа них су ко ба у бу дућ но сти тре ба ла би би ти до вољ на да обра зло жи 
по тре бу ко ре ни тих про ме на уло ге др жа ве у дру штву.27)

Упра во на при ме ру ре фор ме јав не упра ве у Ве ли кој Бри та-
ни ји са гле да ва се ре ла ци ја: но во јав но упра вља ње – кор по ра тив-
ни од но си с јав но шћу. Енер гич ни је ре фор ми са ње Бри тан ске јав не 
упра ве у сме ру оп ште „де кон цен тра ци је и пре ла ска на не др жав не 
но си о це по че ло је у вре ме вла да ви не кон зер ва тив не стран ке под 
вођ ством Мар га рет Та чер и Џо на Меј џо ра од 1979 до 1997. го ди-
не. Ра ди кал ни зах те ви ко ји су пред у зе ти у то вре ме би ли су ин-
спи ри са ни нео ли бе рал ним док три на ма у еко но ми ји и пре не се ни 
на др жав ни си стем упра вља ња“.28) Еко но ми ја Ве ли ке Бри та ни је је 
у то вре ме про ла зи ла кроз кри зу ве за ну за рас пад ра ни јег ко ло ни-
јал ног цар ства, при вред ни за стој и по сле ди це оп ште кри зе ко је су 
за хва ти ле ин ду стриј ски свет. Већ 1979. го ди не по зва ни су успе шни 
при ват ни ме на џе ри као са вет ни ци бри тан ске вла де, а 1980. го ди не 
је по че ло си стем ско и оп ште ис тра жи ва ње успе шно сти упра вља ња 

25) Еуген Пу сић, Др жа ва и др жав на упра ва, Прав ни фа кул тет За греб, 1999, стр. 427.

26) Ин ге Пер ко Ше па ро вић, „Мо де ли упра ве и ло кал не са мо у пра ве“, По ли тич ка ми сао, 
За греб, 2002, стр. 31.

27) Исто

28) Еуген Пу сић, Др жа ва и др жав на упра ва, op. cit.. стр. 390-391.
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и функ ци о ни са ња ин фор ма ци о не мре же у цен трал ним ми ни стар-
стви ма. Го ди не 1982. вла да пред у зи ма слу жбе ну ини ци ја ти ву за 
ре фор ми са ње фи нан сиј ског упра вља ња, а 1988. го ди не об ја вљу је 
про грам „Сле де ћи ко ра ци“ ко ји ма је ре фор ма усме ре на на пре тва-
ра ње др жав ног упра вља ња у по слов ни ме наџ мент.

Ре фор ме бри тан ске јав не упра ве (Но ви јав ни ме наџ мент) 
об у хва та ју две гру пе ме ра: 1) пре но ше ње управ них за да та ка са 
др жав них на не др жав не но си о це, и 2) по бољ ша ње ра да у упра ви 
уво ђе њем ме то да ко је су се по ка за ле успе шним у при ват ном сек то-
ру, од но сно у при вред ним ор га ни за ци ја ма. Овим је ујед но и по чео 
про цес из јед на ча ва ња до та да тра ди ци о нал но уз диг ну тог ста ту са 
др жав них слу жбе ни ка, са оп штим ста ту сом за по сле них.

При ва ти за ци ја у Ве ли кој Бри та ни ји ни је са мо пи та ње управ-
не ре фор ме. Као глав на спор на тач ка у рас пра ви ла бу ри ста и кон-
зер ва ти ва ца, она је би ла и део по ли тич ког ста ва кон зер ва ти ва ца, 
а еко ном ска не у спе шност на ци о на ли зо ва них ин ду стри ја са мо 
до дат ни ар гу мент. За вре ме вла да ви не Та чер и Меј џо ра при ва ти-
зо ва не су ра ни је на ци о на ли зо ва не гра не као што су: снаб де ва ње 
енер ги јом (гас. стру ја),  про из вод ње че ли ка, же ле зни ца, по шта, ло-
кал ни са о бра ћај у мно гим ме сти ма. По ред то га, при ва ти зо ва но је 
ра ни је јав но во до снаб де ва ње, по штан ска бан ка, ра дио, те ле ви зи ја, 
шу мар ска пред у зе ћа, до ко ви, не ки аеро дро ми, осла бље на кон тро-
ла над упо тре бом атом ске енер ги је у ци вил не свр хе. Из ме ђу 1979. 
и 1995. го ди не др жа ва је про да ла при ват ни ци ма 51 ве ли ко јав но 
пред у зе ће за 55 ми ли јар ди фун ти, што је пред ста вља ло око 4% 
укуп ног др жав ног рас хо да у том вре ме ну. Ме ре при ва ти за ци је су 
зна чи ле знат но сма ње ње јав ног сек то ра и гу би та ка, али број ча но 
се  са мо др жав на упра ва ни је то ли ко сма њи ла јер се у при ва ти зо-
ва ним пред у зе ћи ма ко ја вр ше де лат ност од јав ног ин те ре са мо ра ју 
уве сти ме ре по у зда не ре гу ла ци је и над зо ра.

Сма њи ва ње оби ма др жав не упра ве, као и јав не упра ве уоп-
ште, је глав ни циљ ре фор ме јав не упра ве. Он се не по сти же са мо 
при ва ти за ци јом не го и свим дру гим ме ра ма ко је би тре ба ло при-
ме ни ти на др жав ну упра ву ка ко би се по сти гао ефе кат тзв. „вит ког 
ме наџ мен та“ ко ји је раз ви јен у при вред ним пред у зе ћи ма.29) С об-
зи ром на број и обим пред у зе тих ре форм ских ини ци ја ти ва Бри тан-
ски је мо дел по стао узо ром за зе мље ОЕЦД-а, али и за моћ не фи-
нан сиј ске ин сти ту ци је (ММФ и Свет ску бан ку) као до на то ре ко ји 
тај мо дел „пре по ру чу ју“ (на ме ћу) зе мља ма – ови сни ца ма о тим до-
на ци ја ма, би ло да оне при па да ју све ту тран зи циј ских зе ма ља или 
зе мља ма у раз во ју. 

29) Еуген Пу сић, исто, стр. 427.
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Раз лог је у то ме што бри тан ски мо дел у се би у нај ве ћој мо-
гу ћој ме ри уте ло вљу је нео ли бе рал ну ми сао, ко ја пре о вла да ва у 
раз ви је ним зе мља ма у по след ње две де це ни је као и про во ђе ње 
нео ли бе рал них прин ци па у прак су чи та вог спек тра ре фор ми ко је 
ди рект но зах те ва ју јав ни сек тор.

Кад је Мар га рет Та чер на пу сти ла вла ду 1990. го ди не, би ло 
је фор ми ра но 25 аген ци ја, с тим да су број не ак тив но сти иден ти-
фи ко ва не за ста тус аген ци је. За  вре ме Ма јо ро ве вла де, по ли ти-
ка сле де ћег ко ра ка је ак це ле ри ра ла: 1997. го ди не по сто ја ло је 130 
аген ци ја с 387.000 др жав них слу жбе ни ка, што пред ста вља око 74% 
свих др жав них слу жбе ни ка. Раз ло ге за та кав бр зи раз вој Lee и дру-
ги ви де у то ме што је „сле де ћи ко рак обе ћа вао ми ни стри ма сло бо-
ду од ба вље ња де та љи ма из вр ше ња; нај ви шим слу жбе ни ци ма сло-
бо ду да де лу ју као са вет ни ци ми ни ста ра, а слу жбе ни ци ма сред њег 
ни воа сло бо ду да упра вља ју“ (Lee/Jo nes/Bur nham, 1998.). Уз то, ова 
је по ли ти ка има ла и пре ми је ро ву по др шку. За вре ме Ма јо ро ве вла-
де уве де на је оба ве за пе то го ди шњег пре гле да Pri or Op ti ons, ко ја је 
зах те ва ла ис пи ти ва ње је ли за од ре ђе ну ак тив ност ста ту са аген ци је 
и да ље од го ва ра ју ћи или би тре ба ло пре фе ри ра ти не ки дру ги аран-
жман (при ва ти за ци ју, уго ва ра ње).30)

Мо дел кор по ра тив них од но са с јав но шћу, на при ме ру на ве-
де не при ва ти за ци је  вој во да Ен гле ске и Вел са, зна чио је и дру га чи-
је кор по ра тив но-мар ке тин шке осно ве ин тер них од но са с јав но шћу, 
усме ре ног пре ма за по сле ни ма, од но сно, ин тер ним сте ик хол дер си-
ма у овим кор по ра ци ја ма. Оне се из во де из не ких ка рак те ри сти ка 
овог ре форм ско-по слов ног про це са. У пр вих пет го ди на је до шло 
до ве ли ких про ме на у увре же ним ста во ви ма и на чи ну раз ми шља-
ња ру ко во ди о ца и по сло ва њу во до вод них пред у зе ћа, као што су: 1) 
По слов ни пла но ви су се фо ку си ра ли на за до во ља ва ње утвр ђе них 
стан дар да у пру жа њу услу га; 2) Стра те ги ји људ ских ре сур са је по-
чео да се при да је све ве ћи зна ча ја пр вен стве но из раз ло га што су 
во до вод на пред у зе ћа мо ра ла знат но да сма ње број за по сле них да 
би се по сти гли за цр та ни ци ље ви ве за ни за тро шко ве по сло ва ња; 
3) По ве ћа ње пла та је мо ра ло да пра ти или да бу де не знат но из над 
сто пе ин фла ци је због сма ње ња бро ја за по сле них; 4) Уве де ни су си-
сте ми сти му ла тив ног на гра ђи ва ња да би се за по сле ни мо ти ви са ли 
да ис пу ња ва ју све зах тев ни је ци ље ве, као и си сте ми оце њи ва ња да 
би за по сле ни би ли упо зна ти са ре зул та ти ма ко је су по сти гли и да 
би се аде кват но утвр ди ле по тре бе за да љим уса вр ша ва њем, обу ком 
и слич но.31)

30) Ин ге Пер ко Ше па ро вић, „Мо де ли упра ве и ло кал не са мо у пра ве“, op. cit., стр. 38.

31) На ве де но пре ма: др Дра ган Су бо тић: Ре сур си јав не по ли ти ке, упра ве и ад ми ни стра ци је 
Ср би је у тран зи ци ји (1990-2008), Бе о град, 2009, стр. 123-124.
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Ин тер ак ци ја но вог јав ног ме наџ мен та и кор по ра тив них од-
но са с јав но шћу у јав ном сек то ру, на при ме ру при ва ти за ци је јав не 
упра ве у Ве ли кој Бри та ни ји, по ка зу је се као ефи ка сан, ра ци о на лан 
и ди на ми чан мо дел мо дер ни за ци је јав ног сек то ра, а ти ме и де мо-
кра ти за ци је и (де)ре гу ла ци је по ли тич ког си сте ма Ср би је,укљу чу-
ју ћи у усло ви ма при ва ти за ци је и нео п ход ну ди мен зи ју со ци јал не 
прав де у сми слу да се “Ролс по све тио фор му ли са њу ли бе рал не те-
о ри је прав де, као при хва тљи ве ал тер на ти ве ути ли та ри зму”, од но-
сно “за ути ли та ри зам и са ма прав да пред ста вља са мо вид ко ри сног 
на чи на унапређења оп штег до бра”32) Ова ши ра те о риј ска ди мен-
зи ја кор по ра тив них од но са с јав но шћу у јав ном сек то ру, мо гућ је 
пра вац раз ли ко ва ња нео ли бе рал ног и кла сич ног кон цеп та др жа ве 
у ре фор ми јав ног сек то ра.33)

Dra gan Su bo tic

CORPORATIVE RELATIONS WITH THE PUBLIC AND 
(DE)REGULATION OF PUBLIC SECTOR IN SERBIA

Sum mary
Aut hor de fi ned com mu ni co lo gi cal di men sion of the cor po ra ti-

ve re la ti ons with the pu blic in pu blic sec tor on the ba sis of Ko et tler’s 
fo un da tion (re la ti ons with the me dia, the me dia, lobbying, etc.), with 
una vo i da ble di vi sion on cor po ra ti ve and mar ke ting di men sion. Al so, 
the aut hor de fi ned ten ac ti vi ti es wit hin the pu blic re la ti ons, such as co-
o pe ra tion with the me dia on spe cial events, pre pa ra tion of pu blic per-
for man ces, re se arch, co un se ling, tra i ning or ma na ge ment. In li ne with 
it, the aut hor pre sen ted se ven gro ups of tar ge ted pu blic in qu e sti on: 
fi nan cing, the me dia, the sta te with its own in sti tu ti ons, the ci ti zens, lo-
cal small and lar ge pu blic with pre ci sely de fi ned the me dia, the me dia 
mass com mu ni ca ti ons, types of the me dia as well as the re la ti ons of the 
me dia and cen sor ship in con tem po rary so ci ety. The aut hor al so ana-
lyzed in ter ac tion bet we en pu blic re la ti ons and pu blic sec tor, along with 
so me ot her no ti ons re la ted to the analysis of mo dern cor po ra ti ve re la ti-
ons with the pu blic. Pu blic sec tor, as a part of po li ti cal system, gre atly 

32)  Вељ ко Ду бље вић: При ме на Рол со вих прин ци па прав де кроз по ја ве: ра ци о нал но и ра-
зло жно, у: Прав ни жи вот бр. 14/2007. стр. 400.

33)  У том по гле ду ва ља ви де ти на ста вак ових ту ма че ња Рол со ве ми сли у сми слу Ха бер ма-
со ве кри ти ке Рол со ве кон цеп ци је прав де: «Ролс на гла ша ва по ли тич ки ка рак тер прав де 
као не при стра сно сти, а по Ха бер ма су то зна чи да је нео п ход но до ка за ти не у трал ност, 
а по што је по диг нут вео не зна ња и кон тро верз ност ове кон цеп ци је». (Ка ко ту ма чи ти 
Ха бер ма со ву кри ти ку Рол со ве кон цеп ци је прав де, у: «Прав ни жи вот», бр. 14. 2008. стр. 
343).



Драган Суботић Корпоративни односи с јавношћу и (де)регулација...

133

de ter mi na tes mac ro-so cial re la ti ons wit hin who le so ci ety, in par ti cu lar 
in the fi eld of eco nomy, or in the fi eld of ac ti vity of pu blic sec tor tran-
sfor ming it self on the prin ci ples of pri va te-pu blic part ner ship. In such 
so cio-po li ti cal and bu si ness en vi ron ment pu blic re la ti ons be co me an 
im por tant part of de re gu la tion, or, lo o king at it from a broad per spec ti-
ve, or so cial mo der ni za tion in Ser bia. Sig ni fi can ce of this re se arch is in 
de fi ning the sta tus and ro le of cor po ra ti ve re la ti ons with the pu blic in 
con tem po rary so ci ety, along with pre ci se de ter mi na tion of cor po ra ti ve 
bu si ness in ter ac ti ons with pu blic re la ti ons, in which a mo dern cor po ra-
tion, as a eco no mic su bject in so ci ety, has im por tant ro le.
Key Words: cor po ra ti ve re la ti ons with the pu blic, pu blic sec tor, de re gu la tion, 

so ci ety
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БалшаКашћелан*
Београд

УЛОГА И МЕСТО ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ 
У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Са же так
Пред мет овог ра да је раз ма тра ње уло ге и зна ча ја ло би стич ке 

де лат но сти у прав ном си сте му Ср би је. Је дан од глав них ци ље ва 
ра да је сте те жња ауто ра да до при не се по сте пе ној де ми сти фи ка ци-
ји ове ре ла тив но но ве про фе си је у кон ти нен тал ном пра ву. Уве сти 
ло би стич ку де лат ност кроз прав ну ре гу ла ти ву под јед на ко је ва жно 
ка ко за де ло ва ње пре ма Европ ској уни ји, та ко и на на ци о нал ном 
пла ну. Има ју ћи у ви ду да се ути цај Европ ске уни је сва ке го ди не 
све ви ше ши ри и то у нај ра зли чи ти јим обла сти ма, про цес до но ше-
ња од лу ка по ста је све зна чај ни ји не са мо за др жа ве чла ни це не го 
и за дру ге др жа ве ко је те же члан ству u ЕУ. По сма тра ју ћи де лат-
ност ло би ра ња на тај на чин, мо же мо за кљу чи ти да је ло би ра ње на 
ни воу Европ ске уни је кру ци јал но не са мо за по зи ци о ни ра ње већ 
и при су ство др жа ве у ме ђу на род ним окви ри ма. На на ци о нал ном 
ни воу, ло би ра ње је под јед на ко ва жно има ју ћи у ви ду да сва ко дру-
штво функ ци о ни ше са од ре ђе ним пра ви ли ма ко ја се мо ра ју по што-
ва ти. У уре ђе ним дру штви ма та пра ви ла су ком плек сна, али ка да 
се њи хо ва ло ги ка от кри је, пра ви ла по ста ју до ступ на и пред ви ди-
ва. Аутор да је пре глед нај че шће ко ри шће них стра те ги ја и тех ни ка 
ло би ра ња, а за тим упу ћу је на нео п ход не усло ве ко ји мо ра ју би ти 
ис пу ње ни да би се ло би стич ка де лат ност за кон ски уве ла у прав ни 
си стем на ше зе мље.
Кључ не ре чи: ло би ра ње, про цес до но ше ња од лу ка, крат ко роч но ло би ра-

ње, ду го роч но ло би ра ње, ди рект но ло би ра ње, ин ди рект но 
ло би ра ње, ме ди ји, по ли тич ке пар ти је, по ли тич ка не ста-
бил ност.

* Доктор правних наука, оснивач Друштва лобиста Србије
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О ПОЈМУ ЛОБИРАЊА

Шта је ло би ра ње? Ко су ло би сти? Од го во ре на ова пи та ња не 
мо ра мо да тра жи мо у уџ бе ни ци ма или у ап стракт ном раз ми шља-
њу. Од го вор је ве о ма јед но ста ван – сви смо ми ло би сти, са мо то га 
не ка да ни смо све сни. Јед но од нај ве ћих не ра зу ме ва ња ка да је реч 
о ло би ра њу, ти че се по ре кла ове про фе си је. А по ре кло је скоп ча но 
са са мом при ро дом чо ве ка да шти ти и бра ни свој ин те рес. Ми смо 
по ста ли ло би сти пр ви пут ка да смо ушли у удру же ње из ви ђа ча, 
ка да смо по ста ли чла но ви би бли о те ке, ка да смо по ста ли чла но-
ви ри бо ло вач ког дру штва, ка да смо по ста ли део не ке сту дент ске 
ор га ни за ци је итд. Ако смо ура ди ли би ло ко ју од ових или хи ља ду 
дру гих ак тив но сти у овој зе мљи, ми смо би ли за сту пље ни или смо 
пред ста вља ли ло би сту у не ком тре нут ку. Дру гим ре чи ма, сва ко од 
нас је у то ку свог жи во та био не чи ји ло би ста или је био пред мет 
ло би ра ња а да то га ни је све стан. Сви смо ми ло би ра ли не ко га за 
не што, са мо ни смо те ак тив но сти до жи вља ва ли као ло би ра ње. Мо-
жда ће ова кав став не ко ме зву ча ти као су ви ше по јед но ста вље ње 
ло би стич ке де лат но сти, али то је ну жно да би се оства рио на ум 
ко ји има аутор ових ре до ва. А ре зул тат ко ји же ли мо по сти ћи је сте 
да про ме ни мо сте ре о тип ло би сте као тај ног, моћ ног и ко рум пи ра-
ног по је дин ца. Мо ра мо пред ста ви ти ло би сту и ње го во де ло ва ње на 
нај јед но став ни ји на чин да ко нач но раз об ли чи мо ње го ву про фе си ју 
да по ста не ра зу мљи ва и при хва тљи ва сва ко ме од нас.

Основ ни циљ ло би ра ња је сте оства ри ва ње ути ца ја у фа зи до-
но ше ња од лу ка и ти че се од но са пре ма за ко но дав ним и из вр шним 
ор га ни ма.1) Ло би стич ка про фе си ја је са став ни део сва ког де мо-
крат ски уре ђе ног дру штва. Ло би ра ње ни је са мо оба ве зни део дру-
штве ног де мо крат ског си сте ма, већ, у из ве сној ме ри пред ста вља 
и гра нич ник у од но су на то та ли тар не си сте ме. Са мо у сло бод ном 
де мо крат ском дру штву у ко ме по сто ји сло бод но так ми че ње ин те-
ре са, ло би стич ка про фе си ја мо же за жи ве ти и по сто ја ти. Ло би ра ње 
пред ста вља да кле, ис пит зре ло сти јед не де мо кра ти је. Су шти на ло-
би ра ња ни је ни шта дру го не го пер со ни фи ка ци ја основ ног пра ва 
сва ког чо ве ка – пра ва на сло бо ду го во ра. 

У раз ви је ним де мо крат ским си сте ми ма по сто ји чи тав низ 
про пи са ко ји уре ђу ју на чин и окви ре ло би ра ња. То зна чи да је ло-
би ра ње про цес ко ји је при лич но ја ван и ко ји исто вре ме но у ве ли-
кој ме ри до при но си раз ви ја њу де мо крат ских ин сти ту ци ја јед ног 
дру штва, чи је се по сле ди це огле да ју и на уну тра шњем и на спо ља-
шњем пла ну. И по ред сво је тран спа рент но сти око пој ма ло би ра ња 

1)  Zetter, L.: Lobbying The Art of Political Persuasion, Hampshire, 2008. стр. 3.
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по сто је од ре ђе не про тив реч но сти. Та ко, и да ље тер мин ло би ра ње 
има не га тив ну ко но та ци ју јер су ге ри ше да је у пи та њу ни шта дру го 
не го под ми ћи ва ње до но си о ца од лу ка или оних ко ји мо гу ути ца ти 
на до но си о це од лу ка. Ми сли мо да ова кви ста во ви све ви ше од ла-
зе у про шлост из про стог раз ло га што је ло би ра ње ре ал но ста ње 
плу ра ли стич ког ду ха, јер сва ко има при род ни пра во да се бо ри за 
оства ри ва ње свог ин те ре са, на рав но, осим уко ли ко је он у су прот-
но сти са јав ним по рет ком, при нуд ним про пи си ма или мо ра лом. 

Ме ђу тим, то не зна чи да ће ло би сти ко ри сте ћи свој по ло жај 
за до во ља ва ти са мо ин те ре се пред став ни ка круп ног ка пи та ла и да 
ће би ти на услу зи са мо ве ли ким ком па ни ја ма ко је мо гу да пла те 
њи хо ве услу ге. На про тив, ло би сти вр ше јед ну мо ра лу ак тив ност. 
Пред став ни ци ма лог и сред њег би зни са, ра зна удру же ња гра ђа на, 
син ди ка ти и ор га ни за ци је чи ји се глас не до вољ но ја ко и гла сно чу-
је, са да до би ја ју при ли ку да пре ко ло би сте по ку ца ју на вра та на 
ко ја ни су мо гли, обра зло же сво је зах те ве, из не су сво је ар гу мен те, 
да ју сво је пред ло ге... да кле, сви они про бле ми ма лог ка пи та ла, по-
сред ством ло би сте до би ће па жњу јав но сти и до но си ла ца од лу ка 
што ће убр за ти ре ша ва ње њи хо вих про бле ма.

Са вре ме но дру штво ка рак те ри шу ди на мич не и ин тен зив не 
про ме не чи ме се ства ра ју пред у сло ви за брз раз вој но вих тех ни ка, 
при сту па и иде ја. До стиг ну ти сте пен раз во ја са вре ме ног дру штва, 
са дру ге стра не, отво рио је про стор де ми сти фи ка ци ји про це са до-
но ше ња од лу ка. До но ше ње од лу ка ви ше ни је за тво рен про цес на 
ко ји по је дин ци и удру же ња не мо гу ути ца ти. Са раз во јем све сти и 
ка пи та ла, са да се по ја вљу је све ви ше за ин те ре со ва них су бје ка та 
ко ји хо ће да уче ству ју у кре и ра њу по ли тич ких при ли ка. Нај че шће 
гра ђа ни уче ству ју у по ли тич ком жи во ту јед не др жа ве пу тем по ли-
тич ких ор га ни за ци ја кроз ко је про мо ви шу сво је ста во ве и ти ме се 
за ла жу за спро во ђе ње по ли ти ке сво је стран ке. Об зи ром да по ли-
тич ке ор га ни за ци је у ве ћи ни слу ча је ва ни су ис пу ни ле свој циљ а 
то је да бу ду увек и на пр вом ме сту у слу жби сво јих би ра ча ство ри-
ло се не за до вољ ство и по че ла ра ђа ти свест о нео п ход но сти пред-
у зи ма ња од ре ђе них ко ра ка ка ко би се глас на ро да ја че и гла сни је 
са оп штио иза бра ним пред став ни ци ма. На овај на чин се пр ви пут 
по че ла ја вља ти иде ја о ства ра њу од ре ђе них ин те ре сних гру па ко је 
би до но си о ци ма од лу ка ука зи ва ле на од ре ђе не про бле ме и на на-
чин њи хо вог ре ша ва ња. Дру гим ре чи ма, бри га и раз у ме ва ње пре ма 
би ра чи ма са да се спу шта са ап стракт не уоп ште не по ли ти ке ко ју 
про мо ви ше од ре ђе на по ли тич ка пар ти ја на те рен јед но став ног ре-
ша ва ња кон крет них слу ча је ва. 
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То на рав но не зна чи да нам ни су по треб не по ли тич ке пар-
ти је и да у за ко но дав ним ор га ни ма се де не ком пе тент ни пред став-
ни ци ко ји не ма ју до дир са ствар но шћу. На про тив, сва ка по ли тич-
ка стран ка се тру ди да из сво јих ре до ва ода бе ре оне ка дро ве ко ји 
ће на нај бо љи на чин да пред ста ве про грам стран ке и да за сту па-
ју ин те ре се сво јих би ра ча. Ме ђу тим, ме ђу њи ма има љу ди раз ли-
чи тог обра зов ног про фи ла и сте пе на. Та ко да нпр. о се ту за ко на 
из обла сти здрав ства рас пра вља ју и ле кар и елек тро-ин же њер. У 
овим си ту а ци ја ма се отва ра про стор за уче шће још јед ног су бјек-
та у про це су до но ше ња од лу ка. Тај су бје кат је сте ло би ста. На и ме, 
по сла ни ци ка да при пре ма ју и усва ја ју прав не ак те у обла сти ма ко-
је зах те ва ју зна ње екс пе ра та, ко ри сте из ве шта је и ра до ве ко је су 
на пи са ли про фе си о нал ци. То је мо ме нат ка да ма те ри ја ли ко је су 
при пре ми ле ло би стич ке ор га ни за ци је сту па ју на  сце ну. Они ан га-
жу ју екс пер те у по је ди ним обла сти ма да да ју струч но ми шље ње. 
Нај че шће су у пи та њу уни вер зи тет ски про фе со ри или струч ња ци 
за кон крет ну област. На овај на чин ло би сти упо зна ју по сла ни ке са 
до брим и ло шим стра на ма кон крет ног за кон ског пред ло га. Из ве-
штај ко ји ло би сти до ста вља ју је нај че шће до бро ар гу мен то ван са 
про јек ци ја ма де ша ва ња у прак си и слу жи као по ка за тељ оправ да-
но сти за кон ских ре ше ња. Су шти на ло би ра ња је да кле, пру жа ње 
за ко но дав ци ма озбиљ них ана ли за од ре ђе не про бле ма ти ке, укљу-
чу ју ћи и мо гу ће по сле ди це и ефек те од ре ђе них пред ло же них про-
пи са.2) Ра ди се о ве ли ком бро ју за ко на из нај ра зли чи ти јих обла сти. 
Ло би сти у окви ру свог де ло ва ња до но се за ко но дав ци ма по треб не 
ин фор ма ци је, ана ли зе, пре гле де, ста ти сти ке, при ка зе, про јек ци је и 
сл. Са дру ге стра не за ко но дав ци од ло би ста до би ја ју и дру ге бит не 
а у не ким слу ча је ви ма и кључ не ин фор ма ци је као што су: рас по ло-
же ње би ра ча за при хва та ње од ре ђе ног за ко на и сл. И то је основ ни 
на чин на ко ји ло би сти вр ше свој ути цај на иза бра не пред став ни ке 
на ро да. Не ма ни ка квих скри ве них ути ца ја, тај них ве че ра и по кло-
на. Ло би стич ку про фе си ју тре ба раз у ме ти са мо као јед ну ка ри ку 
у јав ном од лу чи ва њу ко ја је спо на из ме ђу до но си о ца од лу ка и би-
ра ча.3) Об зи ром да но си о ци вла сти има ју ве ли ку же љу да бу ду у 
слу жби сво јих би ра ча они пре ко ло би ста на је дан по сре дан на чин 
ко му ни ци ра ју са сво јим би рач ким те лом. Упра во ова си ме трич на 
ко му ни ка ци ја пред ста вља су шти ну ло би ра ња.

Да кле, да за кљу чи мо, у са вре ме ном све ту вла да јед но про сто 
пра ви ло: би ти бла го вре ме но упо знат са пра вим и ве ро до стој ним 
ин фор ма ци ја ма. У скла ду са тим мо ра мо да на гла си мо 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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те ре си би ло ког су бјек та, а по го то во др жа ва не мо гу шти ти ти од 
слу ча ја до слу ча ја. Ло би стич ка де лат ност обез бе ђу је стал ну раз-
ме ну по треб них ин фор ма ци ја и кон ти ну и ра ну за шти ту ин те ре са у 
скла ду са по зи тив ним прав ним про пи си ма.

НАСТАНАК ЛОБИРАЊА

Мно ги уста но ву и на ста нак ло би ра ња по ве зу ју још са ста ром 
Грч ком где су се на јав ним фо ру ми ма до но си ле од лу ке пред при-
су ством ве ли ког бро ја љу ди. Ме ђу тим, ако го во ри мо о ло би ра њу у 
са вре ме ном сми слу те ре чи, као за че так про фе си је и на у ке ло би ра-
ња не спор но се из два ја пе ри од за вре ме ман да та пред сед ни ка Сје-
ди ње них Др жа ва, Гран та. Об зи ром да је пред сед ник Грант во лео да 
ужи ва у ци га ра ма и пи ћу у хо лу ис пред сво је кан це ла ри је, осо бље, 
ад ми ни стра ци ја и по ли ти ча ри су ве о ма бр зо уви де ли по год ну при-
ли ку да бу ду бли зу пред сед ни ка и тра же од ре ђе не услу ге.

Ло би ра ње на ор га ни зо ва ној осно ви за по чи ње свој раз вој ни 
пут кра јем осам на е стог ве ка ка да је и ин сти ту ци о нал но при зна то. 
Пр ви аманд ман на аме рич ки Устав, гра ђа ни ма при зна је пра во да 
сво је ин те ре се бра не код по ли тич ких уста но ва, да се мир но оку-
пља ју и упу ћу ју пе ти ци је вла ди. Ре ше њем Вр хов ног су да то се пра-
во сма тра не по сред ном по сле ди цом де мо крат ског си сте ма. По чет-
ком 1792. го ди не Ви ли јам Хул, је био унајм љен од стра не ве те ра на 
гра ђан ског ра та да ло би ра за ве ћу на док на ду рат них ве те ра на, и то 
се сма тра пр вим по зна тим слу ча јем ан га жо ва ња ло би сте. 

По чет ни ко ра ци ло би стич ког де ло ва ња ни су би ли ни на лик 
ло би ра њу у са вре ме ном сми слу те ре чи ко је ка рак те ри ше ор га ни-
за ци ја љу ди, ци ља ни го вор, ура ђе на ана ли за, раз ме на ин фор ма-
ци ја, ди рект ни раз го вор са кључ ним чи ни о ци ма, ме ди ја ти за ци ја 
про бле ма, ко ри шће ње са ве зни ка и др. Ло би ра ње је би ло пред у зи-
ма но од стра не по је ди на ца или тре нут них ко а ли ци ја, ус по ста вље-
них са тач но од ре ђе ним ци ље ви ма и тра ја ло је огра ни че но вре ме. 
Ло би сти су углав ном за сту па ли ко мер ци јал не ин те ре се. Тех ни ке 
ло би ра ња су под ра зу ме ва ле по зна те ме то де као што су прав ни и 
ло гич ни ар гу мен ти, фор ми ра ње но вих вер зи ја по је ди них до га ђа ја, 
ус по ста вља ње лич них кон та ка та. ‘’По стан дар ди ма ко ји се да нас 
сма тра ју не до зво ље ним и ко ји се ни ка ко не сме ју то ле ри са ти, ло-
би сти су ну ди ли, а за ко но дав ци при хва та ли но вац и раз не дру ге 
по кло не.’’4) У де вет на е стом ве ку са сна жним раз во јем ка пи та ли зма 

4) Ђурђић, А.: Интересне групе и лобирање као поступак у међународним односима, Бео-
град, 2007, стр. 56.
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ја вља се у САД јак ути цај по слов них кру го ва у сек то ру по љо при-
вре де (па мук), бан кар ском си сте му, же ле зни ца ма и сл. То је пе ри од 
ка да ло би ра њем по чи њу да се ба ве про фе си о нал не кор по ра ци је. 
Из ме ђу два свет ска ра та но ве тех но ло ги је, по пут хе миј ске, енер-
гет ске и ауто мо бил ске, пре ра ста ју у ути цај не еко ном ске сек то ре. 
На кон ре це си је 30-тих го ди на про шлог ве ка, по ја вљу ју се и но ви 
парт не ри др жа ве – син ди ка ти.

По чет ком два де се тог ве ка, по раст моћ ног но вог ме ди ја као 
што је ра дио дао је за мах ме диј ским кам па ња ма ко је су ло би сти 
ко ри сти ли да би ути ца ли на за ко но дав ца ин ди рект ним пу тем – ме-
ња њем јав ног ми шље ња.5) То ра де аген ци је ко је су спе ци ја ли зо ва-
не да пу тем ути цај них љу ди у ма њим де ло ви ма за јед ни це (ко је су 
на мен ски ци ља не) иза зо ву или по др же од ре ђе ни став или иде ју. 
Од ре ђе ни став, ми шље ње или иде ја се за тим кон ти ну и ра но пла си-
ра пу тем кон тро ли са них сред ста ва јав ног мне ња по др жа на од стра-
не ути цај них љу ди.

Пр ви по ку шај да се пра ви ла и на чин ло би ра ња прав но уре ди 
у САД, био је 1928. го ди не. На и ме За кон је пред ви ђао оба ве зу свих 
про фе си о нал них ло би ста да се ре ги стру ју у Кон гре су. Пред лог За-
ко на је по те као од гор њег до ма Се на та где је до био по треб ну ве ћи-
ну. Ме ђу тим, у Пред став нич ком до му пред лог За ко на ни је до био 
по треб ну са гла сност и на тај на чин је от па ла мо гућ ност да се уве де 
прав на ре гу ла ти ва у овој обла сти. Осам на ест го ди на ка сни је пред-
лог Се на та је на и шао на по др шку и као ре зул тат то га је до но ше ње 
Фе де рал ног за ко на о ло би ра њу. Овај За кон је де фи ни сао ло би сту 
као осо бу ко ја мо же да до ђе до цен тра од лу чи ва ња и на не по сре дан 
или по сре дан на чин да ути че на ње га у скла ду са сво јим ци ље ви-
ма. У на ме ри да се по ве ћа тран спа рент ност у свим ак тив но сти ма 
ко је пот па да ју под ло би ра ње, 1995 го ди не до нет је За кон о раз от-
кри ва њу ло би стич ке де лат но сти.6) По след њи за кон ко ји је до нет 
на ни воу фе де рал не вла де а ти че се про фе си је ло би сте је За кон о 
по ште ном ру ко вод ству и отво ре ној вла ди до нет 2007 го ди не ко ји 
са др жи од ре ђе не из ме не у од но су на прет ход ни за кон, у ци љу по-
ве ћа ња кон тро ле ра да ре ги стро ва них ло би ста као и но ве усло ве за 
ло би ра ње. 7)

У Евро пи је ло би ра ње на ста ло ка сни је и то на пот пу но дру-
гим осно ва ма не го што је слу чај са Сје ди ње ним аме рич ким др жа-
ва ма. Ло би ра ње је лак ше при хва ће но у ан гло сак сон ским ве ћин ски 

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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про те стант ским зе мља ма. На по до зре ње на и ла зи у ка то лич ким зе-
мља ма са ја ким ути ца јем цр кве ко ја је ло би ра ње до жи вља ва ла као 
не мо рал ну про фе си ју. 

Са из град њом Европ ске за јед ни це сре ди ном про шлог ве ка,8) 
ра ђа ју се чи сто европ ски ло би ји усме ре ни ка ин сти ту ци ја ма. Из ме-
ђу 1946 и 1948. го ди не, ини ци ја ти ве за ује ди ње ње Евро пе са др жа-
ва ле су иде ју ства ра ња јед не фе де рал не ор га ни за ци је су ве ре них др-
жа ва. Ме ђу тим, те ини ци ја ти ве су усту пи ле ме сто функ ци о нал ној 
ин те гра ци ји ко ја под ра зу ме ва пре но ше ње функ ци ја вла сти на ци-
о нал не др жа ве у од ре ђе ним обла сти ма за ко је је по сто јао ин те рес 
об је ди ња ва ња функ ци о ни са ња у ко рист свих уче сни ка. Исто вре-
ме но, од лу чи ва ње о том функ ци о ни са њу вр ши се у ор га ни ма са-
ста вље ним од по је ди на ца ко ји стрикт но ни су би ли де ле ги ра ни као 
пред став ни ци др жа ва, а исто вре ме но др жа ве чла ни це не зах те ва ју 
јед но гла сност у од лу чи ва њу о тим функ ци ја ма од за јед нич ког ин-
те ре са.9) На овај на чин, об је ди ња ва њем и пре но ше њем функ ци ја 
са на ци о нал ног ни воа на ни во европ ске ад ми ни стра ци је ство ре но 
је по год но тло за на ста нак и раз вој про фе си је ло би ра ња на ни воу 
Европ ске уни је. Кључ на про ме на за да љи раз вој европ ског ло би-
ра ња уве де на је Ма стрихтским спо ра зу мом, ко јим је Европ ски пар-
ла мент до био мно го ве ћа овла шће ња, та ко да од тог тре нут ка ин те-
ре сне гру пе по ку ша ва ју да кроз ути цај на овај за ко но дав ни ор ган 
по стиг ну за шти ту сво јих ин те ре са. 

Про цес до но ше ња од лу ка у би ло ко јој ор га ни за ци ји нај бо-
ље по ка зу је сте пен ор га ни зо ва но сти, од го вор ност од лу чи о ца, де-
мо кра тич ност дру штва и ње го ву ефи ка сност. Си сте ми од лу чи ва ња 
ви со ког сте пе на од го вор но сти и де мо кра тич но сти по пра ви лу су 
спо ри али су гре шке ма ње за раз ли ку од ауто ри тар них си сте ма ко ји 
су бр зи и ефи ка сни али пре пу ни опа сно сти од гре ша ка због нео д-
го вор но сти од лу чи ла ца.10) На чин на ко ји је уре ђен про цес од лу чи-
ва ња у Европ ској уни ји по ка зу је сте пен ње не ин те гри са но сти и он 
је углав ном по де љен на три нај зна чај ни је ин сти ту ци је Европ ске 
уни је: Европ ску ко ми си ју, Европ ски пар ла мент и Са вет ЕУ. За кон-
ско уре ђе ње ло би стич ке де лат но сти на ни воу Европ ске уни је ни је 
пра ви ло, др жа ве на раз ли чи ти на чин ре гу ли шу ову ма те ри ју, али 
уве де не су де ли мич не из ме не у од но си ма de fac to ло би ста и јав них 
ор га на.

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.



СПМ број 3/2010, година XVII, свеска 29. стр. 135-152.

142

СТРАТЕГИЈЕ И ТЕХНИКЕ ЛОБИРАЊА

Са раз во јем ло би ра ња до ла зи и до раз во ја ве ли ког бро ја раз-
ли чи тих тех ни ка и стра те ги ја. Чи тав спек тар тех ни ка и њи хо ва 
пра вил на при ме на да нас су по ста ле до ступ не це ло куп ној јав но сти 
што омо гу ћа ва да се оне лак ше на у че и пре не су. На овај на чин ло-
би ра ње кр чи се би пут у прав ном си сте му, за у зи ма ју ћи ме сто по-
себ не на у ке, ко ја омо гу ћа ва да се ква ли тет ни ло би сти ства ра ју и 
шко лу ју. 

Не по сто ји јед на оп ште при хва ће на про це ду ра ло би ра ња, и 
сва ка ло би стич ка аген ци ја се од лу чу је за је дан од мно го број них 
на чи на ло би ра ња, ода би ра тех ни ку и стра те ги ју ко ја се у да том 
тре нут ку чи ни нај по вољ ни јом и нај и спла ти ви јом. По сто је два 
основ на си сте ма и при сту па ло би ра њу:

А) Си стем крат ко роч ног ло би ра ња
При ста ли це овог на чи на ло би ра ња оче ку ју тре нут не ре зул-

та те. Они сма тра ју да ни је нео п ход но кон ти ну и ра но ло би ра ти и да 
је до вољ но ан га жо ва ти се са мо у од ре ђе ним си ту а ци ја ма. Ло би-
стич ка аген ци ја ко ја по слу је на овај на чин ма ло вре ме на по све ћу је 
оства ри ва њу ути ца ја и ан га жу је се са мо ка да је то нео п ход но. Они 
сво је ин те ре се за сту па ју углав ном пре ко дру гих ин те ре сних гру-
па, јер сма тра ју да ни је ис пла ти во ан га жо ва ње сред ста ва и нов ца у 
одр жа ва ње стал них кан це ла ри ја при ло би стич ким цен три ма.

Б) Си стем ду го роч ног ло би ра ња
При ста ли це ду го роч ног ло би ра ња не гу ју кон ти ну и тет, јер се 

сма тра да је ко ри сно одр жа ва ти и има ти кон так те са до но си о ци ма 
од лу ка чак и ако тре нут но не по сто ји циљ ло би ра ња. Ло би стич ке 
аген ци је ко је се ба ве ова квом вр стом ло би ра ња, унајм љу ју про фе-
си о нал це ко ји за сту па ју њи хо ве ин те ре се и отва ра ју кан це ла ри је 
у Бри се лу и Ва шинг то ну. Ком па ни ја ко ја на овај на чин унајм љу је 
ло би стич ку аген ци ју, же ли пре све га да по бољ ша а за тим и одр жи 
свој углед у сфе ри јав ног од лу чи ва ња. При ста ли це овог си сте ма 
одр жа ва ју стал не кон так те са до но си о ци ма од лу ка, чак и у оном 
вре мен ском ин тер ва лу ка да од њих не мо гу оче ки ва ти би ло ка-
кву ко рист. Овај си стем до би ја сво ју по твр ду ка да ло би сти за сну ју 
парт нер ски од нос са до но си о ци ма од лу ка ко ји се са њи ма кон сул-
ту ју око ра зних пи та ња.

Овај дру ги си стем се чи ни при ма мљи ви јим али је и знат но 
ску пљи. На и ме, ова кав на чин ло би ра ња тра жи озбиљ на нов ча на 
ула га ња и ства ра ње спе ци ја ли зо ва них кан це ла ри ја у бли зи ни ва-
шинг тон ске од но сно бри сел ске ад ми ни стра ци је. На ше је ми шље-
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ње да се у са вре ме ном до бу ин те ре си не мо гу ad hoc шти ти ти. 
Стал но при су ство и ула га ње по ста ју нео п ход ни, ка ко би се би ло на 
из во ру ин фор ма ци ја и ка ко би се мо гло успе шно де ло ва ти у тре-
нут ку док за то још ни је ка сно.

Из бор стра те ги је до во ди нас и до по ља ко ри шће ња раз ли чи-
тих тех ни ка. У са вре ме ном све ту се раз ли ку ју две основ не вр сте 
тех ни ка ло би ра ња: ди рект но ло би ра ње и ин ди рект но ло би ра ње. 
Ди рект но ло би ра ње под ра зу ме ва не по сре дан ути цај на за ко но дав-
не ор га не, док ин ди рект но ло би ра ње об у хва та по ку шај да се на 
до но си о це од лу ка ути че ко ри шће њем ме ди ја.

Ди рект но ло би ра ње
1. Лич ни са стан ци са до но си о ци ма од лу ка
Јав на сфе ра је сло же на, са мно го број ним уче сни ци ма. Да 

би се ин фор ми са ли, нео п ход но је ус по ста ви ти ди ја лог. У слу ча ју 
не до у ми це око са го вор ни ка, ра ди је се обра ти мо ни жој ин стан ци. 
Пра ви ло гла си: кре та ти се уз а не низ хи је рар хи ју.11) ‘’Очи у очи’’ 
кон такт је у нај ве ћем бро ју слу ча је ва нај е фект ни ји на чин да пред-
ста ви мо на шу тач ку гле да ња на од ре ђе ни про блем, али је и нај те же 
да се он ор га ни зу је. Об зи ром да по ли ти ча ри ре пре зен ту ју ве ли ки 
број љу ди, зах тев за ова квим са стан ком мо же би ти са мо је дан од 
хи ља ду. Уко ли ко се оства ри ова ква вр ста кон так та, ло би ста мо ра 
да има на уму да ће свој циљ лак ше по сти ћи ако на са го вор ни ка 
ути че сми сле но шћу, ја сно ћом и јед но став но шћу. Дру гим ре чи ма 
он мо ра сво је по дат ке да пре то чи у ја сну и убе дљи ву син те зу. Не 
тре ба оче ки ва ти не ки ин стант ре зул тат по сле пр вог раз го во ра има-
ју ћи у ви ду да су у пи та њу про фе си о нал ни по ли ти ча ри ко ји су на-
ви кли да не до но се им пул сив не и ис хи тре не од лу ке. 

2. Те ле фон ски раз го вор
Те ле фон ски по зи ви та ко ђе има ју ква ли тет не по сред но сти и 

лич не ди рект но сти, лак ше их је уре ди ти и за то су че шћи не го лич-
ни са стан ци. При ме ном так ти ке те ле фон ских по зи ва, ло би гру пе 
у ме ђу на род ним од но си ма по ку ша ва ју да до ђу до по др шке до но-
си о ца од лу ка. Ве ли ким бро јем по зи ва са ви ше стра на ко ји ма се 
ис по ља ва ју исти или слич ни зах те ви, мо же се из вр ши ти јак ути-
цај на са го вор ни ке. Те ле фон ским по зи ви ма је на ро чи то ла ко мо-
би ли са ти не вла ди не ор га ни за ци је у ци љу ини ци ра ња по ли тич ких 
ак ци ја. Мно ге ор га ни за ци је упо тре бља ва ју си стем ‘’те ле фон ских 
ста ба ла’’ ко ји функ ци о ни ше та ко што сва ки члан ло би гру пе има 
оба ве зу да по зи ва и одр жа ва кон так те са јед ним или ви ше ак ти ви-
ста у по је ди ним обла сти ма. Ови дру ги за тим, по зи ва ју кон так те 

11)  Кламан, М.: Лобирање, Београд, 2004, стр. 123.
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ко ји њи ма ‘’при па да ју’’ и на тај на чин се по ру ка о од ре ђе ним ак-
тив но сти ма пре но си на ве о ма брз на чин све док чи та ва гру па не 
бу де оба ве ште на.12) 

3. Пи сме но обра ћа ње 
Пи сме но обра ћа ње чла но ви ма ра зних ути цај них ор га на, слу-

жбе ни ци ма, зва нич ни ци ма и ад ми ни стра ци ји пред ста вља так ти ку 
ко ја чи ни са став ни део ве ли ког бро ја ло би стич ких стра те ги ја. Ов де 
је реч ис кљу чи во о при ват ним до пи си ма, за раз ли ку од са оп ште ња 
за штам пу или отво ре ног пи сма. Пред ност пи са ног докумeнта је 
што мо же исто вре ме но да се по ша ље на не ко ли ко ни воа. Што је 
ве ћи број раз ли чи тих адре са са ко јих се упу ћу ју до пи си о истом 
пи та њу, у ко ји ма се ве ли ки број по је ди на ца по зи ва на јед ну ор га-
ни за ци ју, при ти сак ко ји се ти ме вр ши на до но си о це од лу ка би ће 
ве ћи. На и ме, ло би сти ко ји ша љу елек трон ска пи сма, тру де се да 
при ка жу да су она по сла та са мно го ве ћег бро ја раз ли чи тих адре са 
иако су у ствар но сти са мо не ко ли ко ло би ста  ан га жо ва ни да на овај 
на чин кон так ти ра ју са но си о ци ма вла сти. По себ ну тех ни ку пред-
ста вља ју пи сме не пе ти ци је. Ло би сти по ку ша ва ју на овај на чин да 
што ви ше по је ди на ца уву ку у пи са ње пе ти ци ја од ре ђе ним по ли ти-
ча ри ма, оку пља ју ћи их око не ког про бле ма за ко ји они сма тра ју да 
пред ста вља оп шти ин те рес.

Ин ди рект но ло би ра ње
1. Упо тре ба ме ди ја
Про цес до но ше ња јав них од лу ка је ево лу тив не при ро де. Ста-

ње сва ког пред ме та мо же сва ко днев но да се ме ња, те је по треб но 
стал но пре и спи ти ва ње ка ко ин фор ма ци је не би по ста ле за ста ре ле 
и не по треб не. Рет ке су при ли ке за про сле ђи ва ње по ру ке, па је пра-
ће ње раз во ја пред ме та у ре ал ном вре ме ну нео п ход но.13) Има ју ћи 
у ви ду да се ме диј ска про па ган да од стра не ло би ста упо тре бља ва 
као јед на од ин ди рект них тех ни ка ути ца ја на јав но мње ње, по треб-
но је пре ци зи ра ти шта се под ра зу ме ва под пој мом јав ног мне ња. 
Јав но мње ње је мишљење о неком значајном дру шт веном пита-
њу (п олити чком,  е кон омском, правном, спортском и сл.) које је 
доминантно и раширено у јавности од стране неке веће социјалне 
групе у одређеном тре нут ку. Ј авно  мњење чи не тре ну тна уве ре-
ња, ста во ви  и афек тив но обој ен и  су до ви . 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, Бе-
оград, 2007, стр. 489.

13)  Кламан, М.: Лобирање, Београд, 2004, стр. 70.
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У формирању јав ног мне ња по себ но ва жну уло гу има ју ма-
сов ни ме ди ји.14) Мо же мо прет по ста ви ти да јав но мње ње че сто 
пред ста вља ми шље ње не ко ли ко но вин ских уред ни ка ко ји га на од-
ре ђе ни на чин ства ра ју. Има ју ћи у ви ду ову чи ње ни цу, мо же мо сло-
бод но ре ћи да ло би сти сво јим ути ца јем на сред ства ин фор ми са ња, 
од но сно сво јим до брим кон так ти ма са уред ни ци ма и но ви на ри ма 
уоп ште, на по сре дан на чин ути чу на фор ми ра ње јав ног мне ња и то 
у прав цу ко ји њи ма од го ва ра.15) На овај на чин ло би сти ко ри сте јав-
но мње ње кроз ме ди ја ти за ци ју не ког про бле ма,16) пред ста вља ју ћи 
га у очи ма обич ног све та као про блем ко ји се мо же ти ца ти сва ко га 
од нас. У скла ду са тим, ло би сти тра же по др шку за не што што ти-
шти обич ног чо ве ка и ства ра ју кри тич ну ма су око по др шке сво јој 
ства ри. У овим на сто ја њи ма ло би сти тра же мо гућ ност оства ри ва-
ња кон та ка та са што ве ћим бро јем ме ди ја. Уко ли ко ве ћи број но-
ви на и елек трон ских ме ди ја об ја ви исту ин фор ма ци ју, про ко мен-
та ри са ну на исти или сли чан на чин, код чи та ла ца ће то иза зва ти 
ми шље ње о исти ни то сти и ис прав но сти ин фор ма ци је. Дру гим ре-
чи ма, ка да се јед на ин фор ма ци ја ко ја је обич ном све ту не по зна та, 
пла си ра са ви ше стра на и са истим ко мен та ром, у очи ма сва ко га 
од нас је већ ство ре на сли ка упра во она ква ка кву су нам ло би сти 
и на ме ни ли. Ло би сти под јед на ко во де ра чу на да ин фор ма ци је бу ду 
об ја вље не и у ло кал ним и у ре пу блич ким сред стви ма јав ном ин-
фор ми са ња. 

Мо же се по ста ви ти пи та ње ка ко све ово ути че на до но си о це 
од лу ка. У сва ком дру штву, вла да и дру ги др жав ни ор га ни има ју ве-
о ма ве ли ки ре спект пре ма јав ном мне њу, тру де се да ство ре и очу-
ва ју по зи ти ван имиџ ме ђу сво јим би ра чи ма. Због то га су до но си о-
ци од лу ка скло ни да ускла ђу ју ко ли ко је то мо гу ће сво је ин те ре се 
са ин те ре си ма гла са ча, јер им од то га за ви си и њи хо ва по др шка на 
из бо ри ма. На овај на чин, фор ми ра ју ћи јав но мње ње ло би сти исто-
вре ме но вр ше ути цај на до но си о це од лу ка, ко ји се у ве ћој или ма-
њој ме ри при кла ња ју су ду јав ног мње ња. Све ово по ка зу је, да ка-
да за ка жу тех ни ке ди рект ног ло би ра ња, ло би сти ма увек оста је на 
рас по ла га њу јав но мње ње ко је пред ста вља моћ но оруж је у ру ка ма 
спо соб них ло би ста.

2. Ме диј ска по др шка екс пе ра та
Пре не го што од ре ђе ни спор ни пред мет оде у јав ност, ло би-

сти пр во о то ме оба ве шта ва ју над ле жне до но си о це од лу ка. Ово је 

14)  Ви да но вић, И.: Реч ник со ци јал ног ра да, Бе о град, 2006, стр. 211.

15)  Le mert, J.B.: Do es Mass Com mu ni ca tion Chan ge Pu blic Opi nion Af ter All, Nel son Hall, Chi-
ca go, 1981, стр. 32.

16)  Zet ter, L.: Lobbying The Art of Po li ti cal Per su a sion, Hampshi re, 2008. стр 91.
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и до бра шан са за ло би сте да по ли ти ча ри ма пла си ра ју сво ју вер зи-
ју на сту па ју ћег про бле ма. Да би пот кре пи ли озбиљ ност си ту а ци-
је, ло би сти по вре ме но ан га жу ју екс пер те у по је ди ним обла сти ма 
да да ју струч но ми шље ње. Екс пер ти ко ји да ју сво ја ми шље ња о 
не ком пи та њу из обла сти ко јом се ба ве, мо гу зна чај но до при не ти 
ја ча њу ста во ва ко је за сту па ју ло би сти. Она струч на ми шље ња ко ја 
од го ва ра ју ар гу мен ти ма из не тим од стра не ло би ста, узи ма ју се и 
при са је ди њу ју це ло куп ној до ку мен та ци ји  ко ју ло би сти до ста вља-
ју по ли ти ча ри ма. Ов де тре ба обра ти ти па жњу на то да се ло би сти 
чак и ка да ди рект но ан га жу ју екс пер те, тру де да оста ве ути сак ка ко 
су екс пер ти са мо стал но ре а го ва ли. Ло би сти ово ра де да би из бе гли 
оп ту жбе да вр ше ути цај на екс пер те од но сно да екс пер ти фи нан-
сиј ски за ви се од ло би ста. Екс перт ски ста во ви ко ји од ре ђе ну те зу 
по др жа ва ју, ма ње ће би ти оспо ра ва ни уко ли ко не бу де мо гу ће да се 
уста но ви би ло ка ква фи нан сиј ска ве за из ме ђу ло би ста и екс пе ра та 
на чи је се ста во ве ло би ста по зи ва.

3. Обез бе ђе ње јав них обе ћа ња
Јед на од уско по ве за них тех ни ка са тех ни ком упо тре бе ме-

ди ја је и обез бе ђе ње јав них обе ћа ња. На и ме, на кон ме ди ја ти за-
ци је од ре ђе ног про бле ма, док че ка ју за у зи ма ње ста ва до но си о ца 
од лу ке, ло би сти мо гу кре ну ти ко рак да ље и јав но тра жи ти од до-
но си о ца од лу ке да се из ја сни да ли по др жа ва став јав ног мње ња 
(у кон крет ном слу ча ју и ло би ста), или не. Об зи ром да до но си о ци 
од лу ка ни су скло ни, да ба рем јав но бу ду про тив ова квих ор ке стри-
ра них кам па ња ко је се во де у име оп штих ин те ре са, ло би сти ту 
ви де шан су да до би ју њи хо во обе ћа ње да по др жа ва ју ста во ве од-
ре ђе не гру пе. Уко ли ко ло би сти ус пе ју да при во ле зва нич ни ке да 
јав но из не су по зи тив не ко мен та ре ве за но за од ре ђе ни про блем, те 
из ја ве се ка сни је упо тре бља ва ју као део по сто је ће ар гу мен та ци је 
у раз го во ру са зва нич ни ци ма. То зна чи, да се са да ло би сти  јав но 
огла ша ва ју и по зи ва ју на обе ћа ња и на да ту реч зва нич ни ка ко ја им 
иде у при лог.17) 

17)  Com mon Ca u se: Re port from Was hing ton, оpen and ac co un ta ble go vern ment an ac tion pro-
gram for ci ti zens in the 1974. elec ti ons, Was hing ton, 1974.
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ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА УВОЂЕЊЕ 
ЛОБИСТИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

По сле рас па да СФРЈ, Ср би ја је ушла у про цес ме ња ња и 
по ли тич ког и при вред ног си сте ма. Ме ња ње си сте ма дру штве них 
вред но сти и ње го во уса гла ша ва ње са европ ским стан дар ди ма и 
смер ни ца ма Европ ске уни је ути ца ло је и на пре ком по зи ци ју уло-
ге и ме ста си сте ма ин те ре сних гру па. У но вом прав но по ли тич ком 
окру же њу по ја ви ли су се и но ви су бјек ти: по слов ни љу ди, ве ли ке 
при ват не ком па ни је, при вред на не фор мал на удру же ња, не вла ди-
не ор га ни за ци је, мул ти на ци о нал не ком па ни је и сл. Сви ови но ви 
су бјек ти за у зе ли су ве о ма бит не по зи ци је у не фор мал ном ло би-
стич ком си сте му. Ло би ра ње у си вој зо ни, без уре ђе ног по ступ ка, 
тран спа рент но сти и кон тро ле ку мо ва ло је ве ли ким скан да ли ма око 
под ми ћи ва ња и ко руп ци је у обла сти јав них на бав ки, при ва ти за ци је 
али и у за ко но дав ном про це су. Про блем ко руп ци је, на ко ји да нас 
ука зу ју пред став ни ци нај ви ших вла сти, је на стао као ин ди рект на 
по сле ди ца си стем ских про ме на и те шко ћа при ла го ђа ва њу но вим 
де мо крат ским ин сти ту ци ја ма. 

Ср би ја је де мо кра ти ја у по во ју ко ја је ушла у про цес гра ђе ња 
и учвр шћи ва ња основ них де мо крат ских по сту ла та. За крат ко вре-
ме тре ба из гра ди ти али и обез бе ди ти по ве ре ње гра ђа на у нај ви ше 
за ко но дав не, из вр шне и суд ске ин сти ту ци је. Тај по сао мо же да се 
успе шно за вр ши са мо под усло вом да по сто ји кон ти ну и ра на по ли-
тич ка ста бил ност ко ја га ран ту је ујед но и прав ну си гур ност a ко ја 
пред ста вља si ne qua non за до ла зак стра них ин ве сти ци ја али и из-
ла зак на ше зе мље на европ ско тр жи ште. 

Да љи раз вој но во у спо ста вље них ин сти ту ци ја за ви си пре 
све га од по стиг ну те по ли тич ке ста бил но сти и ква ли те та но ве вла-
де. Ср би ју да нас ка рак те ри шу ве ли ке и не ста бил не вла де. У ско ри-
јој про шло сти је би ло си ту а ци ја да су др жа ву во ди ле и ма њин ске 
вла де. Ко а ли ци о не вла де са ви ше стра на ка не из бе жно ре зул ти ра ју 
упли вом сва ке од вла да ју ће стран ке у раз ли чи тим де ло ви ма дру-
штве ног па и при вред ног си сте ма. У та квој си ту а ци ји чла ни це вла-
да ју ће ко а ли ци је нај ви ше во де ра чу на о по ли тич кој по де ли над ле-
жно сти у про це си ма јав ног од лу чи ва ња. Сви ор га ни од лу чи ва ња 
по чев од ре пу блич ког па до ло кал ног ни воа по ста ли су пред мет ин-
те ре со ва ња и на год бе мно штва по ли тич ких гру па ци ја ко је у ма њој 
или ве ћој ме ри чи не не ста бил ну вла да ју ћу ве ћи ну ко ја се са сто ји 
од 11 по ли тич ких пар ти ја. Број по ли тич ких пар ти ја ко је уче ству ју 
у вла сти у ди рект ној је сра зме ри са бр зи ном и тем пом спро во ђе ња 
ре фор ми. Раз ли чи ти при о ри те ти ко је има сва ка пар ти ја ко ја је део 
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гло ма зне вла да ју ће ве ћи не до ве ла је до то га да ни су ис пу ње ни не-
ки од глав них ци ље ва еко ном ске ре фор ме. Шан се да јед на од две 
нај ве ће пар ти је са ма на пра ви ста бил ну ко а ли ци о ну власт су ве о ма 
ма ле. Гле да но из пер спек ти ве ефи ка сно сти вла де и од луч но сти ка 
ус по ста вља њу де мо крат ских пра ви ла игре, на ме ће се као је ди но 
ре ше ње вла да са ста вље на од нај ви ше две или три стран ке.

За што је бит но из угла ло би сте ство ри ти ста би лан по ли тич-
ки и при вре ди си стем? За то што ви со ка по ли тич ка не ста бил ност 
ко ја вла да у јед ној зе мљи до во ди до сма ње ња успе шно сти ло би ра-
ња. Ово се де ша ва за то што у по ли тич ким си сте ми ма где се вла де 
сме њу ју ре ла тив но че сто и где не по сто ји по ли тич ки кон сен зус из-
ме ђу вла да ју ћих стра на ка и опо зи ци је, сва ка при ви ле ги ја и ко рист 
ко ју оства ру ју су бјек ти ло би ра ња је тре нут на и нео ба ве зу ју ћа за 
на ред ну вла ду осим ако и она не бу де пред мет но вог ло би ра ња.18) 
На овај на чин се обе сми шља ва сва ка иде ја ло би ра ња ко ја би би ла у 
са гла сно сти са по зи тив ним про пи си ма. До го вор нај ве ћих стра на ка 
око на чи на функ ци о ни са ња пар ла мен тар не де мо кра ти је ство ри ће 
по год но тле за за кон ско уре ђе ње ло би стич ке про фе си је. У скла ду 
са тим, тре ба ло би обез бе ди ти и од ре ђе не пред у сло ве. Има ју ћи у 
ви ду да је за ко ни та ло би стич ка ак тив ност ди рект но усме ре на ка 
су зби ја њу ко руп ци је у про це су до но ше ња од лу ка, тре ба обез бе-
ди ти су штин ску јав ност ра да за ко но дав ног ор га на ти ме што би се 
обез бе дио отво ре ни при ступ скуп штин ским до ку мен ти ма, на цр ти-
ма за ко на, пе ти ци ја ма, струч ним ми шље њи ма и сл. На исти на чин 
би но вим За ко ном о др жав ним слу жбе ни ци ма тре ба ло обез бе ди ти 
тран спа рент ност у функ ци о ни са њу јав не упра ве у сми слу обез бе-
ђе ња пра ви ла ко ја се ти чу при сту па ин фор ма ци ја ма од јав ног зна-
ча ја, по што ва ња пра ви ла др жав не слу жбе, ин тер не кон тро ле за по-
шља ва ња и сл.

Уко ли ко ови усло ви бу ду ис пу ње ни, ло би ра ње ће по ста ти 
нај тран спа рент ни ја по слов на ак тив ност, кон тро ли са на од мно гих 
су бје ка та дру штва. На су прот ло би ра њу, ко руп ци ја је увек тај на де-
лат ност ко ја се пред у зи ма од стра не не по зна тих љу ди и за јав но сти 
не по зна те ци ље ве. Мно ги за ко ни ко ји су са да у про це ду ри и око 
ко јих се ди же ме диј ска пра ши на не би би ли у та квом по ло жа ју да 
су ло би сти мо гли да упо зна ју јав ност о ци ље ви ма и ре зул та ти ма 
ко је ће по сти ћи пред мет ни за ко ни. Мно ге при ва ти за ци је ко је су 
се де си ле не би про шле ова ко, јер би јав ност мо гла уви дом у ло-
би стич ке из ве шта је ко ји су у пот пу но сти тран спа рент ни, да до ђе 
ла ко до од го во ра на ко ји на чин се де си ла при ва ти за ци ја, за чи ји 
ра чун и ко ји су ње ни ре зул та ти.  

18)  Cam pos-Gi o van no ni: Lobbying, cor rup tion and po li ti cal in flu en ce, Bonn, 2006, стр. 7.
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РАЗЛОЗИ ЗА ЗАКОНСКО УРЕЂЕЊЕ 
ЛОБИСТИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Има ју ћи у ви ду иза зо ве ко ји сто је пред на шим дру штвом у 
кон тек сту при дру жи ва ња Европ ској уни ји, ло би ра ње ће убр зо по-
ста ти је дан од не за о би ла зних на чи на ко ји мо гу по мо ћи у по зи ци о-
ни ра њу и при су ству на ше др жа ве у ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма, 
за шти ти на ци о нал них ин те ре са и ре а ли за ци ји по слов них про је ка-
та. 

У раз ви је ним де мо крат ским др жа ва ма са ви со ком по ли тич-
ком кул ту ром и ја ким де мо крат ским ин сти ту ци ја ма, про фе си о нал-
но ло би ра ње пред ста вља ле ги тим ну и уоби ча је ну ак тив ност ко ја 
се пре све га, са сто ји од за сту па ња ин те ре са. Ве ли ки број зе ма ља 
је ове ак тив но сти ре гу ли сао вла ди ним уред ба ма, скуп штин ским 
пра вил ни ци ма и сл. (Дан ска, Фран цу ска, Не мач ка, Ир ска, Ве ли ка 
Бри та ни ја и др.), а је дан ма њи број др жа ва је од лу чио да ову област 
за кон ски ре гу ли ше ( Сад, Ка на да, Пољ ска, Ма ђар ска, Ли тва ни ја). 
САД и Ка на да има ју нај ра зви је ни ја фор мал на пра ви ла и про пи-
се. Ка да је реч о европ ским зе мља ма, Не мач ка и Ве ли ка Бри та ни ја 
има ју фор мал на пра ви ла и про пи се, али ове две зе мље пра те раз-
ли чи те стра те ги је. У Не мач кој, фор мал на пра ви ла о ло би ра њу су 
укљу че на у Пра вил ник Бун де ста га. У Ве ли кој Бри та ни ји, на су прот 
то ме, при ступ је за сно ван на ре гу ли са њу оних ко ји се ло би ра њу, а 
не на ре гу ли са њу ло би ста. Ов де тре ба при ме ти ти да и у др жа ва ма 
где не фор мал на пра ви ла и про пи си и да ље но се пре ва гу, пи та ње 
фор мал ни јег ре гу ли са ња ло би стич ке про фе си је по ста је све ак ту-
ел ни је. По ли тич ки скан да ли ко ји по тре са ју не ке др жа ве на гла ша-
ва ју не про пи сан ути цај од ре ђе них ин те ре сних гру па у од но су на 
до но си о це од лу ка и јав но од лу чи ва ње. Као по сле ди ца то га ја вља 
се ве ћи јав ни и по ли тич ки при ти сак ко ји зах те ва за кон ско уре ђе ње 
ло би стич ке де лат но сти.

Има ју ћи у ви ду са вре ме не тен ден ци је ка да је у пи та њу ре гу-
ли са ње ове обла сти, сма тра мо да је нео п ход но на овом ме сту на-
гла си ти по тре бу за за кон ским уре ђе њем ло би стич ке де лат но сти у 
Ре пу бли ци Ср би ји.

Пра ви ла и про пи си ко ји уре ђу ју раз ли чи те обла сти че сто се 
иг но ри шу. По сле ди ца свих си стем ских про ме на ко је су нам се де-
си ле, је су озбиљ ни про бле ми при ла го ђа ва ња но вим пра ви ли ма и 
ин сти ту ци ја ма но во на ста ле си ту а ци је. До ми ни ра ју не фор мал не 
мре же кон так та из ме ђу при ја те ља и по ро ди ца. Про цес од лу чи ва ња 
те жи да бу де та јан и не ма тран спа рент но сти. Зва нич ни са стан ци 
су че сто ма ње ва жни од оно га што се до га ђа пре и по сле њих. Без 
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ефек тив ног функ ци о ни са ња ме ха ни за ма пра ви ла и санк ци о ни са ња 
ко је уво ди За кон о ло би ра њу, го ре спо ме ну те не фор мал не мре же 
че сто се пре тва ра ју у об ли ке по ли тич ке ко руп ци је, под ми ћи ва ња, 
не по ти зма, и сл.

Све ја чи та лас за кон ског ре гу ли са ња ове про фе си је у Евро пи 
под ра зу ме ва пре све га ре ги стра ци ју ло би ста, пра ви ла и ко дек се по-
на ша ња ко јих се мо ра ју при др жа ва ти про фе си о нал ни ло би сти. На 
овај на чин се ло би ра ње из там не зо не пре ме шта у тран спа рент не 
окви ре ко је др жа ва кон тро ли ше и над гле да. У том сми слу, ло би ра-
ње пред ста вља по сту пак ко ји у ве ли кој ме ри до при но си раз ви ја њу 
де мо крат ских про це са јед ног дру штва, и то ка ко на уну тра шњем 
та ко и на ме ђу на род ном пла ну. За кон о ло би ра њу пред ста вљао би 
део ши рег при сту па ко ји пред у зи ма Вла да Ср би је ка бо љем ре гу-
ли са њу по ли тич ког си сте ма и по ли ти ке ин те ре сних гру па и об ра-
чу на са ко руп ци јом.

Не ма ње ва жно је на по ме ну ти и ко рист ко ји би ова кав За кон 
до нео др жа ви Ср би ји у од но су на Европ ску Уни ју. Про цес до но-
ше ња од лу ка у Европ ској уни ји по ста је све зна чај ни ји не са мо за 
др жа ве чла ни це не го и за дру ге су бјек те. Као по сле ди ца екс пан зи је 
зна ча ја и ути ца ја, у Европ ској уни ји се по ја вљу је све ви ше ин те-
ре сних гру па, са јед ним ци љем – ути ца ти на до но си о це од лу ка. 
С тим у ве зи, сма тра мо да је ло би ра ње на ни воу Европ ске уни је 
по треб но не са мо за по зи ци о ни ра ње већ и при су ство др жа ве у ме-
ђу на род ним окви ри ма. У скла ду са овим, Ср би ја би пот по ма жу ћи 
про фе си ју ло би ра ња ство ри ла гру пу до бро об у че них сво јих ло би-
ста ко ји би ра ди ли у ко рист др жав них ин те ре са на ме ђу на род ном 
пла ну.

По ла зе ћи од ис ку ста ва зе ма ља у чи јим прав ним си сте ми ма 
је за жи ве ла ло би стич ка про фе си ја, сма тра мо да се, ка да је реч о 
Ср би ји, као при ро дан за кљу чак на ме ће уре ђе ње ове обла сти ис-
кљу чи во у фор ми за ко на а не пра вил ни ци ма, уред ба ма или дру гим 
под за кон ским ак ти ма. По сто је нај ма ње три раз ло га за та ко не што:

А) Пр ви раз лог је сте то што сма тра мо да у зе мља ма ко је про-
ла зе кроз дру штве но-при вред ну тран зи ци ју, у ко ји ма тек пред сто ји 
тра си ра ње пу та за ус по ста вља ње и раз вој ја ких де мо крат ских ин-
сти ту ци ја и где још не по сто ји до вољ но из гра ђе на свест о по што-
ва њу пра ви ла, ова област се мо ра уре ди ти за ко ном, јер ће се на 
тај на чин про фе си ја ло би сте до дат но осна жи ти и оја ча ти. Свест о 
ан га жо ва њу ло би сте и по што ва ње про це ду ре ло би ра ња мо ра има-
ти за кон ску под ло гу да још јед ном по ша ље ја сан сиг нал свим бу-
ду ћим уче сни ци ма про це са ло би ра ња да у на шем си сте му по сто је 
ја сна пра ви ла и санк ци је.
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Б) Дру ги раз лог за што је по треб но за кон ски уре ди ти ову 
област је сте по тре ба др жа ве Ср би је да по ша ље не дво сми сле ну 
по ру ку Европ ској Уни ји да је по пут дру гих ис точ но е вроп ских зе-
ма ља спрем на да ко руп ци ју у овој обла сти пот пу но обе сми сли, 
омо гу ћа ва ју ћи свим за ин те ре со ва ним кли јен ти ма да на за ко нит и 
тран спа рен тан на чин шти те и оства ру ју сво је ин те ре се.

В) Тре ћи раз лог ле жи у чи ње ни ци да др жа ва Ср би ја до но-
ше њем ова квог за ко на свр ста ва се бе у ре ги о нал ног ли де ра, чи ји 
ће за кон би ти смер ни ца свим др жа ва ма у ре ги о ну, а ти ме ће  се бе 
про мо ви са ти у озбиљ ног парт не ра ЕУ у про це су европ ских ин те-
гра ци ја.

На кра ју, мо же мо ре ћи да уко ли ко се ло би ра ње бу де спро во-
ди ло јав но и ако се пред ви ди јед на ка мо гућ ност при сту па про фе-
си о нал них ло би ста ка до но си о ци ма јав них од лу ка, то ће има ти за 
крај њу по сле ди цу и по бољ ша ње ква ли те та за ко но дав ног про це са. 

Ср би ја је пот пи си ва њем уго во ра о ста би ли за ци ји и при-
дру жи ва њу, тра си ра ла се би пут ка вред но сти ма Европ ске уни је. 
При бли жа ва њем Европ ској уни ји, на ста ће по тре ба да на ши при-
вред ни ци, не вла ди ни су бјек ти или по је ди ни ре ги о ни по ка жу ви ше 
ин те ре со ва ња за ре гу ла ти ву ЕУ, а са мим тим и за мо гућ ност ло би-
ра ња. 

Bal sa Ka sce lan

IN TRO DUC TION OF THE LOBBYING ACT  
IN TO PO LI TI CAL SYSTEM OF SER BIA

Sum mary
We be li e ve a so ci ety sho uld re cog ni ze lobbying as le gi ti ma te and 

ne ces sary. In a de moc racy, ac ti ve pri va te in vol ve ment in set ting pu blic 
pri o ri ti es is an as set. In re turn, we be li e ve so ci ety can ex pect lobbying 
to be tran spa rent.

Du ring eco no mic and po li ti cal tran si tion, open lobbying is pro-
bably a he althy sign of po si ti ve de moc ra tic chan ge. Com mu nism di-
sco u ra ged in de pen dent ci vic ac ti vity, and in eco no mic li fe, with lar ge 
sta te-ow ned mo no po li es re jec ting re form or pri va ti za tion, small and 
me di um-si zed en ter pri ses may ha ve to uni te in bu si nes ses as so ci a tion 
to be he ard. 

A sur vey of tran si tion co un tri es ac tu ally fo und that lobbying and 
cor rup tion are re ver sely re la ted, in the sen se that the mo re cor rupt a na-
tion is, the less li kely in di vi dual firms are to en ga ge in lobbying. Our 
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re se arch tends to sug gest that lobbyists are not aver se to sta tes ha ving 
re gi sters of lobbyists for a num ber or re a sons. 

Pri ma rily the pa per tends to le gi ti mi ze lobby gro ups as ac tors 
in the po li ti cal pro cess, and gi ves a cer tain tran spa rency to the ove rall 
lobbying pro cess. Equ ally as im por tant it al lows ci ti zens to openly see 
what lobby gro ups are do ing and who in go vern ment they are tal king 
to, with the re sult that over ti me ci ti zens be co me less cyni cal abo ut the 
work and na tu re of lobby or ga ni za ti ons, and in deed po li ti ci ans. 

Lobbyist em ploys a wi de ran ge of tec hni qu es and stra te gi es to 
pro mo te the ir po licy go als. The tec hni qu es used by in te rest gro ups can 
be di vi ded in to di rect and in di rect tec hni qu es. Aut hor of fer di rect tec-
hni qu es by which lobbyists ap pro ach the of fi ci als per so nally to pre sent 
the ir ca se and po int of vi ew. With in di rect tec hni qu es, in con trast, lob-
byists use the ge ne ral pu blic and me dia to in flu en ce de ci sion ma kers. 
At the end of this pa per we of fer a num ber of re a sons for lobbying le-
gi sla tion in Ser bia.
Key words: Lobbying, cor rup tion, eco no mic and po li ti cal tran si tion, po li ti cal 

par ti es, po li ti cal in te rest gro ups, po li ti cal in sta bi lity.

ЛИТЕРАТУРА 

Видановић, И.: Речник социјалног рада, Београд, 2006.
Ђурђић, А.: Интересне групе и лобирање као поступак у међународним 

односима, Београд, 2007.
Кламан, М.: Лобирање, Београд, 2004.
Kober-Smith, M.: Legal Lobbying How To Make  Your Voice Heard, London, 2000.
Lemert, J.B.: Does Mass Communication Change Public Opinion After All, Nelson 

Hall, Chicago, 1981.
Стојановић, Р.: Спољна политика Европске уније, Београд, 1998.
Campos-Giovannoni: Lobbying, corruption and political influence, Bonn, 2006.
Common Cause: Report from Washington, оpen and accountable government an 

action program for citizens in the 1974. elections, Washington, 1974.
Zetter, L.: Lobbying The Art of Political Persuasion, Hampshire, 2008.
Hall-Wiecek-Finkelman: American Legal History, New York, 1996.
2 U.S.C. 1601 The Lobbying and Disclosure Act of 1995. 
Public Law 110 - 81 - Honest Leadership and Open Government Act of 2007.



УДК: 342.565.2:32(497.11)
Примљено: 17. јуна 2010.
Прихваћено: 30. августа 2010.
Прегледни рад

Српска политичка мисао 
број 3/2010.

год. 17. vol. 29.
стр. 153-174.

153

МаркоПејковић
Институт за политичке студије, Београд

УСТАВНИ СУД У ПОЛИТИЧКОМ 
СИСТЕМУ СРБИЈЕ И КОМПАРАТИВНА 

ИСКУСТВА –  ТЕОРИЈА И ПРАКСА*) 

‘’Мо же се ре ћи да су ње го ва овла шће ња ско ро 
пот пу но по ли тич ка, ма да је ње го во устрој
ство пот пу но пра во суд но’’  
       (Алек сис де То квил о Вр хов ном су ду САД)1)

Са же так
У овом тек сту, аутор ће по ку ша ти да кроз прав ни и по ли-

ти ко ло шки при ступ, што ре ал ни је са гле да по ло жај и уло гу Устав-
ног су да у Ср би ји. Нај пре, раз ма тра се те о риј ски про блем при ро де 
овог др жав ног ор га на и ње го вих функ ци ја. Ра све тља ва ње ова квих 
пи та ња не слу жи пу ком те о рет ском лар пур лар ти зму, већ пред ста-
вља су штин ски до при нос у по гле ду (не)оправ да но сти од ре ђе них 
функ ци ја Устав ног су да, пре те жно по ли тич ког ка рак те ра по пут 
им пич мен та или за бра не по ли тич ких ор га ни за ци ја, бу ду ћи да из 
ка рак те ра јед ног др жав ног ор га на про ис ти че и до мен ње го вих 
над ле жно сти. По се бан осврт је на пра вљен у од но су на прак су су-
да пре ма до ступ ним по да ци ма из 2009. го ди не. Бо га та европ ска 
устав но суд ска ју ри спру ден ци ја и ли те ра ту ра, за у зи ма ју по себ-
но ме сто. Ови мо мен ти су pri ma fa cie па ра диг ме за про це њи ва ње 
ефи ка сно сти срп ског Устав ног су да, али и као глав но сред ство у 
ана ли зи устав ног суд ства in to to. Ука зу је се на нео п ход ност пре ва-
зи ла же ња тра ди ци о нал не/ве штач ке ди хо то ми је устав но пра во-по-

*) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-
ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра га Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

1) Алек сис де То квил, О де мо кра ти ји у Аме ри ци, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но-
ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 2002, стр. 130-131.
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ли ти ка, ле ги ти ми за ци је устав ног су да мо ди фи ко ва ним ме ри ли ма 
пред став нич ке де мо кра ти је, док кри тич ки по глед на прак су (број-
ни не ре ше ни пред ме ти) на во ди на за кљу чак по тре бе струк тур ног 
пре о бли ко ва ња су да. 
Кључ не ре чи: устав ни суд, не га ти ван за ко но да вац, по зи ти ван за ко но да-

вац, устав ност, устав на жал ба, ре и збор устав них су ди ја, 
суд ско ве ће, су ди фи ка ци ја по ли ти ке, устав

ТЕОРИЈСКА ПРИРОДА УСТАВНОГ СУДСТВА

Основ на функ ци ја устав них су до ва – за шти та устав но сти 
и за ко ни то сти, има сво је пре те че у прав ној тра ди ци ји Евро пе2) и 
Аме ри ке да ле ко пре од лу ке Вр хов ног су да САД у спо ру Mar bury v. 
Ma di son из 1803. го ди не, а ко јом је пр ви пут суд не ке мо дер не др жа-
ве за сно вао над ле жност да вр ши кон тро лу устав но сти за ко на.3) Та-
ко је у ан тич ком пра ву оби чан за кон (psep hi sma ta) био ва же ћи са мо 
уко ли ко би био у скла ду са ви шим и те шко из мен љи вим за ко ном 
(no moi). У сред њем ве ку, кра љев gu ber na cu lum ни је смео да пре ко-
ра чу је у до мен прав но сна жни јег по рет ка под име ном iuris dic tio. 
Ка сни је су фран цу ски пред ре во лу ци о нар ни су до ви – par le ments, 
ову раз ли ку ко ри сти ли да ану ли ра ју ар би трар не ак те кра ље ва или 
скуп шти не ста ле жа. Без об зи ра што су функ ци је устав ног суд ства 
у сфе ри мо дер не др жа ве, ухва ти ле ко ре на пр во на аме рич ком кон-
ти нен ту,4) за нас је од по себ не ва жно сти кон ти нен тал на тра ди ци ја 
суд ске кон тро ле устав но сти ко ја за по чи ње са ства ра њем аустриј-
ског устав ног су да 1920. и ње го вим твор цем Хан сом Кел зе ном.5) 
Она под ра зу ме ва цен тра ли зо ва ну кон тро лу устав но сти, пре ма ко-
јој са мо је дан цен трал ни ор ган вр ши устав но суд ску над ле жност, 
на су прот аме рич кој, ко ја зна чи де цен тра ли зо ва ну кон тро лу ни жих 
су до ва (in fe ri or co urts), уз пра во жал бе све до Вр хов ног су да САД.

2) Ma u ro Cap pel le ti and John Clar ke Adams, „Ju di cial Re vi ew of Le gi sla tion: Euro pean An te-
ce dents and Adap ta ti ons“, Har vard Law Re vi ew, Vol. 79, No. 6 (Apr., 1966), pp. 1209-1213.

3)  Ко ста Ча во шки, Устав ност и фе де ра ли зам  Суд ска кон тро ла устав но сти у ан гло сак
сон ским фе де рал ним др жа ва ма, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1982, стр. 59.

4) под ути ца јем пре све га Ку ко ве док три не су пре ма ти је com mon law прак се у од но су на 
ак те пар ла мен та у чу ве ном слу ча ју Bon ham; ви ше ви де ти у: Ma u ro Cap pel let ti, „Ju di cial 
Re vi ew in Com pa ra ti ve Per spec ti ve“, Ca li for nia Law Re vi ew, Vol. 58, No. 5 (Oct., 1970), pp. 
1027-1030.

5)  Ди ми три је Ку лић, Устав но суд ство у све ту, Бе о град-За је чар, 1982, стр. 53.
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У обла сти устав но суд ске те о ри је Кел зен ипак ни је био ко хе-
рен тан, ка ко по ка зу је од лич на сту ди ја Ми ше ла Тро пе ра.6) Нај пре 
је твр дио ка ко је за су пре ма ти ју уста ва као основ не нор ме кон ти-
ну и ра ног прав ног по рет ка (Grund norm), ода кле по ти че ва лид ност 
сва ке ни же/ка сни је нор ме у хи је рар хи ји, ви тал но по сто ја ње суд ске 
кон тро ле устав но сти. Ка сни је, у свом чу ве ном де лу Чи ста те о ри
ја пра ва је по ну дио дру га чи је схва та ње.7) Уста во тво рац има из бор. 
Или да за ко но да вац бу де крај ња ин стан ца ко ја од лу чу је о устав но-
сти за ко на, пу тем на че ла lex po ste ri or de ro gat le gi pri o ri, или за ту 
по тре бу мо же да уста но ви ‘’спе ци ја лан суд’’, од но сно да кон тро лу 
устав но сти по ве ри свим су до ви ма. Та ко се за кљу чу је да устав но 
суд ство ни је ап со лут ни га рант прав ног по рет ка, не го са мо јед на од 
мо гућ но сти, тим пре што се ва лид ност (прав на ле ги тим ност) сва-
ког ак та ну жно прет по ста вља, све до мо мен та док са гла сно устав-
ној про це ду ри он не пре ста не да ва жи као про тив у ста ван. Га рант 
ње го ве ва лид но сти је устав као ви ши прав ни акт, а по Кел зе ну, кон-
цеп ту ал но ни је мо гућ су коб из ме ђу ви ше и ни же нор ме у прав ном 
прет ку, јер би то био con tra dic tio in adjec to, по што у том слу ча ју 
ни жа нор ма не би ни има ла ста тус нор ме (би ла би не што дру го). По 
овој ло ги ци, сва ки устав и пре 1920, је мо рао да има су пре ма ти ју. 
Та ко про из и ла зи да раз ло зи за уво ђе ње устав ног су да уоп ште не 
мо ра ју да бу ду прав ни (!), јер прав ни по ре дак/устав оста је ва ли дан 
и без ње га. У скла ду са овим мо же да бу де и Кел зе но ва пре фе-
рен ци ја суд ске кон тро ле устав но сти ex an te,8) да кле у пре вен тив-
ном ви ду, што се те шко мо же по ми ри ти са ви ђе њем су да као чи сто 
прав ног ор га на. Ов де ва ља би ти опре зан, по што је по све му су де-
ћи, у Кел зе но вој те о ри ји сва ко пра во у ве ћем или ма њем сте пе ну, 
у ства ри са мо фор ма ли зо ва на по ли ти ка, иако ни је сва ка по ли ти ка 
пра во. Овај прав ни пи сац је у књи зи Ге не рал на те о ри ја др жа ве и 
пра ва (1945) ис та као да устав ни суд за и ста има ин хе рент ну по ли-
тич ку уло гу,9) до ду ше по ње го вој ар хи тек ту ри, ис кљу чи во у ви ду 
не га тив ног за ко но дав ца (од лу чу је шта не мо же да бу де за кон), за 
раз ли ку од пар ла мен та ко ји ра ди по ло ги ци по зи тив ног за ко но дав-
ства. Кел зен је у ис тој овој књи зи, у ко јој је при знао по ли тич ки 
на бој су да, са мо сад на на ред ној стра ни, на пи сао да је ди но устав-

6)  Mic hel Tro per, „The lo gic of ju sti fi ca tion of ju di cial re vi ew“, In ter na ti o nal Jo ur nal of Con
sti tu ti o nal Law, 2003, 1(1), pp. 105-108.

7)  Hans Kel sen, Pu re the ory of law, The Law bo ok Ex chan ge LTD, Clark, New Jer sey, 2005, pp. 
271-276.

8)  Alec Sto ne Swe et, Go ver ning with Jud ges – Con sti tu ti o nal po li tics in Euro pe, Ox ford Uni-
ver sity Press, 2002,  p. 36.

9)  Hans Kel sen, Ge ne ral the ory of law & sta te, Tran sac tion pu blis hers, 2006, pp. 156-157.
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ни суд га ран ту је ефeк тивну при ме ну уста ва. Но, ва лид ност (тре ба) 
ни је ефек тив ност (је сте), прем да су они у ве зи. Ва лид но сти има, 
ако по сто ји и ми ни мум ефек тив но сти. Не мо же мо се оте ти ути ску 
да је ова за мр ше на те о ри ја и по нов ни на гла сак на су ду као је ди-
ном га ран ту уста ва про дукт же ље, да се ни ка да ви ше не по но ви 
крах Вај мар ске Не мач ке, Хи тле ро вим ле гал ним до ла ском на власт, 
а што је има ло да ле ко се жне по ли тич ке по сле ди це, та ко што ће се 
уста вом уве сти ко рек ти ван ме ха ни зам по ред за ко но дав ца у ср цу 
по ли тич ког про це са и та ко сма њи ти раз мак ва лид ног и ефек тив-
ног. Да ли је ова кон струк ци ја зна чи ла да је устав ни суд као не га-
ти ван за ко но да вац за ми шљен као је дан прав но-по ли тич ко-суд ски 
ко рек тив, од но сно ал тер на ти ва пар ла мен ту, ко ја ће о за ко ну раз ми-
сли ти и од лу чи ти још јед ном, дру га чи јом про це ду ром и од лу ка ма? 
Иако из Кел зе но ве те о ри је то ну жно не про из и ла зи, не мо же се ни 
ис кљу чи ти као нај ве ро ват ни ја хи по те за. Али, оно што је у срп ској 
ре цеп ци ји Кел зе на за не ма ре но или пре ћу та но, је сте да је по ње му 
устав ни суд исто вре ме но и не га ти ван и позитиван за ко но да вац, 
ако му је уста вом да то у над ле жност да од лу чу је о дво сми сле ној 
и ши ро ко уте ме ље ној при ро ди људ ских пра ва.10) Слу чај са по зи-
тив ним за ко но дав цем је та ко знат но ја сни ји. Устав ни суд се ту по-
ја вљу је као ко нач на ин стан ца за ту ма че ње и пре ци зи ра ње нео д ре-
ђе ног и флек си бил ног пој ма људ ских пра ва. У том слу ча ју ра ди се 
о de fac to суд ско-по ли тич ком ор га ну. Та ко је 1971, од лу чив ши да 
за сну је над ле жност људ ских пра ва, ка да је ре во лу ци о нар ну Де кла-
ра ци ју о пра ви ма, пре ам бу лу уста ва Че твр те ре пу бли ке и фун да-
мен тал не прин ци пе за ко на, узео као прав но оба ве зу ју ће, фран цу-
ски Устав ни са вет иза звао пра ви по ли тич ки зе мљо трес у јав но сти.

До ма ћа прав на те о ри ја је по пи та њу при ро де устав ног су-
до ва ња по де ље на исто ко ли ко и стра на. Ра до мир Лу кић твр ди да 
је устав ни суд прав ни ор ган у ме ри у ко јој је то и сва ки дру ги суд, 
да он прав ном ло ги ком оце њу је устав ност за ко на, а не пу тем по-
ли тич ке це лис ход но сти. Пре ма то ме, не мо же би ти го во ра о устав-
ном су ду као по ли тич ком ор га ну.11) Мар ко вић устав ни суд др жи за 
апо ли тич ки ор ган. Иако су пред ме ти пред устав ним су дом увек 
про же ти по ли тич ким еле мен ти ма, он упра во има у за да так да их 
објек ти ви зи ра и де по ли ти зу је у скла ду са прав ним ре зо но ва њем.12) 

10)  Alec Sto ne Swe et, „The po li tics of con sti tu ti o nal re vi ew in Fran ce and Euro pe“, In ter na ti o nal 
Jo ur nal of Con sti tu ti o nal Law, 2007, 5(1), pp. 72-73, 83-84; 

11)  Ра до мир Лу кић, Устав ност и за ко ни тост у Ју го сла ви ји, Све ска I, Бе о град, 1966, стр. 
98.

12)  Рат ко Мар ко вић, „Устав ни суд у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не“, Ана ли 
Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, LV, 2/2007, стр. 30, 39.



Марко Пејковић Уставни суд у политичком систему Србије и...

157

Па вле Ни ко лић  за сту па те зу да устав ни суд ни је ор ган ко ји во ди 
по ли ти ку или ства ра прав не нор ме на би ло ко ји на чин,13) и у ово ме 
се по зи ва на бив шег су ди ју Устав ног три бу на ла Пољ ске Ле ха Гар-
лиц ког (без ре фе рен це), бу ду ћи да је устав но су до ва ње пу ко ''ства
ра лач ко ту ма че ње а не ства ра ње устав них нор ми''. Да ово ни ка ко 
ни је слу чај, Ни ко ли ћа де ман ту је сам Гар лиц ки. Не са мо да се сви 
уста ви у све ту од ли ку ју уоп ште ном дик ци јом – не го су и де ло ви 
уста ва по све ће ни људ ским и ма њин ским пра ви ма (углав ном на ста-
ли на кон II свет ског ра та - из у зе так  аустриј ска устав на но ве ла из 
1929) по ред ап стракт ног сти ла и ну жно вредносно ори јен ти са ни. 
Због то га, устав но су до ва ње под ра зу ме ва знат но ве ћу дис кре ци ју 
су ди ја и сте пен кре а тив но сти у ту ма че њу прав не нор ме не го што је 
то слу чај са обич ним су до ви ма. Устав но су до ва ње је по де ша ва ње 
устав них нор ми про мен љи вим по ли тич ким и со ци јал ним окол но-
сти ма и да ва ње сми сла тек сту да ле ко из ван на ме ра ва ног окви ра. 
Чак то ли ко, да овај ''суд ски'' кре и ран устав (jud gema de con sti tu
tion) до пу њу је или пре мо шћу је пи са ни устав.14) Ку лић, пак, ви ди 
суд као ор ган ко ји че сто за ди ре у до мен по ли тич ког, јер је по вре да 
не ког устав ног пра ва исто вре ме но и по вре да по ли тич ког пра ва, а 
од лу ке устав ног су да има ју да ле ко се жан по ли тич ки и дру штве ни 
зна чај, у од но су на оне обич них су до ва. Устав не су ди је не мо гу у 
ре зо но ва њу да се ли ше по ли тич ког и со ци јал ног кон тек ста у ко ји 
је уро њен по ли тич ки си стем. Та ко су не ки од по зна ти јих устав-
них су до ва у све ту, ис по љи ли сна жне по ли тич ке ка рак те ри сти ке.15) 
Сло бо дан Ор ло вић16) и Зо ран То мић су на Ку ли ће вом тра гу. То мић 
на гла ша ва и зна чај ра ни јег пи сца - Кр бе ка. Пре ма овом за чет ни ку 
те о ри је устав ног суд ства у нас, свр ха устав ног су до ва ња је де по ли-
ти зи ра ње, али то не зна чи да су ди ја ту ма чи нор ме прав но ме ха нич-
ки, већ да он мо ра да се ру ко во ди и еко ном ским, со ци јал ним и по-
ли тич ким мо мен ти ма од ре ђе ног по ли тич ког си сте ма, уз ре дук ци ју 
су бјек тив них кри те ри ју ма.17) По сто је ми шље ња да се при кри ве на 
уло га по зи тив ног за ко но дав ца устав ног су да мо же от кри ти по сред-
но, ана ли зом ње го вих од лу ка и што је нај ва жни је обра зло же ња ко-

13)  Па вле Ни ко лић, „Устав ни суд и но ви Устав Ср би је“, Устав ни суд Ср би је – у су срет но
вом уста ву, Устав ни суд, Бе о град, 2004, стр. 54.

14)  Lech Gar lic ki, „Con sti tu ti o nal co urts ver sus su pre me co urts“, In ter na ti o nal Jo ur nal of Con
sti tu ti o nal Law, 2007, 5(1), pp. 47-49, 65-68.

15)  Ди ми три је Ку лић, нав. де ло, стр. 38, 106, 299-302.

16)  Сло бо дан Ор ло вић, „Устав ни суд Ре пу бли ке Ср би је у пра ву и по ли ти ци“, Срп ска по ли
тич ка ми сао, вол. 22, год. XV, 4/2008, стр. 240.

17)  Зо ран То мић, „Устав но суд ство – из ме ђу жре ца и ства ра о ца“, Устав ни суд Ср би је – у 
су срет но вом уста ву, Устав ни суд, Бе о град, 2004, стр. 66.
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ја од лу ку пра те.18) Да устав ни су до ви ни ка ко не мо гу би ти ли ше ни 
из ве сне по ли тич ке уло ге, уз стал но на сто ја ње на де по ли ти за ци ји, 
ми шље ња је и Ко ста Ча во шки.19) На ''си ве зо не'' пра ва и по ли ти ке, 
од но сно не мо гућ ност да се из ме ђу два пој ма по ву че ја сна гра ни ца, 
упу ћу ју Ву чић и Сто ја но вић. Је ди но, о че му се у скла ду са не мач-
ком док три ном мо же го во ри ти, је сте да пра во као ''очвр сли'' део 
про шле по ли ти ке, по ста вља са да шњој по ли ти ци са др жај не гра ни-
це. Ка ко је устав као прав ни акт, исто вре ме но и иде о ло шко-по ли-
тич ки акт, устав ни суд као ње гов чу вар је сте и по ли тич ки ор ган.20) 

У за пад ној те о ри ји ова ква спо ре ња су и да ље жи ва, али се 
чи ни да по ла ко пре на гљу је став у при лог те зе да је устав ни суд 
прав но-по ли тич ки ор ган. Они ко ји чвр сто за сту па ју те зу о чи сто 
прав ној при ро ди овог ор га на, без у слов но се при др жа ва ју Кел зе на, 
а као што смо ви де ли, ње го ва те о ри ја је у том по гле ду, у нај ма њу 
ру ку ве о ма дво сми сле на. Ипак, у по след ње две де це ни је, све је ви-
ше сту ди ја у окви ру устав но прав не шко ле ''ре а ли зма'' ко ја устав-
ни суд ви де као тре ћу за ко но дав ну ин стан цу (third cham ber) ко ја 
ша ље ин пу те у аре ну по ли тич ког про це са под на зи вом ''су ди фи ка-
ци ја по ли ти ке'' (ju di ca li za tion of po li tics), чи ја је па ра диг ма ми сао 
Сто на Сви та и Мар ти на Ша пи ра. Вла де и пар ла мен ти по чи њу да 
на ла зе се бе у око ви ма ко ји су на мет ну ти од устав них су ди ја. Би ва-
ју при ну ђе ни да при ла го де по ли тич ки дис курс и прак су устав но-
суд ским на че ли ма, у на ме ри да ка сни је про гу ра ју сво је ин те ре се 
кроз кон сти ту ци о нал ни фил тер. Суд де лу је не га тив но/ди рект но, 
од но сно кре а тив но/ин ди рект но или ''пе да го шки'' на за ко но дав ца. 
Ди рект но, уки да ју ћи не у став не за ко не. Од ка ко је су до ви ма да та 
у над ле жност и бри га за људ ска пра ва, за бе ле жен је дра ма ти чан 
раст пред ме та пред устав ним су до ви ма во де ћих европ ских зе ма ља. 
Свакe деценијe је у не ки ма од њих ду пло ра стао број спор них за-
ко на пред устав ним су дом, а ап стракт ну кон тро лу тих за ко на је по 
пра ви лу ини ци ра ла опо зи ци ја. Док три на ju di cial selfre stra int (од 
ви ше мо гу ћих ва ља них ту ма че ња, тре ба иза бра ти оно ко је се нај-
ви ше по кла па са уста вом) је на мо мен те из гле да ла као мр тво сло во 
на па пи ру, бу ду ћи да је у Фран цу ској, Не мач кој, Шпа ни ји, та ко ви-
ше од по ла ис пи та них за ко на про гла ше но не у став ним. Ин ди рект-
но, пар ла мент/вла да ан ти ци пи ра ста во ве су да, има ју ћи у ви ду суд-
ску прак су, око ко је се де ба ту је и спо ри у са мом пар ла мен ту, али и 

18)  Алек сан дар Фи ра, „Устав но суд ство и пар ла мен та ри зам“, Ар хив за прав не и дру штве не 
на у ке, вол. 78, 1/1992, стр. 156.

19)  Ко ста Ча во шки, нав. де ло, стр. 188.

20)  Оли ве ра Ву чић, Дра ган Сто ја но вић, „Устав но суд ство на пре се ку пра ва и по ли ти ке“, 
Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, LVII, 2/2009, стр. 90, 101.
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на ро чи то суд ско обра зло же ње од лу ка, сме шта ју ћи сво је пре фе рен-
це у уста ван оквир и ''ауто цен зу ри шу ћи'' сво је по на ша ње у стра ху 
пред ве ро ват ном устав но суд ском санк ци јом, чи ме се ру ди мен тар-
не по ли тич ке стра сти пре о бли ку ју. Пар ла мен тар не стран ке су та-
ко ра за пе те из ме ђу Сци ле и Ха риб де, при ти са ка пар тиј ске ба зе и 
ин те ре сних гру па са јед не стра не, и ве та су да са дру ге. Ан га жу ју 
се вр сни прав ни ци да јав но обра зло же или да ју ми шље ње за устав-
ност не ке же ље не по ли ти ке (Фран цу ска) па чак и ом буд сман (Шпа-
ни ја). Чу ве на је ми сао не мач ког прав ни ка – Ко мер са, да се при су-
ство Кар лсру еа (се ди ште не мач ког су да) ду бо ко осе ћа у ход ни ци ма 
мо ћи, те ра ју ћи по ли ти ча ре на ком про мис. По себ ну ди мен зи ју про-
це су да је ''ко рек тив на кон тро ла'' за ко на, ка да суд, по ред обра зло-
же ња од лу ке, да је и де таљ но упут ство ка ко би за кон требало да 
из гле да да би био у скла ду са уста вом. Ови ме се не сум њи во из ла зи 
ван окви ра тра ди ци о нал не по де ле вла сти. Ши ро ко су по зна ти слу-
ча је ви ин тер вен ци је су да у за ко но дав ни до мен – про пи си ва ње на-
чи на и оби ма фи нан си ра ња не мач ких по ли тич ких пар ти ја и по зив 
шпан ског Устав ног три бу на ла да за ко но да вац на стрик тан на чин 
од лу чи у ве зи та да још не по сто је ћег ин сти ту та ''при го во ра са ве-
сти'' на кон устав не жал бе (am pa ro) јед ног фи зич ког ли ца.21) 

По ја ви ли су се и пр ви мо де ли устав не по ли ти ке. Ван берг, 
ко ји је њи хов идеј ни тво рац, по ла зи од пре ми се да устав не су ди је 
не во де ра чу на са мо о устав но прав ним пи та њи ма ка да ре зо ну ју, 
не го во де ра чу на и о по ли тич ком окру же њу. Да кле, по себ ност овог 
ми шље ња је што не мо ра ју са мо по ли ти ча ри да се при ла го ђа ва ју 
су ду, не го и суд њи ма, али и ши рем јав ном мње њу. Основ не ва ри-
ја бле сва ког мо де ла или функ ци је устав не по ли ти ке су: тран спа-
рент ност, тј. јав ност ра да и ком плек сност пред ме та, сте пен јав не 
по др шке су ду, мо гућ ност убла жа ва ња суд ске од лу ке у но вом за ко-
ну. У за ви сно сти од ком би на ци је ва ри ја бли и њи хо вог кван ти та-
тив ног из ра жа ја или про це не, по сто је че ти ри мо де ла: екви ли бри
јум за ко но дав не ауто цен зу ре - пар ла мент од у ста је од кон крет ног 
за ко на због ви со ке ве ро ват но ће суд ског ве та или гу бље ња гла со ва, 
екви ли бри јум суд ске ауто цен зу ре - од у ста ја ње од уки да ња за ко на, 
екви ли бри јум по де ле вла сти - за ко но да вац пра ви за кон, али по шту-
је би ло ко ју од лу ку су да, кон фликт ни екви ли бри јум – у од но су на 
прет ход ни мо дел, за ко но да вац по ку ша ва да за о би ђе суд ски ве то.22) 

21)  Alec Sto ne Swe et, Go ver ning with Jud ges, Ox ford Uni ver sity Press, 2002, pp. 62-66, 73-88; 
Mar tin Sha pi ro & Alec Sto ne Swe et, On Law, Po li tics & Ju di ca li za tion, Ox ford Uni ver sity 
Press, 2002, pp. 19-54.

22)  Ge org Van berg, The po li tics of con sti tu ti o nal re vi ew in Ger many, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, 2005, pp. 24-38, 44.
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Ути цај јав ног мње ња као не за о би ла зног фак то ра у це ло куп ном ра-
ду устав ног суд ства, још је ис ти цао и Мор тон.23)

Ове те о ри је има ју и сна жну пот по ру у ви ду при зна ња 
све ве ћег бро ја, бив ших или са да шњих су ди ја, да устав ни 
су до ви ни су чистo прав ни ор га ни. Су ди је от кри ва ју ста во-
ве скром но и углав ном уским на уч ним кру го ви ма. Ма ђар ски 
бив ши пред сед ник су да (László Sólyom), све до чи о суд ско-
пар ла мен тар ној ‘’ко ор ди на ци ји’’, ка да је суд про гла ша вао 
за кон мањ ка вим у тач но од ре ђе ним од ред ба ма да ју ћи рок 
за ко но дав цу да ис пра ви сво је про пу сте (le gi sla ti ve fa i lu re/le
gi sla tu re’s ne glect).24) Бел гиј ски пред сед ник су да (Marc Bos suyt), 
при зна је да устав ни суд одав но ви ше ни је са мо не га тив ни за ко-
но да вац. Он је и водичза ко но дав цу ка ко тре ба да из гле да бу ду ћа 
за кон ска аген да.25) Че шки устав ни су ди ја (Jiří Muc ha), при ме ћу је 
да су ис точ но е вроп ски су до ви уме ша ни у ду бо ке по ли тич ке 
спо ро ве, док и на За па ду, су до ви по чи њу да ин тер ве ни шу у 
аре ну ко ја је ра ни је би ла нео ме та ни за бран по ли тич ких пар-
ти ја.26) 

''У мом ис ку ству, тра жим по ку шај да се убла жи по ли тич ки 
ефе кат на ших од лу ка'', ''...има мо ве ли ко по што ва ње за бу џет ску 
власт Бун де ста га. То је област у ко јој смо по себ но опре зни'', ''По-
себ но у спо ро ви ма ко ји има ју ути цај на бу џет, суд се по вла чи ка ко 
би из бе гао еко ном ски или бу џет ски ха ос'', ''Fi at iusti tia, pe re at mun
dus27) – то ни је не што што устав ни суд мо же се би да при у шти. Ка ко 
ће дру ге гра не вла сти ре а го ва ти на од лу ку, та ко ђе има уло гу'', ''Ми 
не мо же мо да пре ђе мо јав ни праг то ле ран ци је; ако то ура ди мо гу-
би мо ауто ри тет'', са мо су не ки од ис ка за су ди ја не мач ког устав ног 
су да28), ко ји до дат но иду у при лог на шој те зи. За што су су ди је ду го 
од би ја ле да при зна ју ова ко не што ши рој јав но сти?

23)  F. L. Mor ton, „Ju di cial Re vi ew in Fran ce: A Com pa ra ti ve Analysis“, The Ame ri can Jo ur nal 
of Com pa ra ti ve Law, Vol. 36, No. 1 (Win ter, 1988), p. 94.

24) Ad dress by Pre si dent László Sólyom to the in ter na ti o nal con fe ren ce mar king the 20th an ni ver
sary of the esta blis hment of the Con sti tu ti o nal Co urt, http://www.mkab.hu/in dex.php?id=con-
fe ren ce

25) Marc Bos suyt, The Bel gian Con sti tu ti o nal Co urt and the reenac ting of an an nul led law, Ibid.

26) Jiří Muc ha, Po li ti cal qu e sti ons in the ca selaw of the Czech Con sti tu ti o nal Co urt, Ibid.

27) Ис кри вље на ла тин ска по сло ви ца Не ка бу де прав де, (и сто га) не ка про пад не свет, из ра-
же на у за по вед ном ко њунк ти ву (co ni un cti vus ius si vus) ко ја у ори ги на лу гла си Fi at iusti
tia, ne pe re at mun dus – Не ка бу де прав де, (и сто га) не ка не про пад не свет, ка ко би се 
ис та кла не мо гућ ност дог мат ске прав не до след но сти су да

28)  Ge org Van berg, нав. де ло, pp. 126, 133,  135.
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Др жи мо да је про блем у не до стат ку ''де мо крат ске'' ле ги тим-
но сти су да. Хро нич на фру стра ци ја због чи ње ни це да о та ко осе-
тљи вим пи та њи ма од лу чу је ор ган ко ји ни је не по сред но иза бран, 
оп те ре ћу је де це ни ја ма јав ност и устав не су до ве. По сто је три узро-
ка за ово. Тра ди ци о нал на фран цу ска од бој ност пре ма суд ској хи-
је рар хи ји још из до ба ре во лу ци је и по сле,29) за тим по ли тич ка зло у-
по тре ба ко ва ни це ’’вла да ви на су ди ја'' (go vern ment of jud ges), ко јом 
се ве што ма ни пу ли са ло ка ко би се опо ни ра ло би ло ка квој суд ској 
кон тро ли,30) а за тим уска пер цеп ци ја де мо кра ти је уз ве штач ку/ја-
сну по де лу на ре ла ци ји пра во и по ли ти ка. Де мо кра ти ја да нас не 
мо ра да бу де оно што је би ла у фран цу ској ре во лу ци ји или по сле 
ње у то ку два ве ка, али је по ли тич ки дис курс углав ном на сле ђен 
из тих пе ри о да, спре чив ши та ко мо ди фи ка ци ју де мо кра ти је, од но-
сно де мо но по ли за ци ју по ли тич ког ле ги ти ми те та. Ни ти су пар ла-
мен ти да нас оно што су би ли пре два ве ка, да кле бра на из вр шној 
са мо во љи мо нар ха, ни ти је де мо кра ти ја је ди ни чу вар ле ги ти ми-
те та. Скуп шти не су се, ма ње-ви ше, пре тво ри ле у пар тиј ску аре ну 
или ис по ста ву из вр шне вла сти, док се де мо кра ти ја у про шло сти, 
ако је би ла оста вља на са мој се би, че сто пре тва ра ла у сво ју су прот-
ност. Од лу ке пар ла мен та су ма хом од лу ке из вр шне вла сти, та ко 
да устав ни суд, ако се за не ма ри фор мал ни на чин ди рект них из бо-
ра, ни је ни шта ма ње ле ги тим но те ло од за ко но дав ца. Ха мил тон је 
дав но при ме тио да је по не кад за и ста те шко ре ћи ка да за ко но дав на 
власт пре ла зи ван гра ни ца свог устав ног де ло кру га, док те ло ко-
је ло ше за ко не до но си, не ће би ти у ста њу да их ка сни је ускла ди 
са уста вом. Ов де не би мо гло да се при го во ри Ха мил то ну да је 
па ра док сал но у јед ном свој ству ве ро ва ти љу ди ма ко ји су до не ли 
устав, а у дру гом за ко но дав ном не, јер не са мо да је про це ду ра за 
до но ше ње уста ва оштри ја и из и ску је кон сен зус, не го је и он са мо 
уоп ште ни до го вор за по ли тич ку утак ми цу у бу дућ но сти, чи ји ће 
по е ни упра во би ти за ко ни про сте ве ћи не. Су ди је ни су под ло жне 
стран ча ре њу у ме ри по сла ни ка, а иако и по сто ји шан са да су ди је 
по не кад кри во ту ма че за кон, то не у то ли кој ме ри да би угро зи ли 
ста бил ност по ли тич ког по рет ка. Суд ска власт је нај ма ње опа сна, 
она не ма ни мач ни ке су (po wer of the sword and po wer of the pur
se) да си лом на мет не од лу ке.31) ''Уга о ни ка мен ова ко за ми шље не 

29) Mic hael H. Da vis, „The Law/Po li tics Dis tin ction, the French Con seil Con sti tu ti on nel, and the 
U. S. Su pre me Co urt“, The Ame ri can Jo ur nal of Com pa ra ti ve Law, Vol. 34, No. 1 (Win ter, 
1986), pp. 46-52.

30) Mic hael H. Da vis, „A Go vern ment of Jud ges: An Hi sto ri cal Re-Vi ew“,  The Ame ri can Jo ur
nal of Com pa ra ti ve Law, Vol. 35, No. 3 (Sum mer, 1987), pp. 559-580.

31) Ха мил тон, Ме ди сон, Џеј, Фе де ра ли стич ки спи си, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1981, стр. 
337, 440-445.
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струк ту ре по ли тич ког си сте ма тре ба ло је да бу де суд ска кон тро
ла устав но сти'', за кљу чу је Ча во шки.32) Упра во из вор устав но суд-
ског ле ги ти ми те та, по ред чи сто прав них раз ло га, тре ба тра жи ти 
у ограничењувласти, а не у де мо кра ти ји. Де мо кра ти ја, да би да-
ла оно све нај бо ље од се бе, али и да би оп ста ла, мо ра да схва ти 
нео п ход ност дру гих др жав них ор га на ко ји је ли ми ти ра ју прав но-
по ли тич ки, и са мим тим га ран ту ју. Де мо кра ти ја до би ја та ко све 
ви ше из глед ''ме шо ви тог по рет ка''. Пред став нич ка де мо кра ти ја уз 
устав ни суд као ор ган ''ари сто крат ских при ме са''. Кон цеп ту ал на 
ди хо то ми ја пра во/по ли ти ка уно си до дат ни про блем. Ка ко ис ти че 
Деј вис, упра во је ово про тив ста вља ње из вор не спо ра зу ма из ме ђу 
кон ти нен тал них и ан гло сак сон ских прав ни ка, ка да по ста вља ју пи-
та ње, да ли је фран цу ски Устав ни са вет суд или по ли тич ко те ло? 
Том при ли ком се пр вом да је вред но сна пред ност, али се ре ал но 
пре ви ђа да је по ли ти ка са мо оп шти ји фе но мен од пра ва, и да се 
су штин ски ова два пој ма од но се је дан пре ма дру гом баш уну тар 
се бе у зо на ма пре кла па ња.33) До ово га је до шао по зи ва ју ћи се на 
Де ри ду и уки да ње ве штач ких пр вих кон це па та. Ми до ла зи мо до 
истог за кључ ка, али ис ти че мо да је у ''пр вим на ра ти ви ма'' при су тан 
иден ти тет пра ва и по ли ти ке, док се де струк ту ра ли зам, не све сно 
об ра чу на ва са мо са до бро уко ре ње ним при ви дом.

Устав ни суд је, ce te ris pa ri bus, та ко у мо гућ но сти да де ли-
мич но об но ви ан тич ки иде ал де ла ња у скла ду са оп штим до бром 
и да убла жи раз ли ку из ме ђу пра ва и по ли ти ке. И то ако се до бро 
уре де ње гов из бор, струк ту ра и функ ци је. Суд слу жи и као до дат ни 
фил тер за се лек ци ју ин пу та из окру же ња, чи ме до при но си ста бил-
но сти по ли тич ког си сте ма у це ли ни.     

Устав ни суд у по ли тич ком си сте му Ср би је

У де лу ра да по све ће ном кон крет ној уло зи Устав ног су да Ср-
би је у по ли тич ком си сте му, обра ти ће мо па жњу на устав на ре ше ња 
ко ја се ти чу овог ор га на, а ко ја мо гу да про из ве ду ве ли ке про бле ме 
у ње го вом функ ци о ни са њу. Она се ти чу из бо ра/ман да та су ди ја, на-
чи на ра да су да и по ступ ка, као и по је ди них спор них над ле жно сти. 
Дру га оп ште по зна та и ма ње спор на пи та ња, не ће би ти пред мет 
ана ли зе, јер су до са да по дроб но об ра ђи ва на.

32) Ко ста Ча во шки, нав. де ло, стр. 40.

33)  Mic hael H. Da vis, „The Law/Po li tics Dis tin ction, the French Con seil Con sti tu ti on nel, and the 
U. S. Su pre me Co urt“, The Ame ri can Jo ur nal of Com pa ra ti ve Law, Vol. 34, No. 1 (Win ter, 
1986), p. 90.
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МАНДАТ И ИЗБОР СУДИЈА УСТАВНОГ СУДА

Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006. (чл. 172), про пи су је да се 
Устав ни суд са сто ји од 15 су ди ја, ко ји се би ра ју и име ну ју на ман-
дат од де вет го ди на. Јед но ли це мо же нај ви ше два пу та да бу де 
име но ва но или би ра но за су ди ју. 

Ду жи на ман да та, мо гућ ност или од су ство ре и збо ра (прав ни 
по ло жај су ди ја) су кљу че ви суд ске не за ви сно сти,34) а без об зи ра 
што Устав ни суд ни је суд кла сич ног зна че ња, без не за ви сно сти су-
ди ја у ра ду, не ма ни же ље них ефе ка та кон сти ту ци о нал ног аран-
жма на. У ком па ра тив ној прак си, уоби ча је на су три на чи на ко ји ма 
се ова не за ви сност же ли по сти ћи. Пр ви је слу чај су диј ске стал-
но сти, пре у зет из прак се ре дов них су до ва или аме рич ког си сте ма 
у Вр хов ном су ду, ка да су ди је оста ју на ду жно сти све до од ре ђе-
них го ди на жи во та, тј. ис пу ње но сти усло ва за пен зи ју или ''du ring 
good be ha vi o ur'', дру ги ка да по сто ји огра ни че ни ман дат, уз за бра-
ну ре и збо ра, док се срп ски уста во тво рац опре де лио за тре ћи, ка-
да по сто ји ли ми ти ран ман дат, али уз мо гућ ност по нов ног из бо ра. 
По на шем ми шље њу овај на чин пред ста вља сла би ји га рант за не-
за ви сност су да, у од но су на оста ле. Ипак, су диј ска стал ност ни је 
по год на за устав не су до ве. Осим што је Устав ни суд не у по ре ди во 
моћ ни је те ло од дру гих су до ва, као што смо већ ука за ли, са мо ре-
зо но ва ње уну тар овог ор га на ни је чи сто прав но ме ха нич ко, не го 
кре а тив но, те не сум њи во про из и ла зи да је по жељ но пе ри о дич но 
Устав ни суд по пу ња ва ти но вим ли ци ма, ка ко би се при ла го ђа ва ње 
уста ва вр ши ло у скла ду са про мен љи вим по ли тич ким и со ци јал-
ним окол но сти ма. За то су по год ни је по вре ме не су ди је од стал них, 
ко је ду гим вре ме ном ''очвр сну'' у сво јим кон зер ва тив ним на зо ри-
ма, па мо гу да угро зе ста бил ност по ли тич ког си сте ма у це ли ни, 
као што то по ка зу је ис ку ство још из Ру звел то вог пе ри о да. Још је 
Ка пе ле ти по зи ва ју ћи се на Ка ла ман дре и ја и Кел зе на, кри ти ко вао 
по ку шај да се по и сто ве ти рад ''ка ри јер них су ди ја'' ко ји тех нич ки 
при ме њу ју пра во, са суд ском кон тро лом устав но сти ко ја је вред-
но сно ори јен ти са на и ква зи-по ли тич ка функ ци ја.35) Овај ме тод је 
био при хва ћен Уста вом Ср би је из 1990. (чл. 126).  Но во устав но 
ре ше ње, ка ко то при ме ћу је Мар ко вић, ни је до бро, јер се та ко су-
ди ја мо же у пр вом ман да ту ''пре по ру чи ва ти'' за ре и збор, на ште ту 

34) Алек сан дар Фи ра, Ђор ђе Ђур ко вић, „Не за ви сност суд ства и устав ни суд“, Ар хив за 
прав не и дру штве не на у ке, вол. 80, 3/1994, стр. 379.

35) Ma u ro Cap pel let ti, „Ju di cial Re vi ew in Com pa ra ti ve Per spec ti ve“, Ca li for nia Law Re vi ew, 
Vol. 58, No. 5 (Oct., 1970), p. 1047.
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не за ви сном оба вља њу ове ду жно сти.36) Већ по ми ња ни Гар лиц ки је 
твр дио да је за бра на ре и збо ра ва жна за не за ви сност су да и сло бо ду 
од фа во ри зо ва ња же ља би ло пар ла мен та би ло по ли ти ча ра при ли-
ком од лу чи ва ња. Ин ди ка ти ван је слу чај Че шке чи ји устав не за бра-
њу је ре и збор, а ми до да је мо и Ма ђар ске (чл. 8 За ко на о устав ном 
су ду) и Мол да ви је (чл. 5 За ко на), ко је до пу шта ју до дат ни ман дат. 
Од би ја ње ве ли ког де ла че шких су ди ја да при су ству ју це ре мо ни-
ји про гла ше ња но вих су ди ја од стра не пред сед ни ка Ха ве ла, мно ги 
по ли ти ко ло зи су про ту ма чи ли као знак њи хо ве за бри ну то сти, да 
ли ће се тај гест сви де ти не ком бу ду ћем пред сед ни ку, што је чи-
ста су диј ска бри га за на ред ну апа на жу.37) Уоп ште, ис точ но е вроп-
ски тренд, сем по ме ну тих из у зе та ка, а и ши ре, је сте да се по нов ни 
из бор за бра њу је уста вом или за ко ном о устав ном су ду. У Аустри ји 
(чл. 147 Уста ва), Ру си ји (чл. 12 Устав ног за ко на о су ду), Тур ској 
(чл. 147 У) и Бел ги ји (чл. 32 З) ре и збо ра не ма, јер је пред ви ђе на 
су диј ска стал ност, док је он из ри чи то за бра њен у Бу гар ској (чл. 
147 У), Фран цу ској (чл. 56 У), Не мач кој (чл. 4 З), Ита ли ји (чл. 135 
У), Ле то ни ји (чл. 7 З), Ли тва ни ји (чл. 103 У), Пољ ској (чл. 194 У), 
Ру му ни ји (чл. 142 У), Сло вач кој (чл. 134 У), Сло ве ни ји (чл. 165 У), 
Шпа ни ји (чл. 159 У – ни је мо гућ по ве за ни ре и збор), Укра ји ни (чл. 
148 У), Ма ке до ни ји (чл. 109 У). По ста вља се пи та ње, за што је наш 
уста во тво рац кре нуо не си гур ним пу тем европ ских из у зе та ка, уме-
сто да пре у зме већ про ве ре ну и ве ћин ску прак су о за бра ни ду плог 
ман да та? Чак се и у нај оп ти мал ни јем мо ду су (огра ни че ном ман да-
ту без пра ва ре и збо ра), кри је кли ца мо гу ћег по вла ђи ва ња су ди ја, 
ако не ор га ни ма ко ји су их иза бра ли, а оно по ли ти ча ри ма од мо ћи, 
ко ји су тра мо гу да ути чу на не ку њи хо ву бе не фи ци ју или но во рад-
но ме сто. Са дур ски оправ да но до во ди у сум њу те зу Гар лиц ког, да 
је та ква ве за, прем да мо гу ћа, плод ви ше пер со нал ног диг ни те та 
су ди је, не го си стем ска мањ ка вост. Про блем је у то ме, што не што 
мла ђе су ди је, ко је по ис те ку ман да та у устав ном су ду, не ма ју оп-
ци ју да се вра те на ви со ко по зи ци о ни ра но рад но ме сто ода кле су у 
суд до шли, као ре ци мо про фе со ри уни вер зи те та, мо гу да сту пе у 
''не ле ги тим не'' обли га ци је са по ли ти ча ри ма, ка ко би су тра, ре ци-
мо, до би ли по сао у др жав ној упра ви. Хро ни чан је про блем суд ске 
не за ви сно сти у зе мља ма, у ко ји ма је ма ли про це нат су ди ја из ака-
дем ског ми љеа, по пут Бу гар ске. Бив ши су ди ја та мо шњег су да, То-
до ров, ко ји је и уни вер зи тет ски про фе сор, сма тра да афи ли ја ци ја 

36) Рат ко Мар ко вић, „Устав ни суд у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не“, Ана ли Прав
ног фа кул те та у Бе о гра ду, LV, 2/2007, стр. 27.

37) Woj ci ech Sa dur ski, Rights Be fo re Co urts  A Study of Con sti tu ti o nal Co urts in Post com mu nist 
Sta tes of Cen tral and Eastern Euro pe, Sprin ger, 2005, p. 14. 
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су ди ја са по ли ти ча ри ма за ви си ка ко од ча сти, та ко и од пла но ва за 
да љу ка ри је ру. Дру ги бу гар ски су ди ја, Не нов ски, ак цен ти ра оп те-
ре ће ње су ди ја бу дућ но шћу ка ри је ре и на во ди да је то че шће слу чај 
са мла ђим су ди ја ма. За то, су ди је не би тре ба ло да бу ду мла ђе ис под 
за вид ног ста ро сног цен зу са. Укра јин ски су ди ја, Ти хиј, сма тра да је 
оро че ни ман дат без ре и збо ра, до бар, али са мо за оне ко ји од ла зе у 
пен зи ју од мах или убр зо по сле слу жбе у су ду. Оста ли гле да ју ка ко 
да се по ве жу са пар ти ја ма ра ди да љег по сла. За то је бо ља су диј ска 
стал ност.38) У Ср би ји тек тре ћи ну су да са чи ња ва ју ли ца, ко ја има ју 
ста тус уни вер зи тет ског про фе со ра,39) док не по сто ји оп ци ја сло-
бод ног из ла ска/по врат ка ста ту са ре дов ног су ди је као у Ле то ни ји 
(чл. 7 за ко на о устав ном су ду). И да не ма ре и збо ра,  ве ћи на срп ских 
су ди ја би кал ку ли са ла у ве зи ка ри јер не бу дућ но сти, у овом слу ча ју 
ван су да.

Ми сли мо да би про блем мо гао да се ре ши та ко што би се по-
ди гао ста ро сни ни во за су ди ју, али и про ду жио оро че ни ман дат, на 
12-15 го ди на. Та ко, су ди ја не би мо гло да бу де ли це ис под 50 го ди-
на, уме сто са да шњих 40, а уз не што ду жи ман дат, то би зна чи ло да 
вр ло бр зо или од мах на кон слу жбе у су ду, су ди ја иде у пен зи ју. Ти-
ме се овај си стем при бли жа ва стал но сти, али се из бе га ва ма на да у 
устав ном су ду, је дан исти су ди ја про ве де ду же од 15 го ди на, чи ме 
се од стра њу је опа сност од пре ду ге кон цен тра ци је мо ћи, и евен ту-
ал ног ''ока ме њи ва ња'' суд ског мен та ли те та у ре ша ва њу спо ро ва. У 
не ким до бро уре ђе ним за пад но е вроп ским си сте ми ма, где не по-
сто је ста ро сни ли ми ти за ста тус устав ног су ди је, постојe ду бо ко 
увре же ни по ли тич ки оби ча ји, да се за кан ди да те на те функ ци је, 
но ми ну ју ис кљу чи во ста ри је осо бе, у њи хо вим пе де се тим, ше зде-
се тим и се дам де се тим, као у Ита ли ји.40) 

Још јед на од пре пре ка за не за ви сан по ло жај су да мо же да 
бу де и на чин из бо ра. Пре ма истом (чл. 172) Уста ва, скуп шти на, 
пред сед ник и Вр хов ни ка са ци о ни суд има ју јед нак ути цај на из бор 
су ди ја. Скуп шти на би ра пет кан ди да та од де сет ко је пред ла же шеф 
др жа ве, пред сед ник име ну је пет од де сет ко је му пред ло жи скуп-
шти на, док оп шта сед ни ца Вр хов ног ка са ци о ног су да име ну је пет 
су ди ја од де сет ко је му пред ло же Ви со ки са вет суд ства и Др жав но 
ве ће ту жи ла ца. 

Опа сност се кри је у мо гућ но сти да јед на пар ти ја или ко а ли-
ци ја са до ми нант ном пар ти јом, ис ко ри сти ове ме ха ни зме да обез-

38) Ibid, p. 15.

39) http://www.ustav ni.sud.rs/pa ge/100018/cnt/су ди је.sr-Cyrl-CS.htm

40) http://www.cor te co sti tu zi o na le.it/ver si o ni_in_lin gua/eng/la cor te co sti tu zi o na le/co sa e la cor te/
co sa e la cor te.asp#ti to lo4_1
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бе ди ап со лут ну ве ћи ну су ди ја, ако пар ла мен тар на ве ћи на и пред-
сед ник до ла зе из исте стран ке. Да би се јед но стра ни пар тиј ски 
им пе ра ти ви при ли ком из бо ра су ди ја све ли на ми ни мум, мо жда би 
тре ба ло, нај пре, у не ком бу ду ћем Уста ву или ре ви зи ји, за ше фа др-
жа ве има ти осо бу ко ја, ба рем, ни ка да у жи во ту ни је би ла члан не ке 
пар ти је у сми слу да је оба вља ла не ку пар тиј ску функ ци ју.41) Та ко 
би ње го ви кан ди да ти би ли ‘’де пар ти зо ва ни’’. Са дру ге стра не, да 
би се исти ефе кат убла жио и ка да су у пи та њу кан ди да ти пар ла мен-
та, нео п ход но је про пи са ти ја ку ква ли фи ко ва ну ве ћи ну при ли ком 
ис ти ца ња пред ло га. Устав Ср би је (чл. 105, ст. 11) пред ви ђа да На-
род на скуп шти на би ра су ди је Устав ног су да, ве ћи ном гла со ва свих 
на род них по сла ни ка, да кле ап со лут ном нат по ло вич ном ве ћи ном. 
Тро пе тин ска ве ћи на или дво тре ћин ска ве ћи на свих по сла ни ка би 
на те ра ле глав не пар ти је на кон сен зус при ли ком из бо ра су ди ја, или 
би оне ма кар мо ра ле да из ме ђу се бе до го во ре по де лу кан ди да та, 
сра змер но ја чи ни осво је них ме ста скуп шти ни,42) што је опет ма ње 
опа сно од са да шњег ре ше ња. Иако у ис точ но е вроп ским зе мља ма, 
уста ви ма хом зах те ва ју за из бор су ди ја од стра не пред став нич ког 
те ла обич ну ве ћи ну, сем Ма ђар ске ко ја зах те ва дво тре ћин ску ве ћи-
ну (чл. 32/А Уста ва), тра ди ци о нал не де мо кра ти је ли стом из и ску ју 
сна жну ква ли фи ко ва ну ве ћи ну за из бор су ди ја од пар ла мен та. Та ко 
у Бел ги ји (чл. 32 за ко на о су ду), Не мач кој (чл. 6 и 7 З), Ита ли ји, 
Шпа ни ји (чл. 159 У), ка да пар ла мент или до мо ви су де лу ју у из бо ру 
су ди ја, зах те ва се 2/3, од но сно у Шпа ни ји 3/5 ве ћи на. У ис точ но е-
вроп ским уста ви ма од ред ба о не ква ли фи ко ва ној ве ћи ни је за о ста-
ли траг по чет ка тран зи ци је, ка да су ан ти ко му ни стич ке ве ћи не же-
ле ле да што пре кон сти ту и шу устав ни суд и кре ну у ре фор ме. Ка ко 
се по ли тич ки си сте ми бу ду све ви ше ре фор ми са ли, ова од ред ба ће 
се ме ња ти ка ква ли фи ко ва ном из бо ру су ди ја (3/5, 2/3 ве ћи не). 

НАЧИН/ФОРМА РАДА УСТАВНОГ СУДА СРБИЈЕ 
И ПРОБЛЕМ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ/ЕФИКАСНОСТИ

Сум ње у де лу на уч не за јед ни це, да је устав ни суд на пу ту да 
по ста не од ''ка са тор ног'' ''жал бе ни суд'',43) су се по ка за ле осно ва ним. 

41)  Мар ко Пеј ко вић, „По ло жај ше фа др жа ве у по ли тич ком си сте му Ср би је“, Срп ска по ли
тич ка ми сао, вол. 28,  год. XVII, 2/2010, стр. 109-110, 117-118.

42)  En ri que Gu illén López, „Ju di cial re vi ew in Spain: the Con sti tu ti o nal co urt“, Loyola of Los 
An ge les Law Re vi ew, Vol. 41:529, Win ter 2008, p. 535.

43)  Ми о драг Ра до је вић, „Устав ни суд Ср би је“, По ли тич ка ре ви ја, вол. 20, год. (XXI)VI II, 
2/2009, стр. 191, 198.
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Ка ко су ди је са ме при зна ју, овај ор ган је ''за гу шен'' пре ве ли ким бро-
јем пред ме та, а што у нај ско ри је вре ме зах те ва про ме ну за ко на о 
устав ном су ду са ци љем ефи ка сни јег ра да.44) Нај ве ћи део пред ме та 
се упра во од но си на устав не жал бе, а не е фи ка сност у ра ду су да је 
ди рект на по сле ди ца ло шег или не до вољ ног за кон ског ре гу ли са ња 
на чи на ра да су да. У Пре гле ду ра да Устав ног су да у 2009. го ди ни се 
ис ти че: ''да је то ком 2009. го ди не при лив пред ме та ско ро дво стру
ко уве ћан у од но су на 2008. го ди ну, а по себ но устав них жал би...''.45) 
Од 5177 устав но суд ских пред ме та, би ло је 821 пред ме та устав но-
суд ке кон тро ле, а чак 4356 устав них жал би (!). У са мој 2009-ој, од 
3217 но вих пред ме та, устав них жал би је би ло 2842 (!).  

Са да шња ин сти ту ци о нал на кон фи гу ра ци ја је си ро ма шна 
и не а де кват на уло зи ко ју је суд по Уста ву до био, тј. про ши ре ној 
па ле ти ње го вих над ле жно сти. Устав ни суд од лу чу је о пи та њи ма 
из сво је над ле жно сти на сед ни ци (чл. 42 За ко на о устав ном су ду; 
чл.29 По слов ни ка Устав ног су да). Устав ни суд обра зу је ко ми си је 
као стал на рад на те ла (чл. 43 З). То су ре дак ци о на, ко ми си ја за пра-
ће ње устав но сти и за ко ни то сти, и за ор га ни за ци о но – фи нан сиј ска 
пи та ња (чл. 32 П). Обра зу ју се и од бо ри за устав не жал бе као стал-
на рад на те ла (чл. 28 П). Од бор за устав не жал бе раз ма тра пред лог 
од лу ке су ди је из ве сти о ца са чи њен у пред ме ту по устав ној жал би и 
да је ми шље ње о пред ло гу (чл. 37 П). Суд ски пред ме ти рас по ре ђу ју 
се су ди ји из ве сти о цу пре ма ре ду при је ма и вр сти устав но суд ског 
по ступ ка, вр сти оспо ре них ака та и азбуч ном ре ду пре зи ме на су ди-
ја (чл. 40 П). 

Иако је тач но да Устав ни суд ни је мо гао да се кон сти ту и ше 
пре де цем бра 2007, тврд ње да је то је дан од глав них раз ло га за 
ова ко ло ше функ ци о ни са ње ни су на ме сту. Раз лог ле жи нај ви ше у 
ло шој ор га ни за ци ји су да. Устав ни суд је огра ни чен ре ша ва њем пи-
та ња са мо на оп штој сед ни ци. У Не мач кој, на сед ни ци, суд од лу чу-
је са мо о нај ва жни јим пи та њи ма, а она чи не тек ма ли део суд ских 
по сло ва.46) У Ср би ји, стал на рад на те ла има ју тех нич ку уло гу или 
се њи хо ве над ле жно сти сво де на да ва ње са ве та, без пра ва од лу чи-
ва ња. Та те ла чак ни су ни за кон ска ка те го ри ја, не го се кон сти ту и-
шу по слов ни ком или дру гом од лу ком су да. У Не мач кој, се на ти47) су 

44) http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/1/Ср би ја/725704/Устав ни+суд+’’за гу шен’’+пред ме-
ти ма.html

45) Пре глед ра да Устав ног су да у 2009. го ди ни, Устав ни суд, Бе о град, фе бру ар/2010, стр. 2, 
3.

46)  http://www.bverfg.de/en/or ga ni za tion/or ga ni za tion.html

47)  Се на ти (па не ли) су под је ди ни це од 8 су ди ја, од укуп но 16, ко је чи не оп шту сед ни цу или 
пле нум
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за кон ска ка те го ри ја (чл. 2 За ко на о не мач ком устав ном су ду). Код 
нас од бо ри за устав не жал бе, та ко ђе по слов нич ка ка те го ри ја, има ју 
ми нор ну са ве то дав ну функ ци ју. Исти ни за во љу, 2009. је уве де на 
но ва прак са у су ду да ''Рад на гру па'' оце њу је про це сне прет по став-
ке жал бе, али бу ду ћи да ово те ло ни је ниг де по ме ну то у ак ти ма од 
по слов ни ка па на ви ше, не зна ју се тач на овла шће ња гру пе. Да ли 
она има пра во да од ба ци сва ку жал бу или са мо моћ да пре по ру ку 
из ве сти о цу, да жал ба не ис пу ња ва про це сне усло ве? По по ра жа-
ва ју ћој ста ти сти ци су да, про из и ла зи да ни ова ин стан ца не из ла зи 
ван са ве то дав них окви ра, иако ве ро ват но олак ша ва рад из ве сти о цу 
и до но ше ње од лу ке о при је му/од ба ци ва њу жал бе на сед ни ци (чл. 
72 П). Ов де је ја ко ва жно да се и да ље освр ће мо ка не мач ком Устав-
ном са ве зном су ду (Bun de sver fas sung sge richts), јер је он па ра диг ма 
ме ђу устав ним су до ви ма за ефи ка сност у ра ду са устав ним жал-
ба ма. Та ко ће мо за кљу чи ти да је при ма ран услов за ефи ка сност у 
том сми слу, законскорегулисањемалихсудскихвећа,48) од по три 
чла на, ко ја не са мо да има ју у над ле жност ис пи ти ва ње про це сних 
прет по став ки жал бе (прет ход ни по сту пак), не го и дис кре ци ју да 
оце не да ли уло же на жал ба има уоп ште мо гућ но сти да бу де по зи-
тив но ре ше на, па ако не ма, да је јед но гла сно од би ју, исто као и због 
про це сних мањ ка во сти (чл. 93б, 93ц З). Чак и мно го ви ше, ве ћа од 
1986. има ју и пра во да од лу че у ме ри ту му жал бе, ако се пред мет 
жал бе мо же под ве сти под већ по сто је ћу ју ри спру ден ци ју јед ног од 
па не ла Устав ног су да, тј. ако не по кре ће но ву вр сту устав но жал бе-
них спо ро ва.49) Ме ђу тим, са мо па нел има пра во да за кон про гла си 
не у став ним на осно ву ре ше ња не ке жал бе (чл. 93ц З). И оди ста, до-
вољ но је са мо ба ци ти по глед на им по зант ну ста ти сти ку не мач ког 
су да. У пе ри о ду од 1951. до 2002. од 135,968 при мље них устав них 
жал би суд је од лу чио у 113,000 слу ча је ва (110,000 у ма лим ве ћи-
ма), да кле око 84%, иако је на кон ује ди ње ња Не мач ке до шло до 
не кон тро ли са ног ра ста жал би, што је до не кле убла жи ло му ње вит 
рад овог ор га на.50) Од 4356 жал би у 2009-ој, пре ма Пре гле ду ра да, 
срп ски Устав ни суд је ре шио са мо 1225 жал би или 28% од укуп ног 
бро ја (!). Исто, ако се ком па ри ра ефи ка сност ова два су да у по гле ду 
при мље них/ре ше них жал би у то ку јед не, 2009. го ди не, бе ле жи се 
опет ја ка дис про пор ци ја. Не мач ки суд је од 6.308 при мље них жал-
би, од ба цио или од лу чио о 6051, да кле 95% устав них жал би је ре-

48) На ово су упу ћи ва ли још Алек сан дар Фи ра, „Устав ни суд у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је од 
1990“, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, вол. 47, бр. 2-3, 1991, стр. 323-324. и Ми о-
драг Ра до је вић, нав. де ло, стр. 199.

49) Ge org Van berg, нав. де ло, p. 88.

50) Ibid
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ше но.51) У Ср би ји је у ис тој го ди ни, од 2842 но вих жал би, ре ше но у 
нај бо љем слу ча ју, тек 1225, од но сно са мо 43%. За ни мљи во је упо-
ре ди ти уло гу из ве сти о ца у на шем си сте му и Не мач кој. Та мо, ли це 
ко је би ва иза бра но за су ди ју, од мах до би ја од го вор ност за по је ди но 
прав но под руч је (De zer nat) и та ко ауто мат ски сти че функ ци ју из ве-
сти о ца (Be ric hter stat ter) за свој прав ни до мен. Основ ни кри те ри јум 
за ста тус из ве сти о ца је та ко спе ци ја ли за ци ја за не ку ужу област, а 
не вре ме под не са ка или азбуч ни ред у спи ску су ди ја. Не сум њи во 
да и ово до при но си ка кво ћи и бр зи ни до но ше ња од лу ка. Уоч љи-
во је и да ни је дан срп ски акт не по ми ње рок за до но ше ње од лу ке, 
сем ка да су у пи та њу ман да ти по сла ни ка (чл. 79 З) и од го вор ност 
пред сед ни ка (чл. 96 З). Та ко у Аустри ји (чл. 36е З), про пи са но је да 
сва ка од лу ка тре ба да бу де до не та у ро ку од 6 ме се ци од да на при-
је ма зах те ва, у Бел ги ји (чл. 109 З) исто од 6 ме се ци уз мо гућ ност 
до дат ног про ду же ња не ви ше од шест ме се ци, у Хр ват ској (чл. 33 
Устав ног за ко на) го ди ну да на, у Укра ји ни (чл. 57 З) три ме се ца, у 
хит ним слу ча је ви ма и 30 да на, док је у слу ча ју жал би то 6 ме се ци, 
у Фран цу ској (чл. 61 У) ме сец да на, а у хит ним слу ча је ви ма на зах-
тев вла де 8 да на. У Не мач кој (чл. 30 З), рок по сле јав не рас пра ве је 
три ме се ца. Слич но ре ше ње има ју Бу гар ска, Ле то ни ја и Ли тва ни ја.

НАДЛЕЖНОСТ ОДЛУЧИВАЊА О ПОВРЕДИ 
УСТАВА ОД СТРАНЕ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

Пре ма чла ну 118. Уста ва, пред сед ник Ре пу бли ке се раз ре ша-
ва, 2/3 ве ћи ном у скуп шти ни ако је по вре дио Устав. По сту пак мо же 
да по кре не нај ма ње јед на тре ћи на по сла ни ка, али скуп шти на не 
мо же да раз ре ша ва, све док Устав ни суд не од лу чи о по вре ди нај-
ви шег прав ног ак та у ро ку од 45 да на.

Не сум њи во је да се ‘’по вре да’’ или ‘’кр ше ње’’ уста ва од но се 
на по о штре ну по ли тич ку од го вор ност са прав ним при ме са ма. Али, 
као што смо у те о рет ском де лу ра да раз ма тра ли, не по сто ји кон-
цеп ту ал ни, а још ма ње прак тич ни раз ло зи, да ово пи та ње не до ђе 
у над ле жност Устав ног су да. Пе тров52) и Мар ко вић,53) осим раз ло га 
да ова ква по ли тич ка над ле жност не при ли чи јед ном прав ном ор-
га ну, на во де и од су ство ло ги ке овог ин сти ту та, с об зи ром да пред-
сед ни ка раз ре ша ва те ло ко је га ни је ни иза бра ло, а ни ти то ра ди 

51)  http://www.bverfg.de/en/or ga ni za tion/gb2009/A-IV-1.html

52)  Vla dan Pe trov, No vi Ustav ni sud Re pu bli ke Sr bi je, http://www.sta ri sajt.nspm.rs/de ba-
te_2007/2007_pe trov1.htm

53)  Рат ко Мар ко вић, нав. де ло, стр. 38, 39.
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пред став нич ко те ло, по пут Се на та у аме рич ком им пич мен ту. Што 
се ти че тих за мер ки, осим чи ње ни це да гра ђа ни би ра ју скуп шти ну, 
а не ма ју шан су да је опо зо ву, ако се по гле да де ба та уочи до но ше ња 
аме рич ког уста ва, ви де ће се да оне ни су на ме сту. Озби љан ути цај 
је има ла иде ја од го вор но сти ше фа др жа ве пред Вр хов ним су дом, 
или ве ћем су ди ја, од стра не Ран дол фа, Ме ди со на, Па тер со на (ко-
ји је пред ло жио да Вр хов ни суд утвр ди од го вор ност, али да са мо 
Кон грес сме њу је пред сед ни ка, да кле слич но срп ском ре ше њу) и 
Ха мил то на. Од те иде је се је ди но од у ста ло због то га, што у САД 
не по сто ји по се бан устав ни суд, ко ји не ма ју рис дик ци ју над од лу-
ка ма обич них су до ва, што би зна чи ло да по сто ји опа сност да исто 
те ло су ди пред сед ни ку два пу та (јед ном кроз им пич мент, дру ги пут 
у ре дов ном по ступ ку за исту ствар), чи ме би би ла на ру ше на не-
при стра сност  су да.54) Код нас не по сто је спо је не вр хов но суд ске 
и устав но суд ске над ле жно сти, та ко да тих опа сно сти не ма, а сма-
тра мо да у озбиљ ним кри за ма по ли тич ког си сте ма, уче шће у пре-
ва зи ла же њу тре ба да има што ши ри круг нај ви ших ор га на. Ма да, 
при го во ри о кон фу зној при ро ди чл. 118, мо гућ но сти да скуп шти на 
за о би ђе од лу ку су да, је су тач ни.55)

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Устав ни суд Ср би је, као прав но-по ли тич ки ор ган, по се ду је 
ле ги тим но пра во на зна ча јан по ли тич ки ути цај у по ли тич ком си-
сте му Ср би је. Но, за тај ста тус ни је до вољ но има ти са мо про пи се 
и ак те, он ће мо ра ти за ње га сам да се из бо ри, ка ко то по ка зу је ис-
ку ство свих во де ћих устав них су до ва у Евро пи, па и све ту. Мно ги 
од њих су ула зи ли у же сто ке вер бал не окр ша је са пред став ни ци ма 
ег зе ку тив не и ле ги сла ти ве и ни су да ли на сво ју не за ви сност. Пи-
та ње је ко ли ко са да шњим ин сти ту ци о нал ним окви ром суд има ма-
не вар ског про сто ра за ауто но ми ју у нај ве ћем мо гу ћем сте пе ну, али 
устав ном ре ви зи јом гре шке мо гу да се по пра ве. Ко ли ко углед су да 
бу де за ви сио од са мо и ни ци ја ти ве, то ли ко ће то ме до при не ти по ли-
тич ка јав ност Ср би је, ко ја је још ру ди мен тар на и у по во ју. Уло га 
ме ди ја, уни вер зи те та и ути цај них јав них лич но сти у том про це су 
је не за мен љи ва. Та ко ће се ство ри ти све прет по став ке да Устав ни 
суд Ср би је по ста не мо дер на ин сти ту ци ја XXI ве ка.

54)  John Murphy, The im pe ac hment pro cess, Chel sea ho u se pu blis hers, 2007, pp. 27-30.

55)  Рат ко Мар ко вић, „Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006 – кри тич ки по глед“, Ана ли Прав ног 
фа кул те та у Бе о гра ду, вол. 54, 2/2006, стр. 19.
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Mar ko Pej ko vic

CON STI TU TI O NAL CO URT IN SER BIAN 
POLITICAL SYSTEM AND COM PA RA TI VE 
EXPE RI EN CES – THE ORY AND PRAC TI CE          

Sum mary
In this text, the aut hor at temp ted to com pre hend in the most pos-

si ble re a li stic way, thro ugh an ap pro ach in le gal and po li ti cal sci en ces, 
the ro le and po si tion of Ser bian Con sti tu ti o nal co urt to day. First, the 
aut hor exa mi ned a the o re ti cal pro blem of the cha rac ter of this in sti tu-
tion and its fun cti ons. In re gard to this, the re se arch of such is su es did 
not ser ve as so me the ory for the sa ke of the ory, but in stead it re pre-
sen ted a sub stan ti ve con tri bu tion in terms of (un)ju stifying of so me of 
the co urt’s con tro ver sial po li ti cal fun cti ons such as im pe ac hment or the 
right to ban the po li ti cal par ti es, be ca u se a do main of one’s in sti tu tion 
com pe ten cec de ri ves from its in trin sic na tu re. Spe cial ob ser va tion was 
ma de con cer ning the co urt’s prac ti ce ac cor ding to the da ta of 2009. 
Rich Euro pean ju ri spru den ce and li te ra tu re oc cu pied a pro mi nent pla ce 
in it. The se aspects are pri ma fa ci e pa ra digms for the esti ma tion of ef fi-
ci ency of Con sti tu ti o nal co urt of Ser bia and main le ve ra ge in stru ments 
in analyzing the no tion of con sti tu ti o nal co urt in to to. The con clu sion 
of the pa per is re la ted to the ne ces sity of tran scen ding a tra di ti o nal/
ar ti fi cial dic ho tomy bet we en con sti tu ti o nal law and po li tics and le gi ti-
mi za tion of the con sti tu ti o nal co urt with mo di fied prin ci ples of re pre-
sen ta ti ve de moc racy, whi le a cri ti cal vi ew on the co urt’s prac ti ce (f.e. 
nu me ro us un sol ved ca ses) lead aut hor to pro po se a struc tu ral re-sha-
ping of the Ser bian Con sti tu ti o nal co urt. 
Key-words: con sti tu ti o nal co urt, ne ga ti ve le gi sla tor, po si ti ve le gi sla tor, con sti-

tu ti o na lity, con sti tu ti o nal com pla int, re-elec tion of jud ges of the 
con sti tu ti o nal co urt, ju di cal cham ber, ju di ca li za tion of po li tics, 
con sti tu tion
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ВРЕДНОСТИ И ОЧЕКИВАЊА КАО 
ЧИНИОЦИ ИЗБОРНОГ ОПРЕДЕЉЕЊА

Са же так
У ис тра жи ва њу оба вље ном на при год ном узор ку сту де на та 

два фа кул те та (N = 255) не по сред но пред пар ла мен тар не из бо ре 
2008. го ди не, по ста вље на су три за дат ка: да се ис пи та ка ква је ве-
за из ме ђу из бор ног по на ша ња, од но сно на ме ре да се гла са за ДС 
и СРС и 1) сте пе на при хва та ња ка рак те ри стич них 18 дру штве них 
и 18 лич них ци ље ва (вред но сти), 2) оче ки ва ња да та стран ка до ла-
ском на власт мо же по мо ћи или оте жа ти оства ри ва ње сва ког од тих 
ци ље ва и 3) про из во да зна ча ја сва ког ци ља и оче ки ва ња да стран ка 
мо же омо гу ћи ти  ње го во оства ри ва ње. Про из во ди пр ве две гру-
пе фак то ра, вред но сти и оче ки ва ња, об ја шња ва ју тек не што ве ћи 
сте пен ва ри јан се не го исти фак то ри по себ но (пре све га, са ма оче-
ки ва ња), чи ме се ди рект но не оспо ра ва, али се ја сно и не по твр-
ђу је прет по став ка те о ри ја оче ки ва ње – вред но сти. Упо ре ђе ни су 
гла са чи ДС и СРС, осо би то у по гле ду оче ки ва ња од пре фе ри ра не 
и су пар нич ке стран ке. Ге не рал на пра вил ност је, би ло да је реч о 
дру штве ним или лич ним ци ље ви ма, да се од иза бра не стран ке оче-
ку је да мо же ви ше (че сто и дра стич но) не го су пар нич ка стран ка да 
до при не се оства ри ва њу ве ли ког бро ја ци ље ва, укљу чу ју ћи и оне 
ко ји ни су у про гра му ни у сре ди шту по ли ти ке иза бра не стран ке, 
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па чак и оне до ко јих ни би ра чи ма ни је по себ но ста ло.  Ди ску то ва-
но је да ли афек тив на ве за ност за стран ке го во ри у при лог мо де лу 
стра нач ке иден ти фи ка ци је. 
Кључ не ре чи: ци ље ви, вред но сти, стран ке, оче ки ва ња, из бор но по на ша-

ње

ТЕ О РИЈ СКИ УВОД

По ли тич ко по на ша ње по је дин ца не сум њи во је ве о ма ре ле-
вант но за раз у ме ва ње дру штве них про це са, по себ но ка да се ра ди о 
из бор ном опре де љи ва њу у пар ла мен тар ним де мо кра ти ја ма, јер тај 
чин умно го ме од ре ђу је по ли тич ки раз вој јед не за јед ни це у вре мен-
ском пе ри о ду од нај че шће не ко ли ко го ди на.

О чо ве ку ко ји по ли тич ки про ми шља и од лу чу је во ђе не су 
ис црп не рас пра ве још од Ари сто те ла, ко ји је људ ска би ћа од ре ђи-
вао и као политичкеживотиње. У мо дер но вре ме мно ги ауто ри 
ис ти чу зна чај ана ли зе људ ских (што ће ре ћи су бјек тив них, пси хо-
ло шких) из во ра по ли тич ке пар ти ци па ци је. Та ко нпр. Ју ла (Eulau, 
1963) сма тра “... да се не мо же ни шта сми сле но ре ћи о упра вља њу 
(вла сти), а да се не го во ри о по ли тич ком по на ша њу чо ве ка – ње-
го вим ак тив но сти ма, ци ље ви ма, на го ни ма, осе ћа ји ма, уве ре њи ма, 
опре де ље њи ма и вред но сти ма.“ Да кле, пси хо ло шка об ја шње ња, 
ко ја узи ма ју у об зир дис по зи ци је и по кре тач ку енер ги ју поједин-
ца као по ли тич ког ак те ра, мо гу зна чај но до при не ти об ја шње њи ма 
по ли тич ких фе но ме на. Иако на пр ви по глед из гле да да по је ди ни 
ак те ри не ма ју до вољ но ни ре ле вант ног зна ња за до но ше ње од лу ка, 
ни ти има ју ра ци о нал ног раз ло га да уче ству ју у из бор ном по на ша-
њу где је њи хов глас је дан у мо ру ми ли о на дру гих, ис пи ти ва ње на 
пси хо ло шком ни воу је на ста вље но и по ста ло не из бе жни део про у-
ча ва ња сва ких из бо ра. 

Пси хо ло зи сма тра ју да по ли тич ки и дру ги со ци јал ни си сте-
ми не по сто је без ин ди ви дуа ко је их чи не, ни ти функ ци о ни шу без 
људ ске ди на ми ке. След стве но то ме, по овом гле ди шту, об у хват на 
об ја шње ња со цио-по ли тич ких си сте ма не мо гу би ти пра вил но и 
пот пу но да та без раз ма тра ња њи хо вих људ ских из во ра енер ги је 
(Di Ren zo, 1974, Пе тро вић, 2005).  По след њих де це ни ја, са по ја вом 
и бр зим раз во јем ин тер ди сци пли нар не обла сти по ли тич ке пси хо-
ло ги је (Knut son, 1973, Se ars et al. 2003) раз ли ке из ме ђу пси хо ло-
шких и по ли ти ко ло шких сту ди ја по ли тич ког по на ша ња мо же мо 
узи ма ти са мо услов но, на осно ву то га на шта је ста вљен ве ћи на-
гла сак. За раз ли ку од со ци о ло га и по ли ти ко ло га, ко ји се пре све га 
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за ни ма ју за ефек те из бор ног по на ша ња на од ре ђе но дру штво, пси-
хо ло зи у цен тар свог раз ма тра ња нај че шће ста вља ју ис пи ти ва ње 
про це са по ли тич ког по на ша ња, од но сно пар ти ци па ци је по је ди на-
ца (Ми ло ше вић, 1998).

Сту ди ја ко ја се сма тра ка ме ном те мељ цем мо дер ног об ја-
шње ња по на ша ња би ра ча об ја вље на је 1944. од стра не Ла зар сфел-
да и са рад ни ка (La zar sfeld et al., 1944). Већ ови ауто ри прет по ста-
вља ју да на од лу ку гла са ча ком пред сед нич ком кан ди да ту ће да ти 
глас ути че ви ше фак то ра, ме ђу њи ма и не ки ко је мо же мо сма тра ти 
пси хо ло шким.

Де це ни ју ка сни је, Кем пел и са рад ни ци (Camp bell et al., 1954) 
још ви ше ис ти чу зна чај пси хо ло шких фак то ра, по ме ра ју ћи те жи-
ште ана ли зе са со цио-де мо граф ских на ви ше ин ди ви ду ал не чи ни-
о це, пре све га ста во ве пре ма ре ле вант ним по ли тич ким објек ти ма: 
по ли тич ким стран ка ма и кан ди да ти ма, као и про бле ми ма ко ји до-
ми ни ра ју у кам па њи. Овај при ступ ис ти че да се у из бор ном по-
на ша њу би ра чи во де ана ли зом сле де ћих еле ме на та: а) из бо ром 
ре ле вант них дру штве них про бле ма у вре ме одр жа ва ња из бо ра; б) 
про це ном ва жно сти сва ког про бле ма; в) про це ном о то ме је ли до-
са да шња власт ис пу ни ла ње го ва оче ки ва ња у ве зи да тог про бле ма 
и г) про це ном о то ме ко ја је стран ка нај бли жа ње го вом ста ву о да-
том про бле му. 

У мно гим ова квим мо де ли ма по ли тич ког по на ша ња јед на од 
основ них прет по став ки, не кад екс пли ци ра них, а не кад са мо им-
пли цит но по сто је ћих, би ла је да се чо век по на ша као ра ци о нал но 
би ће те же ћи да мак си ма ли зу је сво ју ко рист и да за по тен ци јал ни 
до би так не „пла ти“ пре ви ше. Да кле, у из бор ном по на ша њу љу ди 
ће се опре де љи ва ти, пре све га, за оне пар ти је ко је мо гу да до при не-
су оства ре њу оних ци ље ва и по сти за њу оних вред но сти ко ји су за 
њих ре ле вант ни. Но за та кво, ра ци о нал но по на ша ње, по тен ци јал-
ни би рач мо ра би ти све стан сво јих ин те ре са и до вољ но ин фор ми-
сан о по тен ци јал ној „по ну ди“ на по ли тич кој сце ни, од но сно спе ци-
фич но сти ма и раз ли чи то сти ма те по ну де од стра не ра зних ак те ра 
– по ли тич ких стра на ка. По ред „ком по нен те ко ри сно сти“ би рач у 
до но ше ње од лу ке укљу чу је и основ не вред но сти за ко је се за ла же. 

С дру ге стра не, че сто се ис ти че и чи ње ни ца да се би ра чи не 
по на ша ју увек на ра ци о на лан на чин. По ка за ло се, на при мер, и да 
сим па ти зе ри не ке стран ке те же да пер ци пи ра ју бли скост из ме ђу 
сво јих ста во ва и ста во ва пре фе ри ра не стран ке и че шће не го што је 
то за и ста ре ал но. То је до ве ло до кон цеп та стра нач ке иден ти фи ка-
ци је, ко ји по себ но до бро об ја шња ва ка ко се би ра чи опре де љу ју у 
усло ви ма (ве о ма че стим) ка да су не до вољ но за ин те ре со ва ни и ин-
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фор ми са ни о про бле ми ма у дру штву и про гра ми ма стра на ка. Овај 
кон цепт се по ка зао по себ но ко ри стан у об ја шња ва њу по на ша ња 
би ра ча у САД и Бри та ни ји где до ми ни ра дво пар тиј ски си стем.

У ис тра жи ва њи ма из бор ног по на ша ња у Ср би ји то ком 1990-
их до ми ни рао је со ци о де мо граф ски при ступ. По том при сту пу, 
гру пе са истим со ци о де мо граф ским ка рак те ри сти ка ма по на ша ју се 
углав ном хо мо ге но. Као зна чај не де тер ми нан те из бор ног по на ша-
ња код нас, по себ но то ком 1990-их, по ка за ли су се сте пен обра зо-
ва ња, ста рост, те ро то ри јал на при пад ност, на ци о нал на при пад ност 
(Ми ло ше вић, 1997). У ни зу ис тра жи ва ња по ли тич ких пре фе рен-
ци ја у Ср би ји, ауто ри су, опи су ју ћи би рач ко те ло че сто ко ри сти ли 
при дев ирационално(Бран ко вић, 2007; Го а ти, 1996, Ми ха и ло вић, 
1996). То би мо гло да иде у при лог мо де лу стра нач ке иден ти фи-
ка ци је. Ка ко се си стем пар ла мен тар не де мо кра ти је у на шој зе мљи 
ста би ли зо вао, пре стао да бу де но ви на и по стао уоби ча је но ста-
ње ства ри, из гле да да овај мо дел сти че ве ћу екс пла на тор ну моћ. 
Основ ни раз лог за то је да упра во ис ти че емо ци о нал ну ком по нен-
ту, тј. афек тив не фак то ре ве за не за из бор но по на ша ње.

По сто ји је дан скуп пси хо ло шких те о ри ја, по зна тих као те-
о ри је очекивање-вредност, ко је слу же за пре дик ци ју по на ша ња у 
мно гим обла сти ма. Ми смо по шли од иде је да се он мо же ко ри сти-
ти, из ме ђу оста лог, и у пре дик ци ји из бор ног по на ша ња. Те о ри ја 
’оче ки ва ње – вред ност’, у свом основ ном ви ду пред ста вља ког ни-
тив но-мо ти ва ци о ну те о ри ју ко ја ука зу је да про из вод уве ре ња да ће 
се же ље ни циљ по сти ћи и вред ност или ва лен ца тог од ре ђе ног ци-
ља, ути чу на те жњу осо бе ка ци љу, ко ја се мо же, ако не ма дру гих, 
објек тив них пре пре ка, ис по љи ти у по на ша њу осо бе  (Fe at her & 
O’Brien, 1987; Wig fi eld & Ec cles, 1992, и мно ги дру ги). Та ве за би, 
су де ћи по број ним ва ри ја ци ја ма те о ри ја ’оче ки ва ње – вред ност’ 
тре ба ла би ти сна жни ја и ста бил ни ја уко ли ко се ме ри ва жност ви-
ше ци ље ва (иде ал но би тре ба ли има ти ис црп ну ли сту ре ле вант них 
ци ље ва) и оче ки ва ња њи хо вог оства ре ња. 

Мо де ли ’оче ки ва ње-вред ност’ ве о ма су зна чај ни са вре ме ни 
мо де ли ко ји укљу чу ју ка ко вред но сти ци ље ва та ко и оче ки ва ња. За 
про блем овог ра да зна чај на до пу на је да оче ки ва ња ни су лич на не-
го ’де ле ги ра на’, тј. оче ки ва ња од дру гих – по ли тич ких стра на ка да 
оства ре ци ље ве ко ји ће би ти ис пу ње ње на ших вред но сти. Ова кви 
мо де ли су под ло жни кри ти ци због на гла ша ва ња ра ци о нал них ког-
ни тив них про це са. Ме ђу тим, упе ча тљив скуп ис тра жи ва ња ко ји ма 
су утвр ђе не ве зе оче ки ва ња и вред но сти са раз ли чи тим вр ста ма 
ева лу а ци је, по на ша ња и из бо ра, да је пот по ру одр жи во сти тих мо-
де ла.  У сва ком слу ча ју, из евен ту ал ног не у спе ха об ја шње ња ра ци-
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о нал ним еле мен ти ма, мо же мо ба рем ин ди рект но за кљу чи ти не што 
и о зна ча ју ира ци о нал них, од но сно афек тив них еле ме на та.

 На ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма је да про ве ре ко ли ко се 
ва ри јан се по на ша ња (али и ста во ва) мо же об ја сни ти узи ма ју ћи у 
об зир ова два еле мен та: вред но сти и оче ки ва ња. Не ка ско ра шња 
ис тра жи ва ња и код нас су по твр ди ла да се ова квим мо де ли ма мо же 
об ја сни ти ве ли ки сте пен ва ри јан се става пре ма од ре ђе ним по ли-
тич ким стран ка ма. Тај сте пен го то во увек пре ла зи 50% - што зна чи 
да је мул ти пла ко ре ла ци ја из ме ђу вред но сти и оче ки ва ња с јед не и 
ста во ва пре ма стран ци с дру ге стра не из над 0.70. Сте пен об ја шње-
не ва ри јан се ста ва пре ма од ре ђе ним стран ка ма пе ње се и до 70%, 
што зна чи да је мул ти пли ко е фи ци јент ко ре ла ци је чак и 0.84 (Ку-
зма но вић & Пе тро вић, ру ко пис). 

Ме ђу тим, ни је осно ва но оче ки ва ти та ко ви со ке ко ре ла ци је 
кад је у пи та њу по на ша ње, па чак и на ме ра за по на ша ње. Раз ло га 
за то има ви ше: од то га да би ра чи мо гу има ти по зи ти ван став пре ма 
ви ше пар ти ја, док не мо гу гла са ти за све, па до ни за си ту а ци о них 
фак то ра због ко јих по тен ци јал ни би ра чи не из ла зе на из бо ре, тј. 
не да ју свој глас ни јед ној по ли тич кој пар ти ји. На по на ша ње љу ди 
ути чу број ни не пред ви ди ви фак то ри, од си ту а ци о них окол но сти 
до ути ца ја прет ход ног по на ша ња (Aj zen, 1991; Aj zen& Fis hbein, 
1980; Salt zer, 1981).  

ПРЕД МЕТ И ЦИ ЉЕ ВИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Пред мет на шег ис тра жи ва ња је от кри ва ње по тен ци јал не ве-
зе из ме ђу про из во да при хва та ња лич них, од но сно  дру штве них  
ци ље ва  и оце не да би до ла зак на власт од ре ђе не стран ке омо гу ћио 
оства ри ва ње тих ци ље ва – са јед не стра не, и из бор ног по на ша ња, 
тач ни је на ме ре да се то по на ша ње оства ри, из ра же не пре ко од го-
во ра на пи та ње за ко га ће гла са ти на пред сто је ћим из бо ри ма – са 
дру ге (ис тра жи ва ње је оба вље но у то ку пред из бор не кам па ње за 
пар ла мен тар не из бо ре у Ср би ји, апри ла и ма ја 2008).  Пр ви ис тра-
жи вач ки циљ је утвр ђи ва ње да ли по сто ји ге не рал на тен ден ци ја 
по ве зи ва ња ових ва ри ја бли. Дру ги ис тра жи вач ки циљ је утвр ђи ва-
ње евен ту ал них ком би на ци ја при хва та ња ни за ци ље ва и оче ки ва-
ња (од но сно њи хо вог про из во да) као нај бо љих пре дик то ра на ме ре 
да се гла са за по је ди не стран ке.

Да би се ре а ли зо ва ла ова два ис тра жи вач ка ци ља, мо ра се 
од го во ри ти на три пи та ња и из вр ши ти ком па ра ци ја до би је них ре-
зул та та: пр во, ис пи та ти ко ли ко са мо при хва та ње од ре ђе них ци ље-
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ва ути че на би ра ње по је ди них по ли тич ких стра на ка; дру го, ка ква 
је и ко ли ка је по ве за ност из ме ђу оче ки ва ња да би до ла зак на власт 
од ре ђе не стран ке (или ко а ли ци је) обез бе дио оства ри ва ње ис пи ти-
ва них ци ље ва и спрем но сти да се гла са за ту стран ку; и тре ће, ко-
ли ко је по ве зан про из вод оце не зна ча ја (или при хва ће но сти) сва ког 
ци ља и оче ки ва ња да га кон крет на стран ка ре а ли зу је (од но сно су-
ма свих тих про из во да) са спрем но шћу да се гла са за да ту стран ку. 
По те о ри ја ма очекивање–вредност тре ћа по ме ну та гру па тре ба 
да бу де мно го бо љи пре дик тор на ме ре за по на ша ње, не го два ње на 
за себ на еле мен та.   

Ка ко су у ис тра жи ва ње укљу че ни и ци ље ви ко ји се од но се 
на лич ни жи вот по је дин ца и дру штве ни ци ље ви тре ба да се по ста-
ви још јед но пи та ње (за да так ис тра жи ва ња) и уз ње га дâ хи по те за. 
То пи та ње је ко ли ко на по на ша ње ути че јед на, а ко ли ко дру га гру-
па ци ље ва. По што су по ли тич ке стран ке ство ре не пре све га ра ди 
оства ри ва ња дру штве них (од за јед нич ког ин те ре са) ци ље ва, оче-
ку је се да све по ве за но сти бу ду из ра же ни је у сфе ри дру штве них 
ци ље ва не го у сфе ри лич них ци ље ва.

Ва ри ја бле 
На осно ву те о риј ских раз ма тра ња раз ли чи тих ауто ра и до-

са да шњих ис пи ти ва ња ци ље ва, кон ци пи ра не су ли ста лич них ци-
ље ва (ЛЛЦ) и ли ста дру штве них ци ље ва (ЛДЦ), у окви ру сва ке по 
18 (ши ре о то ме у: Ку зма но вић и Пе тро вић, 2007). ЛЛЦ је укљу-
чи ла сле де ће ци ље ве (да је мо нај кра ће на зи ве): углед, при ја те љи, 
дру штве на моћ, са мо ак ту а ли за ци ја, ал тру и зам, по стиг ну ће, уз бу-
дљив жи вот, под ре ђе ност, си гур ност, са ве сност, љу бав, ма те ри јал-
ни стан дард, зна ње, ужи ва ње (хе до ни зам), дру штве но ан га жо ва-
ње, са мо стал ност, по пу лар ност и здрав жи вот. ЛДЦ је об у хва ти ла 
ци ље ве: ја ка тр жи шна при вре да,до бри ме ђу на ци о нал ни од но си, 
бор ба про тив кри ми на ла и ко руп ци је,ја ча ње од брам бе них сна га, 
ху ма ни ји од но си, еко ло шки ци ље ви, за по сле ност, со ци јал на јед-
на кост, прав на др жа ва, чу ва ње тра ди ци је, ула зак у Европ ску уни ју, 
при ва ти за ци ја, др жав ни и те ри то ри јал ни ин те гри тет, де мо кра ти ја, 
жи вот ни стан дард, раз вој на у ке и кул ту ре, со ци јал на пра ва и јед-
но пар тиј ски си стем.

Ис пи та ни ци су мо гли да ис ка жу сво ју на ме ру да гла са ју за 
би ло ко ју по ли тич ку стран ку ко ја уче ству је на из бо ри ма. 
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МЕ ТОД

Узо рак
Узо рак је чи ни ло 255 сту де на та дру штве них на у ка, са два 

фа кул те та: Фи ло зоф ског (пси хо ло ги ја, исто ри ја, ет но ло ги ја, со ци-
о ло ги ја) и Фа кул те та за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју. 
Би ло је ви ше осо ба жен ског по ла - око 68%. 

На чин об ра де по да та ка
Основ ни на чин об ра де по да та ка и при ка зи ва ња ре зул та та би-

ле су мул ти пле ре гре си о не ана ли зе (ко је укљу чу ју ви ше пре дик то-
ра и је дан кри те ри јум). Пре дик то ре су пред ста вља ли:  а) лич ни и 
дру штве ни  ци ље ви (18 плус 18) од но сно њи хо ва ва жност за ис-
пи та ни ке; б) оче ки ва ња да ће од ре ђе на по ли тич ка стран ка уко ли-
ко осво ји власт по мо ћи оства ре њу сва ког од да тих ци ље ва; и ц) 
про из во ди прет ход не две ску пи не ва ри ја бли (ва жност ци ља пу та 
оче ки ва ње да он мо же би ти оства рен). Иза бра не су две ди хо том-
не кри те ри јум ске ва ри ја бле: а) да ли ис пи та ник на ме ра ва или не 
на ме ра ва да гла са за Де мо крат ску стран ку и ко а ли ци ју ко ју она 
пред во ди – За европ ску Ср би ју, и б) да ли ис пи та ник на ме ра ва или 
не на ме ра ва да гла са за Срп ску ра ди кал ну стран ку. Због ма лог про-
цен та би ра ча ме ђу чла но ви ма ис пи та ног узор ка оста ле стран ке ни-
су укљу чи ва не у ову ана ли зу. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Ва жно сти лич них и дру штве них ци ље ва као 
предик то ри на ме ре за из бор но по на ша ње

Пр во ће мо при ка за ти оце не дру штве них ци ље ва као пре дик-
то ре гла са ња за две ода бра не стран ке. Свих 18 ци ље ва, од но сно 
ва жност ко ју им ис пи та ни ци при да ју об ја шња ва ју 13% ва ри јан се 
из бор ног опре де ље ња за Де мо крат ску стран ку (мул ти пла ко ре ла-
ци ја је 0.36) што је зна чај но на ни воу 0.05. Истих 18 ци ље ва об ја-
шња ва 21% ва ри јан се из бор ног опре де ље ња за Срп ску ра ди кал ну 
стран ку (Mult R= 0.46) што је зна чај но на ни воу 0.01. Ана ли за бе та 
ко е фи ци је на та ука зу је да ни је дан по себ ни циљ не ути че зна чај ни је 
од дру гих на из бор но опре де ље ње. Об ја шње на ва ри јан са из бор-
ног опре де ље ња је зна чај но ма ња не го што је то ва ри јан са ста во ва 
пре ма стран ка ма (Ку зма но вић и Пе тро вић, ру ко пис), што је  и оче-
ки ва но јер и дру ги фак то ри осим ста во ва ути чу на то да ли не ко 
на ме ра ва да иза ђе на из бо ре и да свој глас од ре ђе ној стра нач кој 
или ко а ли ци о ној ли сти. При ро да кри те ри јум ске ва ри ја бле та ко ђе 
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ути че на ре ла тив но ма ли сте пен об ја шње не ва ри јан се. На и ме, док 
с јед не стра не ових ди хо том них ва ри ја бли има мо ис пи та ни ке ко ји 
на ме ра ва ју да иза ђу на из бо ре и да да ју свој глас Де мо крат ској од-
но сно Срп ској ра ди кал ној стран ци, с дру ге стра не има мо не са мо 
њи хо ве по ли тич ке про тив ни ке не го све оне ко ји не из ја вљу ју да ће 
свој глас да ти јед ној, од но сно дру гој стран ци, у ко је спа да ју и сим-
па ти зе ри ко ји из ра зних раз ло га не ће иза ћи на из бо ре, по том они 
ко ји има ју по зи ти ван став пре ма да тој стран ци али ће гла са ти за 
не ку дру гу, по ли тич ки бли ску оп ци ју јер им је она при о ри тет, итд. 

Ка да се у ана ли зи као пре дик то ри узму ва жно сти оства ре ња 
18 лич них ци ље ва мул ти пла ко ре ла ци ја са на ме ром да се гла са за 
ове стран ке је 0.32 од но сно 0.31, чи ме је об ја шње но све га 10% ва-
ри јан се –про це нат ко ји ни је ста ти стич ки зна ча јан.

Оче ки ва ња ис пу ње ња лич них и дру штве них циљева 
као пре дик то ри на ме ре за из бор но по на ша ње

Оче ки ва ња да ће Де мо крат ска стран ка ако бу де на вла сти 
оства ри ти 18 дру штве них ци ље ва об ја шња ва 13% ва ри јан се ин-
тен ци је да се гла са за ову стран ку (MultR= 0.36), да кле, у ис тој 
ме ри као и ва жност ци ље ва. Ка да је у пи та њу Срп ска ра ди кал на 
стран ка, про це нат об ја шње не ва ри јан се се пе ње на 16% (MultR= 
0.40). Пр ви про це нат је зна ча јан на ни воу 0.05, а дру ги на ни воу 
0.01. Раз лог овај ра зли ци пре све га ви ди мо у хо мо ге ни јем узор-
ку оних ко ји не ће гла са ти за ову стран ку. У слу ча ју Де мо крат ске 
стран ке мно го су че шћи „не гла са чи“ ко ји из ја вљу ју да ће гла са-
ти нпр за Ли бе рал но де мо крат ску пар ти ју, а ко ји има ју ре ла тив но 
по вољ но ми шље ње и о Де мо крат ској стран ци. Ана ли за од го во ра 
нео пре де ље них и ап сти не на та ука зу је да су они та ко ђе (у на шем 
узор ку) бли жи Де мо крат ској не го Срп ској ра ди кал ној стран ци (ка-
да упо ре ди мо арит ме тич ке сре ди не ци ље ва уоча ва мо да су те вред-
но сти код ап сти не на та бли же про се ци ма сим па ти зе ра Де мо крат ске 
стран ке). 

Што се ти че лич них ци ље ва, из гле да ло гич но да љу ди ге-
не рал но ма ње оче ку ју да ће власт би ло ко је стран ке ути ца ти на 
њи хо ва при ја тељ ства, љу бав, сте пен ал тру и зма и слич но,  ма да на 
не ке лич не ци ље ве, као што је уз бу дљив жи вот, по стиг ну ће или 
ма те ри јал ни стан дард, мо гу ути ца ти. Ис по ста ви ло се да, оче ки ва-
ња да ће до ла зак Де мо крат ске стран ке на власт по мо ћи ис пу ње њу 
осам на ест ис пи ти ва них лич них ци ље ва об ја шња ва ју 14% ва ри јан-
се спрем но сти за гла са ње за ову стран ку (MultR=0.37, зна чај но на 
ни воу 0.01), а не што ве ћи до при нос од оста лих пре дик то ра има 
оче ки ва ње ис пи та ни ка да ће мо ћи да оства ре сво је по тен ци ја ле, да 
се са мо ак ту а ли зу ју. Код Срп ске ра ди кал не стран ке, про це нат ва-
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ри јан се се пе ње на не на да них 22% (MultR= 0.47), што је зна чај но 
на ни воу 0.01. Ана ли зи ра ју ћи бе та ко е фи ци јен те мо же мо утвр ди ти 
да је нај ве ћи зна чај пре дик то ра – уз бу дљив жи вот (са не га тив ним 
пред зна ком, стан дар ди зо ва ни бе та ко е фи ци јент је -0.29, а t=-2.928). 
Та став ка у це ли ни гла си: Да имам уз бу дљив жи вот ис пу њен стал-
ним до га ђа ји ма и про ме на ма. Иако смо ово де фи ни са ли као лич ни 
циљ и крат ко га на зва ли уз бу дљив жи вот, из гле да да је дру ги део 
тврд ње и дру штве но ре ле ван тан и да су на ши ис пи та ни ци упра во 
ту ди на ми ку жи вот них до га ђа ја по ве за ли са не мо гућ но шћу да бу де 
оства ре на у слу ча ју да СРС осво ји власт.

Про из во ди оче ки ва ња и вред но сти као 
прeдиктори на ме ре за из бор но по на ша ње

По те о риј ским мо де ли ма ко је смо при ка за ли у увод ном де лу 
ра да, и хи по те за ма по ста вље них на осно ву њих, про из во ди оче ки-
ва ња и вред но сти тре ба ли би би ти бо љи пре дик то ри из бор ног, као 
и сва ког дру гог по на ша ња, не го по је ди ни чи ни о ци тог про из во да. 
Скуп 18 про из во да ва жно сти дру штве них ци ље ва и оче ки ва ња да 
би Де мо крат ска стран ка до шав ши на власт мо гла да их оства ри, 
као пре дик то ри об ја шња ва ју 18% ва ри јан се на ме ре да се гла са за 
ову стран ку (MultR= 0.42). Скуп 18 про из во да ва жно сти дру штве-
них ци ље ва и оче ки ва ња да би Срп ска ра ди кал на стран ка до шав ши 
на власт мо гла да их оства ри, об ја шња ва ју 22% ва ри јан се из бор ног 
по на ша ња (MultR= 0.47). Оба ре зул та та су зна чај на на ни воу 0.01.  

У по гле ду лич них ци ље ва про цен ти об ја шње не ва ри јан се из-
но се 9% за Де мо крат ску и 25% за Срп ску ра ди кал ну стран ку (Mult
R= 0.30, од но сно 0.50). Овај по то њи је зна ча јан на ни воу 0.01. Од-
лу чу ју ћи ути цај на ово ли ки сте пен пре дик ци је има про из вод ва-
жно сти лич ног ма те ри јал ног стан дар да и оче ки ва ња да ће СРС 
до ла ском на власт мо ћи да под стак не оства ре ње тог ци ља. Бе та 
ко е фи ци јент по ка зу је не га ти ван смер по ме ну те ве зе (стан дар ди зо-
ва ни бе та ко е фи ци јент је -0.39, а t=-3.794).

Упо ре ди ли смо и про се чан збир про из во да ци ље ва и оче ки-
ва ња код гла са ча и „не гла са ча“ (свих оста лих) јед не и дру ге стран-
ке. И у слу ча ју лич них и дру штве них ци ље ва тех нич ки ра спон зби-
ро ва кре ће се од 18 до 450. Про се чан збир про из во да за дру штве не 
ци ље ве код гла са ча ДС је 289.7, а код не гла са ча 247.5 (раз ли ка је 
зна чај на на ни воу 0.01). За лич не ци ље ве вред но сти су 238.9 и 
203.8 (sig. 0.01). Код гла са ча СРС, ка да су у пи та њу дру штве ни ци-
ље ви, збир про из во да је 299, а код не гла са ча 196.1. Ка да су у пи та-
њу лич ни ци ље ви гла са чи СРС има ју про се чан збир 266.5 на су прот 
са мо 164.5 код не гла са ча. Обе раз ли ке су ста ти стич ки зна чај не на 
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ни воу 0.01. Очи глед но, зби ро ви про из во да бо ље раз два ја ју би ра че 
од не би ра ча СРС не го ДС.

Раз ли ке из ме ђу гла са ча Срп ске ра дикалне 
стран ке и Де мо крат ске стран ке

Да би смо пот пу ни је про ве ри ли мо гућ но сти те о ри ја очеки-
вање-вредност на об ја шње ње из бор ног по на ша ња у на шој зе мљи, 
из вр ши ће мо још јед ну гру пу ана ли за. Про ве ри ће мо ка кве су раз-
ли ке из ме ђу ис пи та ни ка ко ји су на ја ви ли гла са ње за јед ну од две 
нај ве ће стран ке на та да пред сто је ћим из бо ри ма по вред но сти ма, 
оче ки ва њи ма од пре фе ри ра не, али и од су пар нич ке стран ке, као и 
раз ли ке про из во да ових чи ни ла ца. Да кле, на од ре ђен на чин ће мо 
су прот ста ви ти од го во ре гла са ча јед не и дру ге стран ке. Да би смо 
уште де ли на про сто ру при ка за ће мо само статистички значајне
разлике (на ни воу 0.01).

Та бе ла 1. Раз ли ке би ра ча СРС и ДС 
по друштве ним вред но сти ма

АС СД ДС-СРС (раз-
ли ке у АС)

до бри ме ђу на ци-
о нал ни од но си

ДС 4.34 .915 1.14СРС 3.20 1.424
ја ча ње од брам-
бе них сна га

ДС 3.36 1.009 -1.24СРС 4.60 .828
чу ва ње тра ди ци је ДС 3.68 1.086 -0.79СРС 4.47 .743
ула зак у Европ-
ску уни ју

ДС 3.60 1.097 1.67СРС 2.07 1.163
при ва ти за ци ја ДС 3.07 1.083 1.27СРС 1.80 1.082
др жав ни и те ри то-
ри јал ни  ин те гри тет

ДС 3.78 .941 -1.08СРС 4.86 .363

На та бе ли 1. је уоч љи во да би ра чи ДС у про се ку зна чај но 
ви ше не го би ра чи СРС ис ти чу зна чај дру штве ног ци ља „до бри ме-
ђу на ци о нал ни од но си“ (4,34 пре ма 3,20), док обр ну то ва жи за циљ 
„ја ча ње од брам бе них сна га“ (3,36 на спрам 4,60). Нај ве ће раз ли ке 
су от кри ве не у оце ни зна ча ја ула ска у ЕУ (раз ли ка у АС је 1,67), 
али уз ка рак те ри стич ну спе ци фич ност. На и ме, том ци љу ни би ра-
чи ДС не при да ју осо би то ви сок зна чај („тек“ 3,60), али то је ипак 
мно го ви ше од про сеч не оце не гла са ча СРС (са мо 2,07). Ова тен-
ден ци ја да ва ња ре ла тив но ни ских оце на, али и исто вре ме не по ја-
ве ста ти стич ки зна чај них раз ли ка, још ви ше до ла зи до из ра жа ја у 
про це ни ва жно сти да ље при ва ти за ци је: про сек за би ра че ДС је са-
мо 3,07, али је знат но ни жи за гла са че СРС (1,80). На су прот то ме, 
би ра чи и јед не и дру ге стран ке ве ли ки зна чај при да ју др жав ном и 
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те ри то ри јал ном ин те гри те ту, али то чи не у ве ћој ме ри гла са чи СРС 
не го ДС (4,86 пре ма 3,78).

Ови на ла зи су углав ном са гла сни са ра ни је утвр ђе ним раз-
ли ка ма из ме ђу симпатизера јед не и дру ге стран ке, утвр ђе ним 
на узор ку бе о град ских сред њо шко ла ца (Пе тро вић и Ку зма но вић, 
2007). 

На лич ним ци ље ви ма не ма ста ти стич ки зна чај них раз ли ка 
ме ђу гру па ма оних ко ји из ја вљу ју да би гла са ли за СРС, од но сно 
ДС.

У та бе ли 2. су у ко ло на ма при ка за на про сеч на оче ки ва ња гла-
са ча ДС и СРС о то ме ко ли ко би до ла зак на власт  ДС (је дан ред), 
од но сно СРС (дру ги ред) до при нео оства ри ва њу сва ког на ве де ног 
дру штве ног ци ља. Да кле, гла са чи и јед не и дру ге стран ке су про-
це њи ва ли мо гу ће ефек те до ла ска на власт и сво је (пре фе ри ра не) и 
кон ку рент не, су пар нич ке (су прот ста вље не) стран ке. У по след њој 
ко ло ни су да те раз ли ке у АС из ме ђу гла са ча ДС и СРС. Про сек 
из над 3.00 зна чи да пре те жу по зи тив на оче ки ва ња од стран ке, а ис-
под 3.00 не га тив на. Про сек 3.00 (бо ље ре ћи, око 3) зна чи оце ну да 
до ла зак стран ке на власт не би бит но ути цао, што се у не ким слу-
ча је ви ма мо же сма тра ти и бла жом не га тив ном евлу а ци јом стран ке 
ако се има у ви ду да се од стра на ка оче ку ју по зи тив ни ефек ти (нпр. 
у раз во ју при вре де, сма њи ва њу не за по сле но сти и слич но). 

Пра вил ност је очи глед на: би ра чи и јед не и дру ге стран ке 
скло ни су да за сво ју стран ку ве зу ју по зи тив на, а за су пар нич ку 
не га тив на оче ки ва ња у по гле ду  омо гу ћа ва ња оства ри ва ња ци ље ва. 
Има не ко ли ко, бар на пр ви по глед, од сту па ња. Та ко се  гла са чи ДС 
и СРС не раз ли ку ју зна чај но у оце ни ко ли ко власт ДС омо гу ћу је 
ја ча ње од брам бе них сна га зе мље (3,55, од но сно 3,45), али се ве о ма 
раз ли ку ју у оце ни ко ли ко би власт ра ди ка ла до при не ла оства ри-
ва њу истог ци ља (1,93 пре ма 4,67). Гла са чи  СРС при зна ју, да кле, 
да ДС  мо же у из ве сној ме ри по мо ћи оства ри ва њу овог ци ља, али 
би ра чи ДС оспо ра ва ју  да то мо же учи ни ти СРС. Ме ђу тим, по да ци 
се мо гу по ре ди ти и на дру ги на чин: по ре до ви ма уну тар исте ко ло-
не. Та да ви ди мо да гла са чи ДС ви ше оце не да ју сво јој стран ци не го 
СРС (3,55 пре ма 1,93), али и гла са чи СРС  сво јој не го су пар нич кој 
(4,67 пре ма 3,45). Слич на се ана ли за мо же оба ви ти и ка да је у пи-
та њу циљ „тра ди ци ја и оби ча ји“. Ге не рал на је, да кле, пра вил ност 
да се ве ћа оче ки ва ња ве зу ју за пре фе ри ра ну не го за су пар нич ку 
стран ку. Та ко гла са чи СРС сма тра ју да ће СРС бо ље не го ДС обез-
бе ђи ва ти и до бре ме ђу на ци о нал не од но се и де мо кра ти ју у зе мљи, 
а гла са чи ДС  оче ку ју да ће власт ДС  ви ше   не го власт СРС омо гу-
ћи ти не са мо бо љи жи вот ни стан дард (раз ли ка је дра стич на) не го и 
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те ри то ри јал ни ин те гри тет (та ко ђе је ве ли ка раз ли ка), па и очу ва ње 
тра ди ци је и оби ча ја.

Та бе ла 2. Раз ли ке би ра ча СРС и ДС у оче ки ва њи ма да 
би власт ДС од но сно СРС омо гу ћи ла оства ре ње дру

штве них ци ље ва (арит ме тич ке сре ди не оце на)1)

стран ка 
од ко је се 
оче ку је

Гла са чи Раз ли ке АС 
(ДС-СРС)ДС СРС

јака тржишна привреда ДС 4.57 1.98 2.59
СРС 2.60 4.07 -1.47

добри међунац.односи ДС 4.60 1.43 3.17
СРС 3.07 3.93 -0.86*

борба против криминала ДС 4.11 2.26 1.85
СРС 1.64 4.67 -3.03

јачање одбрам.снага ДС 3.55 3.45 0.10 (н.з.)
СРС 1.93 4.67 -2.74

хуманији односи ДС 4.13 2.04 2.09
СРС 2.53 4.40 -1.87

еколошки циљеви ДС 3.91 2.51 1.40
СРС 2.47 4.20 -1.73

запосленост ДС 4.24 2.30 1.94
СРС 1.93 4.13 -2.20

социјална једнакост ДС 3.85 2.11 1.74
СРС 1.80 4.00 -2.20

стабилна држава ДС 4.04 1.98 2.06
СРС 1.93 4.50 -2.57

традиција и обичаји ДС 3.62 3.70 -0.08 (н.з.)
СРС 1.93 4.93 -3.00

улазак у Европску унију ДС 4.62 1.51 3.11
СРС 3.87 2.93 0.94

приватизација ДС 4.32 1.98 2.34
СРС 3.80 2.80 1.00

територијални интегритет ДС 4.00 2.78 1.22
СРС 1.86 4.93 -3.07

демократија ДС 4.13 1.85 2.28
СРС 2.33 4.13 -1.80

бољи стандард ДС 4.40 2.00 2.40
СРС 2.00 4.29 -2.29

развој науке и културе ДС 4.32 2.17 2.15
СРС 2.53 4.20 -1.67

социјална права ДС 3.80 2.43 1.37
СРС 2.00 4.60 -2.60

једнопартијска држава ДС 3.11 2.79 0.32 (н.з.)
СРС 2.20 3.80 -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 раз ли ке су ста ти стич ки зна чај не на ни воу 0.01 осим оних озна че них са * ко је су 
зна чај не на ни воу 0.05 и оних ко је су озна че не са (н.з.) - ни су зна чај не.
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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

Гласачи Разлике АС 
(ДС-СРС)ДС СРС

углед ДС 3.81 2.43 1.38
СРС 2.40 3.80 -1.40

пријатељи ДС 3.70 2.85 0.85*
СРС 2.47 4.13 -1.66

друштвена моћ ДС 3.38 2.62 0.76*
СРС 2.40 3.93 -1.53

самоактуализација ДС 4.28 2.13 2.15
СРС 1.93 4.27 -2.34

алтруизам ДС 3.87 2.78 1.09
СРС 2.27 4.13 -1.86

постигнуће ДС 3.85 2.49 1.36
СРС 2.27 4.13 -1.86

узбудљив живот ДС 3.77 2.43 1.34
СРС 2.00 4.27 -2.27

подређеност ДС 3.49 2.78 0.71*
СРС 2.60 3.60 -1.00

сигурност ДС 4.04 1.96 2.08
СРС 2.27 4.00 -1.73

савесност ДС 3.49 2.70 0.79*
СРС 2.27 3.80 -1.53

љубав ДС 3.23 2.82 0.41 (н.з.)
СРС 2.53 3.93 -1.40

материјални стандард ДС 4.19 2.02 2.17
СРС 1.67 4.07 -2.40

знање ДС 4.17 2.13 2.04
СРС 2.27 4.00 -1.73

уживање/хедонизам ДС 3.51 2.50 1.01
СРС 2.20 3.87 -1.67

друштвено ангажовање ДС 3.91 2.17 1.74
СРС 2.13 3.93 -1.80

самосталност ДС 4.06 2.26 1.80
СРС 2.21 4.07 -1.86

популарност ДС 3.26 2.52 0.74*
СРС 2.47 3.73 -1.26

здрав живот ДС 3.36 2.70 0.66*
СРС 2.53 3.93 -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 раз ли ке су ста ти стич ки зна чај не на ни воу 0.01 осим оних озна че них са * ко је су 
зна чај не на ни воу 0.05 и оних ко је су озна че не са (н.з.) - ни су зна чај не.
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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)

странка 
од које се 
очекује

Гласачи Разлике АС 
(ДС-СРС)ДС СРС

јака тржишна привреда ДС 19.35 9.33 10.02
СРС 8.28 15.93 -7.65

добри међунационални односи ДС 20.14 10.80 9.34
СРС 6.23 12.07 -5.84

борба против криминала ДС 19.47 7.50 11.97
СРС 10.78 21.13 -10.35

јачање одбрамбених снага ДС 12.09 8.87 3.22 (н.з.)
СРС 11.34 21.67 -10.33

хуманији односи ДС 17.69 9.73 7.96
СРС 8.31 17.20 -8.89

еколошки циљеви ДС 18.26 11.00 7.26
СРС 11.64 19.40 -7.76

запосленост ДС 19.53 8.40 11.13
СРС 10.34 17.73 -7.39

социјална једнакост ДС 14.98 6.67 8.31
СРС 7.89 16.40 -8.51

стабилна држава ДС 17.02 8.13 8.89
СРС 8.11 19.93 -11.82

традиција и обичаји ДС 13.85 8.27 5.58
СРС 13.30 22.00 -8.70

улазак у Европску унију ДС 16.82 8.00 8.82
СРС 5.11 6.33 -1.22 (н.з.)

приватизација ДС 13.43 6.87 6.56
СРС 5.93 5.46 0.47 (н.з.)

територијални интегритет ДС 15.31 8.31 7.00
СРС 10.31 23.93 -13.62

демократија ДС 14.72 7.27 7.45
СРС 6.71 12.67 -5.96

бољи стандард ДС 19.43 9.00 10.43
СРС 8.60 19.28 -10.68

развој науке и културе ДС 18.87 10.67 8.20
СРС 9.37 18.00 -8.63

социјална права ДС 17.04 9.00 8.04
СРС 10.66 21.87 -11.21

једнопартијска држава ДС 7.17 5.67 1.50 (н.з.)
СРС 5.85 12.20 -6.35

3)  Све раз ли ке су ста ти стич ки зна чај не на ни воу 0.01 осим оних озна че них са (н.з.) - ни су 
зна чај не.
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По ред ових та бе ла, да ће мо кра ћу та бе лу у ко јој ће мо упо ре-
ди ти зби ро ве 18 про из во да ци ље ва и оче ки ва ња оних ко ји на ме ра-
ва ју да гла са ју за ДС од но сно СРС (мо гу ћи ра спон су ма про из во да 
се кре тао од 18 до 450).    

Табела 5. Разлике бирача ДС и СРС по збиру производа

  
би-

ра чи АС СД
Разлике 
АС (ДС-

СРС)
Ф

Сума производа 
важности личних 
циљева и очекивања да 
их ДС може остварити

ДС 238.87 53.66

97.14 38.77**
СРС 141.73 48.98

Сума производа 
важности друштвених 
циљева и очекивања да 
их ДС може остварити

ДС 289.66 58.00

137.79 60.84**
СРС 151.87 64.48

Сума производа 
важности личних 
циљева и очекивања да 
их СРС може остварити 

ДС 147.24 42.76

-119.29 46.03**
СРС 266.53 94.14

Сума производа 
важности друштвених 
циљева и очекивања да 
их СРС може остварити

ДС 156.79 58.73

-142.21 68.33**
СРС 299.00 55.58

Очи глед но је да би ра чи ДС има ју мно го ве ћи збир (ста ти-
стич ки зна чај но ви ши на ни воу 0.01) од гла са ча СРС ка да су у пи-
та њу су ме про из во да ва жно сти ци ље ва и оче ки ва ња да их Де мо-
крат ска стран ка мо же оства ри ти. На су прот то ме, овај збир је код 
њих зна чај но ма њи ако су у пи та њу оче ки ва ња да ће ци ље ви би ти 
ис пу ње ни до ла ском на власт Срп ске ра ди кал не стран ке. Обр ну та 
је тен ден ци ја код гла са ча СРС.

ДИ СКУ СИ ЈА И ЗА КЉУЧ ЦИ

У ис тра жи ва њу оба вље ном на при год ном узор ку сту де на та 
два фа кул те та (N = 255)    не по сред но пред прет ход не пар ла мен-
тар не из бо ре (2008) ис пи ти ва но је, из ме ђу оста лог, из бор но по на-
ша ње сту де на та. По ста вље на су три за дат ка: да се ис пи та ка ква је 
ве за из ме ђу на ме ре да се гла са за од ре ђе ну стран ку и 1) сте пе на 
при хва та ња ка рак те ри стич них 18 дру штве них и 18 лич них ци ље ва 
(вред но сти), 2) оче ки ва ња да та стран ка до ла ском на власт мо же 
по мо ћи или оте жа ти оства ри ва ње сва ког од тих ци ље ва и 3) про-
из во да зна ча ја сва ког ци ља и оче ки ва ња да стран ка мо же омо гу ћи-
ти  ње го во оства ри ва ње. Због ма лог узор ка, има ло је сми сла ово 
про ве ра ва ти са мо код по тен ци јал них гла са ча две по ли тич ке пар-
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ти је: Срп ске ра ди кал не стран ке и Де мо крат ске стран ке, од но сно 
ко а ли ци је ко ју је она пред во ди ла. У пр вом де лу ана ли зе кри те ри-
јум ска ва ри ја бла (из бор но по на ша ње) је ди хо то ми зи ра на, тј. раз-
ли ко ва ни су гла са чи од „не гла са ча“ (сви оста ли) за сва ку стран ку 
по на о соб. При ме ње на је ре гре си о на ана ли за да би се уста но ви ло 
ко ли ко укуп но сва ка од три гру пе пре дик то ра об ја шња ва на ме ру да 
се гла са за јед ну и дру гу стран ку.  

Ка да по сма тра мо са мо ва жност ко ју по тен ци јал ни би ра чи 
при пи су ју раз ли чи тим ци ље ви ма, по ка за ло се да лич не вред но сти 
(по пут при ја тељ ства, угле да, по стиг ну ћа итд.) не ма ју зна ча ја за из-
бор но опре де љи ва ње у сми слу раз ли ка  из ме ђу гла са ча и „не гла-
са ча“. Дру штве ни ци ље ви (по пут ја ча ња при вре де, бор бе про тив 
кри ми на ла, чу ва ња тра ди ци је, ула ска у Европ ску уни ју и дру гих) 
об ја шња ва ју 13% ва ри јан се на ме ре да се гла са за Де мо крат ску 
стран ку, од но сно 21% ва ри јан се на ме ре да се гла са за Срп ску ра-
ди кал ну стран ку. Слич ни про цен ти се до би ја ју и ка да се по сма тра 
оче ки ва ње ис пи та ни ка да  би власт јед не или дру ге стран ке до ве ла 
до оства ри ва ња ни за лич них и дру штве них ци ље ва. На овај на чин 
је об ја шње но 13% ва ри јан се спрем но сти за гла са ње за ДС, од но-
сно 16% за СРС. За ни мљи во је да се спрем ност за гла са ње мо же 
чак и у не што ве ћем сте пе ну (14% и 22%) об ја сни ти пре ко оче ки-
ва ња да ће стан ке по мо ћи оства ри ва њу лич них ци ље ва би ра ча. Но, 
мо ра се на по ме ну ти да се ре ла тив но ви сок про це нат ове ва ри јан се 
за СРС за сни ва нај ви ше на об ја шње њу за што ис пи та ни ци не же-
ле да гла са ју за ову стран ку: они сма тра ју да би та стран ка би ла 
пре пре ка њи хо вом лич ном ис пу ње ном, уз бу дљи вом жи во ту, пу ном 
стал них до га ђа ја и про ме на.

Ко нач но, про из во ди пр ве две гру пе фак то ра, вред но сти и 
оче ки ва ња, об ја шња ва ју тек не што ве ћи сте пен ва ри јан се не го исти 
фак то ри по себ но (пре све га, са ма оче ки ва ња), чи ме се ди рект но не 
оспо ра ва, али се ја сно и не по твр ђу је прет по став ка те о ри ја очеки-
вање – вредности. Та ко про из во ди ва жно сти и оче ки ва ња ис пу-
ње ња дру штве них ци ље ва об ја шња ва 18% ва ри јан се спрем но сти 
за гла са ње за ДС и 22% за СРС, док су у слу ча ју лич них ци ље ва 
до би је не број ке 9% и 25%. По след њи по ме ну ти про це нат, ре ла тив-
но ви ши од дру гих, по но во је нај ви ше по сле ди ца об ја шње ња због 
че га део ис пи та ни ка из узор ка не же ли да гла са за СРС. Нај ја чи 
не га тив ни пре дик тор из бор ног по на ша ња пре ма СРС је про из вод 
зна ча ја ма те ри јал ног стан дар да за би ра че и њи хо вог оче ки ва ња да 
би СРС, уко ли ко до ђе на власт, оте жа ла (или бар да не би мо гла да 
по мог не) оства ре ње овог зна чај ног ци ља.

Ова ква ана ли за ни је ли ше на од ре ђе них сла бо сти. Ни је са мо 
реч о то ме да за ви сну (кри те ри јум ску) ва ри ја блу ка рак те ри ше по 
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при ро ди огра ни че на ва ри ја бил ност (по сто је са мо две ка те го ри је) 
не го је, пре све га, про блем што је ка те го ри ја „не гла са ча“ вр ло хе те-
ро ге на: она укљу чу је не са мо про тив ни ке од ре ђе не стран ке не го и 
не у трал не, па и сим па ти зе ре ко ји ће гла са ти за не ку дру гу стран ку 
за то што им је она при о ри тет на. На при мер, сим па ти зе ри ДС су и 
гла са чи ЛДП (ли не ар на ко ре ла ци ја из ме ђу ста во ва пре ма ове две 
стран ке је 0,50),  а сим па ти зе ри СРС су и гла са чи СПС (ко ре ла ци ја 
ста во ва је 0,52), ДСС (0,34), Но ве Ср би је (0,42). За то смо од лу чи ли 
да у дру гом де лу ана ли зе на од ре ђен на чин су прот ста ви мо гла са че 
ДС и СРС, од но сно да упо ре ди мо њи хо ве  од го во ре на иста пи та ња 
и да ак це нат ана ли зе ста ви мо на утвр ђи ва ње раз ли ка и евен ту ал-
них слич но сти. Ово је оправ да но учи ни ти због чи ње ни це да су у 
све сти ис пи та ни ка те стран ке не ка вр ста ан ти по да што до ка зу је 
чи ње ни ца да је на це лом узор ку уста но вље на зна чај на не га тив на 
ко ре ла ци ја из ме ђу ста во ва  (опе ра ци о на ли зо ва них пре ко гло бал-
них ева лу а ци ја) ДС и СРС (-0,43). У та да шњој из бор ној кам па њи 
ове стран ке су се при ка зи ва ле не са мо као так ма ци не го и као по-
ли тич ки про тив ни ци. 

Ка да су у пи та њу лич ни ци ље ви, по ка за ло се да из ме ђу гла-
са ча јед не и дру ге стран ке не ма зна чај них раз ли ка: и јед ни и дру ги 
те же истим лич ним, жи вот ним ци ље ви ма. Ме ђу тим, ка да је реч о 
дру штве ним ци ље ви ма, уста но вље не су зна чај не раз ли ке код шест 
ци ље ва. Ис пи та ни ци ко ји се опре де љу ју за СРС ви ше се за ла жу за 
ја ча ње од брам бе них сна га, чу ва ње тра ди ци је и др жав ни и те ри то-
ри јал ни ин те гри тет, а по тен ци јал ни би ра чи ДС за до бре ме ђу на ци-
о нал не од но се, ула зак у Европ ску уни ју и за да љу при ва ти за ци ју. 
Чи ни се да ови на ла зи од го ва ра ју про ши ре ној сли ци и о ори јен та-
ци ји са мих стра на ка.

Глав ни на ла зи се од но се на оче ки ва ња од стра на ка. Ге не рал-
на пра вил ност је, би ло да је реч о дру штве ним или лич ним ци-
ље ви ма, да се од иза бра не стран ке оче ку је да мо же ви ше (че сто 
и дра стич но) не го су пар нич ка стран ка да до при не се оства ри ва њу 
ве ли ког бро ја ци ље ва, укљу чу ју ћи и оне ко ји ни су у про гра му ни 
у сре ди шту по ли ти ке иза бра не стран ке, па чак и оне до ко јих ни 
би ра чи ма ни је по себ но ста ло. Та ко гла са чи ма ДС,  иако оце њу ју да 
под ре ђе ност ауто ри те ти ма ни је мно го зна ча јан лич ни циљ, не сме-
та да ми сле да власт ДС пре не го власт СРС обез бе ђу је оства ре ње 
чак и тог ци ља. Са дру ге стра не, гла са чи СРС сма тра ју да би власт 
ове стран ке до при не ла ства ра њу бо љих ме ђу на ци о нал них од но са 
(про сек оце на 3,93), а да власт ДС и ње них парт не ра оме та или 
оне мо гу ћу је оства ре ње тог ци ља (про сек са мо 1,43). 

Ако су са ма оче ки ва ња ово ли ко ва жна, при род но је он да да 
се из ме ђу гла са ча јед не и дру ге стран ке ја ве и раз ли ке у про из во ду 
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сте пе на при влач но сти ци ље ва и оче ки ва ња од сво је и су пар нич-
ке стран ке. Да су у том про из во ду фак тич ки ва жни ја оче ки ва ња 
не го сте пен при хва та ња ци ље ва, по ка зу је и чи ње ни ца да из ме ђу 
гла са ча јед не и дру ге стран ке не ма бит них раз ли ка у лич ним ци-
ље ви ма (вред но сти ма), а по сто ји из ме ђу про из во да тих ци ље ва и 
оче ки ва ња (ви де ти раз ли ке у зби ру про из во да на та бе ли 5). По јед-
но ста вље но фор му ли са но, про из вод се мо же раз у ме ти као ре зул тат 
мно же ња кон стан те (ци ља) са ва ри ја бил ном ве ли чи ном (оче ки ва-
њем). Све ово упу ћу је на за кљу чак да по сто ји сна жна афек тив на 
ве за ност за јед ну стран ку уз, та ко ђе сна жну, афек тив ну од бој ност 
пре ма стран ка ма ко је се до жи вља ва ју као по ли тич ки про тив ни ци, 
су пар ни ци, и да то об ја шња ва ве ћи ну до би је них ре зул та та. Исти-
на је да се на осно ву оче ки ва ња и про из во да ци ље ва и оче ки ва ња 
мо же у од ре ђе ној ме ри пред ви ђа ти из бор но по на ша ње, али се ти ме 
не об ја шња ва су шти на про це са и пра вац усло вља ва ња. Пре ће би-
ти да јед ном сте чен став до во ди до ге не ра ли за ци је оче ки ва ња не го 
да се став и из бор но по на ша ње мо гу об ја сни ти укуп но шћу оче ки-
ва ња, а по го то во зби ром про из во да ци ље ва и оче ки ва ња да ће их 
стран ка ре а ли зо ва ти. 

Иако се на осно ву те о ри је оче ки ва ња и оче ки ва ња-вред но сти 
мо гу при лич но успе шно ди фе рен ци ра ти гла са чи две су пар нич ке 
стран ке, то не зна чи да је по твр ђен мо дел ра ци о нал ног би ра ча. На-
про тив, це ли на на ших по да та ка су ге ри ше за кљу чак да се ја вља ју 
мно ги ира ци о нал ни еле мен ти, усло вље ни ве ро ват но сна жним по-
зи тив ним афек тив ним од но сом пре ма јед ној стран ци и не га тив ним 
пре ма дру гој. Да ли то зна чи да ре зул та ти го во ре у при лог мо де ла 
стра нач ке иден ти фи ка ци је као об ја шње ња из бор ног по на ша ња? 
Ако се сма тра да је за иден ти фи ка ци ју нај ва жни ја ак ту ал на афек-
тив на ве за ност, мо же се да ти по твр дан од го вор, али ако је би тан 
услов и трај ност, ко ја се огле да у ве ћем бро ју по но вље них гла са ња 
за исту стран ку, он да се мо ра ре ћи да на ши ре зул та ти не мо гу да 
по твр де, али ни да оспо ре, та кву те зу. На и ме, наш узо рак чи не мла-
ди, од ко јих је ве ли ки број та да пр ви пут гла сао. Но чи ни се да то 
и ни је нај ва жни је. Бит на је афек тив на ве за ност, без об зи ра ко ли ко 
она тра је.

На осно ву свих по да та ка по ку ша ће мо да ски ци ра мо јед-
но це ло ви то хи по те тич ко об ја шње ње на ла за до ко јих смо до шли. 
Под се ти мо се да смо уста но ви ли да се гла са чи две су прот ста вље не 
стран ке раз ли ку ју у при хва та њу шест дру штве них ци ље ва (вред-
но сти) и да су то ци ље ви ко ји се обич но ве зу ју уз пред ста ве о тим 
стран ка ма. Јед на од пси хо ло шких осно ва (по ред не ких ко је ми ни-
смо ис пи ти ва ли) ус по ста вља ња сна жног по зи тив ног ста ва пре ма 
не кој стран ци мо же би ти у пре по зна ва њу по кла па ња вла сти тих 
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бит них ци ље ва (вред но сти) и ци ље ва стран ке, од но сно у до вољ-
ном бро ју та квих ци ље ва. Али, јед ном фор ми ра на афек тив на ве за-
ност до во ди не са мо до од лу ке да се гла са за ту стран ку не го и до 
(нај ве ро ват ни је не све сне) тен ден ци је да се тој стран ци при пи су је 
спо соб ност да оства ри мно ге ци ље ве, укљу чу ју ћи и оне до ко је 
ис пи та ни ку ни је мно го ста ло, али ко ји мо гу би ти ва жни за не ке 
дру ге љу де. Су бјект се не све сно по на ша као про па ган дист „сво-
је“ стран ке чак и ка да је реч о си ту а ци ји ано ним ног ис пи ти ва ња. 
Ова кво об ја шње ње би тре ба ло про ве ри ти пре ко суп тил ни јег пла на 
ис тра жи ва ња.

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 con-
nections 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 signifi-
cance 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 (es-
pecially expectations). That cannot confirm or deny the theory of ex-
pectations – values. They compared the voters of both parties, especial-
ly 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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СнежанаГрк
Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град

КУРС КАО МЕ ХА НИ ЗАМ У ФУНК ЦИ ЈИ  
ЕКО НОМ СКЕ ПО ЛИ ТИ КЕ СР БИ ЈЕ*

Са же так
По ру ка ов де из не те ана ли зе, о кур су као па ра ме тар ској 

функ ци ји еко ном ске по ли ти ке, је сте да је да нас при мар ни про блем 
у Ср би ји тај да се ан ти ин фла ци о на по ли ти ка не мо же ви ше во ди ти 
одво је но од раз вој не по ли ти ке. Ни јед на кон цеп ци ја ста би ли за ци је 
не мо же да успе уко ли ко ни је усме ре на у прав цу под сти ца ња про-
из вод не ак тив но сти, ра ста про из вод ње и ши ре ња ин ве сти ци о не 
ба зе. На ве о ма кра так рок вла да мо же ма ло шта да ура ди на пла ну 
кур са, али мо же на ду жи рок про ме ном сво је еко ном ске по ли ти ке. 
На кра так рок на кур су мо же мно го да ура ди цен трал на бан ка, иако 
њој курс ни је при о ри тет. Цен трал ној бан ци је на пр вом ме сту ин-
фла ци ја.
Кључ не ре чи: ва лу та, ка мат на сто па, из воз, увоз, ин фла ци ја, кре ди ти, ин-

те гра ци је, еуро, ма кро е ко ном ска по ли ти ка.

УЗРО ЦИ ПА ДА НА ЦИ О НАЛ НЕ ВА ЛУ ТЕ

У Ср би ји је од 2000-те го ди не па на да ље во ђе на по гре шна 
по ли ти ка ка да је на ци о нал на ва лу та у пи та њу. Ди нар је од 2000-те 
го ди не био пре це њен. На ро чи то од 2001. и 2002. го ди не ка да је Ср-
би ја за хва љу ју ћи са ве ти ма екс пе ра та из Ме ђу на род ног мо не тар ног 
фон да (ММФ) има ла фик си ран курс, прем да је ин фла ци ја 2001. 
го ди не би ла 40 од сто. Зна чај ни је ис по ља ва ње еко ном ске кри зе у 
Ср би ји кра јем 2008. го ди не ре флек то ва ло се на ве ће днев не осци-

*) Овај рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту “СрбијаиЕвропа-економскеанализеипрогно-
зе”, еви ден ци о ни број 149038, а ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је. 
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ла ци је на ци о нал не ва лу те, и то у вре ме ка да је курс био флук ту и-
ра ју ћи или бо ље ре че но кон тро ли са но пли ва ју ћи. Зна ча јан фак тор 
ко ји је имао деј ство на ја ча ње до ма ће ва лу те то ком 2008. го ди не, а 
на ро чи то у пр вој по ло ви ни те го ди не, би ло је сна жно за ду жи ва ње 
ко ор по ра тив ног сек то ра у ино стран ству. То је по ве ћа ло по ну ду де-
ви за на до ма ћем тр жи шту.

Ди нар  је кра јем сеп тем бра 2008. го ди не био ја ко пре це њен. 
Но, до ма ћа ва лу та је од кра ја 2008. го ди не, а то зна чи од озбиљ ни-
јег ис по ља ва ња еко ном ске кри зе, до кра ја фе бру а ра 2010. го ди не 
осла би ла 23 од сто и на ста ви ла је да гу би од вред но сти. 

На од бра ну на ци о нал не ва лу те и сми ри ва ње пре ве ли ких 
днев них осци ла ци ја кур са, цен трал на бан ка је у по след њем квар-
та лу 2008. го ди не и пр вом квар та лу 2009. го ди не по тро ши ла од но-
сно осло бо ди ла 2,6 ми ли јар ди еура из оба ве зних ре зер ви. А са мо 
од де цем бра 2009. го ди не до кра ја фе бру а ра 2010. цен трал на бан ка 
је по тро ши ла 510 ми ли о на еура на обез бе ђи ва ње функ ци о ни са ња 
де ви зног тр жи шта и спре ча ва ње пре ве ли ких днев них осци ла ци ја 
кур са.

Ди нар је још увек пре це њен и ње гов пад ће се на ста ви ти. 
Са мо је пи та ње до ко јег ни воа ће он гу би ти на вред но сти. Узро ци 
па да до ма ће ва лу те су мно го ду бљи и на ла зе се у при вре ди. Курс је 
ре флек то ва на сли ка ста ња у при вре ди Ср би је.

Ре ал ност срп ске при вре де је ви ше де це ниј ски јаз из ме ђу уво-
за и из во за. Ре зул тат то га је сте сла бље ње на ци о нал не еко но ми је. 
Ср би ја да нас има про дук тив ност ко ја је нај ни жа у Евро пи, а ин ду-
стриј ска про из вод ња је ма ња не го 1989. го ди не.

Го ди на ма аку му ли ра ни дис па ри тет из ме ђу из во за и уво за за 
при вре ду Ср би је је из у зет но не по во љан, јер се она су о ча ва са гу-
би ци ма ко ји се до дат но уве ћа ва ју због ве ли ких кре ди та ин дек си ра-
них у де ви за ма, ко је је при вре да узе ла. До дат ни гу би так за фир ме 
и ком па ни је је тај што су се оне за ду жи ва ле у еури ма, као и ве ћи на 
при вре де. Да би из ми ри ли сво је оба ве зе пре ма ино стран ству кра-
јем 2009. го ди не пред у зе ћа су има ла ве ли ку тра жњу за де ви за ма. 
На и ме, пред у зе ћа су у ве о ма крат ком ро ку ку по ва ла де ви зе да би 
из ми ри ла сво је оба ве зе не пи та ју ћи за њи хо ву це ну. По што је ма-
ње при ли ва стра ног нов ца на стра ни по ну де, а све ве ће су оба ве зе 
пре ма кре ди ти ма ко ји су узе ти у ино стран ству, при ти сак ће би ти 
још ве ћи јер су ме ђу на род ни зај мо ви до сти гли 14 ми ли јар ди еура1) 
што је ве ли ко оп те ре ће ње за при вре ду Ср би је. Ме ђу на род ни 
ке ди ти сти жу на на пла ту, и ти зај мо ви се мо ра ју из ми ри ти, 
1)  Из вор: Блиц, 25.02.2010. 
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раз у ме се не од јед ном. Ве ћи на ино стра них оба ве за ко је до-
спе ва ју мо ра ће да се ре фи нан си ра ју, а то ће по ве ћа ти по тра-
жњу за стра ним ва лу та ма на до ма ћем тр жи шту.

По гре шна по ли ти ка ко ја је во ђе на у про те клом раз до бљу, а 
ко ја се од но си на не ре а лан курс ко ји је ве штач ки одр жа ван, ште ти-
ла је из во зу. Са ста но ви шта из во зни ка ра зу мљи во је да ди нар тре ба 
ла га но да сла би. На рав но, јед ном ма лом бро ју из во зни ка то од го ва-
ра, јер је ве ћи на њих због до са да шње вред но сти ди на ра свој из воз 
суп сти ту и са ла кроз увоз си ро ви на и обрт них сред ста ва. Сто га се 
са да по ја ви ла си ту а ци ја да из во зни ци ма ви ше од го ва ра ја чи ди нар, 
јер су се они у про те клом раз до бљу за ду жи ва ли у еури ма. Но, са да 
скуп еуро не иде у при лог ни уво зни ци ма. Тра жња је ма ла, јер по-
тро ша чи не ма ју сред ста ва да ку пе ро бу, па тај те рет де пре си ја ци је 
пре ба чен је на про из во ђа че, и де лом на уво зни ке, али и на део ста-
нов ни штва ко ји  се у прет ход ном раз до бљу пре за ду жио у еури ма.

Ра ни је су од пре це ње ног ди на ра до бит из вла чи ли уво знич-
ки ло бии. Уво зни ци су про фи ти ра ли на пре це ње ној на ци о нал ној 
ва лу ти, па и др жа ва2), а по ли тич ке ели те су уби ра ле по е не ка ко би 
што ду же за др жа ле сво ју по зи ци ју на вла сти. Из во зни ци и ста нов-
ни штво је сно си ло по сле ди це та ко пре це ње ног ди на ра. Ра ди се о 
то ме да су пред у зе ћа сла бље ње ди на ра у це ли ни пре ба ци ли на ма-
ло про дај не це не. 

Ка рак те ри стич но је да је у 2009. го ди ни ре ак ци ја це на на 
про ме не кур са из о ста ла, пре све га због чвр сте по ли ти ке до хот ка. 
Пад ре ал не вред но сти ди на ра под ста као је из воз и ус по рио пад 
еко ном ске ак тив но сти. Та ко ђе, ста нов ни штво због ра ни је пре у зе-
тих оба ве за по ве ћа ло је про да ју де ви за.

Ме ђу тим од мар та 2010. го ди не це не су по че ле да ра сту, на-
ро чи то оне ко је су под кон тро лом др жа ве. Али са да ни је про блем 
са мо ра ста це на не го и па да вред но сти за ра да у истом про цен ту 
ко ли ко је сма ње на вред ност ди на ра. То је раз лог што ве ли ки део 
ста нов ни штва (љу ди са ми ни мал ним за ра да ма, пен зи о не ри, не-
за по сле ни) не ма ју фи нан сиј ских сред ста ва за пре жи вља ва ње. Тај 
угро же ни део по пу ла ци је не за ни ма да ли је на ци о нал на ва лу та 
пли ва ју ћа или фик сна. Њих ис кљу чи во ин те ре су је ка ко пре жи ве ти.

С јед не стра не при вре да гр ца у кре ди ти ма и гу би ци ма, а с 
дру ге стра не ди нар све ма ње вре ди, жи вот ни стан дард дра стич но 

2)  Од пре це ње ног ди на ра је про фи ти ра ла др жа ва Ср би ја. Са мо у ма ју 2009. го ди не да би 
др жа ва ис пла ти ла ста ру де ви зну штед њу од цен трал не бан ке је ку по ва ла еуро по 93 
ди на ра, док је у де цем бру На род на бан ка Ср би је (НБС) еуре -  ко је је др жа ва до би ла од 
Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да (ММФ) - от ку пи ла од др жа ве по 95 ди на ра. У ства ри, 
др жа ва је у овим тран сак ци ја ма до бро за ра ди ла.
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опа да, а ста нов ни штво си ро ма ши. Њи хов страх да ће се због све 
ма ње вред но сти ди на ра њи хо ва фи нан сиј ска моћ још ви ше сро за-
ти, јер пла та да нас вре ди ма ње не го ју че, а су тра ће вре де ти ма ње 
не го да нас, до вео је до то га да се све по че ло пре ра чу на ва ти у еуре. 
На и ме сва ки по сао, из најм љи ва ње ста на, ку по ви на и за ду жи ва ње, 
сво ди се на пре ра чун ко ли ко то ко шта у еури ма. Са мо та ко они ко ји 
по зајм љу ју но вац мо гу да се за шти те од па да на ци о нал не ва лу те. 
Та ко ђе су и бан ке скло не да ди на ре за ме њу ју за еуре, па и то до-
при но си сла бље њу ди на ра. Кон ста та ци ја да ди нар сла би због се-
зон ског ка рак те ра ви ше не ма уте ме ље ње. 

ОД ЛУ КЕ ЦЕН ТРАЛ НЕ БАН КЕ

Не мо же а да се не по ме не још је дан ва жан фак тор ко ји је до-
при нео па ду на ци о нал не ва лу те, а то је - не пра во вре ме на ре ак ци ја 
вла де и цен трал не бан ке 2009. и по чет ком 2010. го ди не. На и ме, 
де цем бар 2009. го ди не је био ме сец ка да је др жа ва са мо еми то ва ла 
но вац, а ни је га по вла чи ла са тр жи шта, па је еуро на гло оја чао, док 
је ди нар по чео да сла би. Го ди на 2009. је за вр ше на са 96 ди на ра за 
еуро. Да би већ по чет ком мар та 2010. го ди не до сег нуо пси хо ло шку 
гра ни цу од 100 ди на ра за еуро.

Очи глед но је да су пред став ни ци вла сти то тал но по гре шно 
од ре а го ва ли, јер су оче ки ва ли да ће бли зу 100 ми ли о на еура до-
би је них од ита ли јан ског “Fijata”, а  ко ји су ле гли на ра чун у по-
след њој не де љи де цем бра, као и до ка пи та ли за ци ја “Ко мер ци јал не 
бан ке” од 120 ми ли о на еура, има ти ефек та на ја ча ње ди на ра - али 
до го ди ло се су прот но. Чак ни де ви зна сред ства до би је на од за кљу-
че ног аран жма на са Ме ђу на род ним мо не тар ним фон дом3) (ММФ) 
ни су де ло ва ли на ста би ли зо ва ње кур са, бу ду ћи да се тај но вац ни је 
по ја вио на де ви зном тр жи шту у за до во ља ва ју ћем оби му ко јим би 
се за у ста ви ле ве ће осци ла ци је кур са.

3)  ММФ и вла сти Ср би је по сти гли су кра јем мар та 2009. го ди не спо ра зум о stendbaj аран-
жма ну од 2,9 ми ли јар ди еура, ко ји ће тра ја ти до сре ди не апри ла 2011. го ди не. Исто та ко, 
до го во ре но је да се ште ди на свим ни во и ма у др жа ви.

Пре ма ре ви зи ји аран жма на из но вем бра 2009. го ди не, де фи цит бу џе та за 2010. го ди ну тре-
ба ло би да бу де че ти ри од сто бру то до ма ћег про из во да, пла те и пен зи је би ће за мр зну те, 
уз пре у зе ту оба ве зу вла де да за поч не ре фор му пен зиј ског си сте ма и сма њи број за по сле-
них у др жав ној ад ми ни стра ци ји за ви ше од 8.000 љу ди.

Ср би ја је кра јем 2009. го ди не по ву кла дру гу тран шу кре ди та од ММФ-а у из но су од око 350 
ми ли о на еура, чи ме је укуп ни из нос по ву че них сред ста ва до сти гао 1,13 ми ли јар ди еура.

Ми си ја ММФ-а је би ла од 8. фе бру а ра 2010. го ди не у Бе о гра ду на раз го во ри ма са пред став-
ни ци ма вла де Ср би је по во дом тре ће ре ви зи је кре дит ног stendbajаран жма на, и на ја ви ла 
је по нов ни до ла зак у ма ју 2010. го ди не.
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Вла да Ср би је и НБС су мо ра ле да бо ље ко ор ди ни ра ју са-
рад њу и да раз мо тре пра во вре ме и ди на ми ку пре тва ра ња од но сно 
за ме ну де ви за до би је них од ММФ-а у ди на ре, јер се зна ло да ће 
кра јем де цем бра 2009. го ди не Ср би ја до би ти дру гу тран шу кре-
ди та од ове ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је. Ми ни стар ство 
фи нан си ја је да ло на лог цен трал ној бан ци да се до би је на де ви зна 
сред ства кон вер ту ју у ди на ре, ка ко би се из ми ри ле оба ве зе пре ма 
бу џет ским ко ри сни ци ма4). Али но вац до би јен од ММФ-а за вр шио 
је ду же вре ме у де ви зним ре зер ва ма цен трал не бан ке. По што је из-
о ста ла син хро ни зо ва на са рад ња из ме ђу вла де и цен трал не бан ке о 
пра во вре ме ној кон вер зи ји де ви за у ди на ре, до шло је до па да вред-
но сти ди на ра – јер се по ја вио ви шак ди на ра. 

На ве о ма кра так рок вла да мо же ма ло шта да ура ди на пла ну 
кур са, али мо же на ду жи рок про ме ном сво је еко ном ске по ли ти ке. 
На кра так рок на кур су, ко ји је па ра ме тар ска функ ци ја еко ном ске 
по ли ти ке, мо же мно го да ура ди цен трал на бан ка, иако њој курс 
ни је при о ри тет. Цен трал ној бан ци је на пр вом ме сту ин фла ци ја. 
Цен трал на бан ка се ру ко во ди сво јим основ ним ци љем – а то је ста-
бил ност це на –  код од ре ђи ва ња ре фе рент не ка мат не сто пе. 

Ге не рал но по сма тра ју ћи, на ни во кур са ути че сма њи ва ње 
ре фе рент не ка мат не сто пе. Ре фе рент на ка мат на сто па ко ја је на 
по чет ку 2009. го ди не из но си ла 17,75 од сто, до кра ја 2009. го ди не 
сма ње на је на 9,5 од сто. Упр кос на ста лим ве ћим осци ла ци ја ма на-
ци о нал не ва лу те по чет ком 2010. го ди не, цен трал на бан ка5) је за др-
жа ла ре фе рент ну ка мат ну сто пу на истом ни воу. 

Ме ђу тим да би по ве ћа ла ли квид ност при вре де цен трал на 
бан ка је до не ла од лу ку о  сма ње њу оба ве зне ре зер ве ба на ка, ко јом 
је пред ви ђе но да за ди нар ску осно ви цу она из но си пет од сто, а за 
де ви зну 25 од сто6). На ме ра цен трал не бан ке је сте да се ова квом 
ме ром по ве ћа ли квид ност при вре де и под стак не тра жња ста нов ни-
штва, те та ко по кре не при вред на ак тив ност. Сма ње њем оба ве зне 
ре зер ве бан ка ма се да је про стор за одо бра ва ње ви ше кре ди та, као и 
да оне сма њу ју њи хо ву це ну, од но сно ка ма те, за при вре ду и за гра-
ђа не. Па ипак, не ма га ран ци је да ће бан ке та ко и ра ди ти. Бан ке мо-

4)  Др жа ва је 29. де цем бра усво ји ла ре ба ланс бу џе та за 2009. го ди ну, и у три да на до по-
чет ка но ве го ди не ини ци ра ла пла ћа ња ко јих је би ло пре ви ше (од ис пла те пу та ри ма, фи-
скал них под сти ца ја Ми ни стар ства еко но ми је, па чак и до из да та ка за ку по ви ну вак ци на 
про тив но вог гри па).

5)  Мо не тар ни од бор На род не бан ке Ср би је 12.01.2010. го ди не до нео је од лу ку да ре фе-
рент на ка мат на сто па оста не на ни воу од 9,5 од сто. 

6)  Мо не тар ни од бор На род не бан ке Ср би је је усво јио од лу ку о сма ње њу оба ве зне ре зер ве 
05.03.2010. го ди не.
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гу та осло бо ђе на сред ства упо тре би ти за ку по ви ну де ви за у зе мљи, 
и за ку по ви ну вред но сних па пи ра НБС. У ства ри, иако сма ње њем 
оба ве зне ре зер ве цен трал на бан ка ства ра про стор за пла сма не ино-
стра них и до ма ћих ба на ка при вре ди и ста нов ни штву, не ма га ран-
ци је да ће тај но вац за и ста би ти усме рен пре ма при вре ди, ка ко би 
се по ве ћа ла за по сле ност и кон ку рент ност на ци о нал не при вре де, а 
ти ме и из воз, што би сма њи ло спољ но тр го вин ски и плат но би лан-
сни де фи цит.

По што је курс па ра ме тар ска функ ци ја еко ном ске по ли ти ке, у 
на став ку ово га ра да ра све тља ва се зна чај кур са, од но сно ана ли зи ра 
се  курс као ме ха ни змам у функ ци ји еко ном ске по ли ти ке Ср би је.

КУРС И ЗА ДР ЖА ВА ЊЕ ИНФЛАЦИЈЕ 
ПОД КОН ТРО ЛОМ

Да нас ко ре ни те про ме не у ре ал ној сфе ри при вре ђи ва ња зах-
те ва ју ре ду ци ра ње тро шко ва по сло ва ња уз дра стич но сма ње ње 
бро ја за по сле них, те ће на ста ти про блем фи нан си ра ња до дат не бу-
џет ске по тро шње. По што су при сут не и дру ге не по вољ не окол но-
сти: ре ду ци ра ни обим из во за,  не га тив ни од но си раз ме не, про блем 
ино стра них кре ди та – ре жим фик сног кур са је не мо гу ће бра ни ти. 
То би би ло мо гу ће са мо уз прет по став ку да те рет при ла го ђа ва ња у 
пот пу но сти пад не на до ма ће це не, од но сно да до ма ће це не уоп ште 
не ра сту.

Курс као ме ха ни зам за др жа ва ња ин фла ци је под кон тро лом 
из ло жен је деј ству два фак то ра, ко ји се на ла зе у ко ре ла ци ји. Ти 
фак то ри су од нос из ме ђу агре гат не по ну де и тра жње де ви за и сто-
па ра ста це на. Уко ли ко до ма ће це не ра сту бр же од ино стра них про-
ме на кур са је не из бе жна, па чак и ако по сто ји са вр ше на рав но те жа 
на де ви зном тр жи шту.

По сто ји је дан не га тив ни сце на рио чи ја ве ро ват но ћа оства ри-
ва ња је ве ли ка. Ра ди се о то ме да део пред у зе ћа, у же љи да одр же 
ми ни мал ни обим про из вод ње, пла си ра ју сво ју ро бу на ино стра но 
тр жи ште уз це ну осет но ис под до ма ће це не ко шта ња. У ства ри, 
они би сво је гу бит ке из про да је оства ре не на ино стра ном тр жи шту 
ком пен зи ра ли на до ма ћем тр жи шту, про да јом су же ног асор ти ма-
на ма њег оби ма ро бе, али уз знат но ви ше це не. У том слу ча ју би 
утвр ди ли но ву јед на чи ну рав но те же. Ре а ли за ци ја овог сце на ри ја 
за ви си од то га ка ко ће по је ди на пред у зе ћа ре а го ва ти на но ве иза-
зо ве са до ма ће еко ном ске сце не и на ко ји на чин ће се адап ти ра ти 
про ме ње ним усло ви ма по сло ва ња.
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Ка да се по сма тра под сти цај код до ма ћих из во зни ка, раз у ме 
се да ре ше ње за из во зни ке ни је у де вал ва ци ји на ци о нал не ва лу те, 
јер им то мо же по мо ћи са мо на кра так рок. У ства ри, на ду ги рок, 
је ди но ре ше ње за из во зни ке је у сни жа ва њу тро шко ва и по бољ ша-
ва њу ква ли те та по сло ва ња.

У до ме ну ове рас пра ве по сма трај мо ко је ин стру мен те мо же 
ко ри сти ти мо не тар на по ли ти ка у јед ном не пот пу ном фи нан сиј-
ском си сте му, без до вољ но ме ђу на род них то ко ва ка пи та ла. У ова-
квим усло ви ма мо не тар на по ли ти ка не може при хва ти ти оства-
ри ва ње сва ког ци ља -обимновчанемасе,валутникурс,каматну
стопу–истовремено. При хва та ју ћи за циљ мо не тар не по ли ти ке 
курс на ци о нал не ва лу те, као кључ ну и нај ва жни ју це ну у си сте-
му, и при бли жа ва ју ћи ва лут ни ре жим фик сном кур су, мо не тар не 
вла сти не ма ју до вољ но сло бо де да ко ри сте ка мат ну сто пу као про-
ти вин фла ци о ни ин стру мент. Па ипак, ка мат на сто па у спре зи са 
оста лим еле мен ти ма јед ног до бро по ста вље ног курс ног ре жи ма 
омо гу ћа ва да се спољ на вред ност нов ца од ра жа ва уну тар пла ни ра-
не зо не осци ли ра ња.

Ус по ста вља ње кур са ис кљу чи во пре ма ста њу по ну де и тра-
жње на де ви зном тр жи шту зна чи уво ђе ње пли ва ју ћег кур са. На-
рав но ре жим пли ва ју ћег кур са је при хва тљив уз услов да се у зе-
мљи оства ру је ствар ни и до вољ но ви сок ви шак те ку ћег би лан са. 
Дру гим ре чи ма, курс се ус по ста вља у за ви сно сти од кон ку рент ног 
ста ња у плат ном би лан су.

Ко ји фак то ри сто је иза де фи ци та, од но сно су фи ци та, те ку-
ћег би лан са? Ти фак то ри су: укуп на штед ња и ин ве сти ци је. На и ме, 
ка да агре гат на до ма ћа штед ња над ма шу је укуп не до ма ће ин ве сти-
ци је, та да зе мља оства ру је ви шак у те ку ћем би лан су. Агре гат на 
штед ња над ма шу је укуп не ин ве сти ци је упра во за из нос за ко ји 
је по тро шња др жа ве ве ћа од ње них укуп них при хо да, а то зна чи 
за из нос бу џет ског де фи ци та. Дру гим ре чи ма, бу џет ски де фи цит 
екви ва лен тан је де фи ци ту те ку ћег би лан са. Ова ре ла ци ја оста је 
тач на без об зи ра на ни во кур са на ци о нал не ва лу те, од но сно про це-
нат ње го ве про ме не. У прин ци пу, пад кур са ди на ра би по ве ћа њем 
из во за во дио по бољ ша њу те ку ћег би лан са. Ме ђу тим, до то га не 
мо же до ћи, без об зи ра на оства ре ни про це нат де вал ва ци је, уко ли-
ко се исто вре ме но укуп на штед ња у зе мљи не по ве ћа ре ла тив но у 
од но су на из нос ин ве сти ци ја (ов де се под ин ве сти ци ја ма не под-
ра зу ме ва ју са мо ула га ња у основ не фон до ве и ин фра струк ту ру, већ 
и др жав не ин ве сти ци је, од но сно по тро шња јав ног сек то ра ко ја по-
при ма фи нал ни об лик). 
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КУРС И МО НЕ ТАР НА ПО ЛИ ТИ КА

Ка да је цен трал на бан ка у свом де ло ва њу огра ни че на ста њем 
у плат ном би лан су при бе га ва се ре жи му фик сних кур се ва. За пра-
во, она не мо же при ме ни ти екс пан зив не ме ре, а да се то не ре флек-
ту је на сма ње ње де ви зних ре зер ви. Во ђе ње екс пан зив не мо не тар не 
по ли ти ке до при но си сни жа ва њу ка мат них сто па и под сти че од лив 
ка пи та ла. Тај од лив мо же да бу де при лич но ве ли ки ако је до ма ће 
тр жи ште по ве за но са ме ђу на род ним. Ре флек си ја ово га је ства ра ње 
де фи ци та плат ног би лан са и ко ри шће ње де ви зних ре зер ви. Њи хо-
во сма ње ње во ди ре ду ци ра њу нов ча не ма се, услед че га се ме ња и 
смер де ло ва ња мо не тар не по ли ти ке. Ка мат не сто пе ће та да би ти 
ви ше. У усло ви ма фик сног кур са мо не тар на по ли ти ка не мо же ни 
крат ко роч но да по ве ћа до хо дак и за по сле ност.

Фик сни курс на ве о ма кра так рок да је до бре ре зул та те. По-
ред то га што мо же да до при не се бр зом сла ма њу ин фла ци је (то је 
по ка за ла ју го сло вен ска прак са), фик сни курс оне мо гу ћа ва пред-
у зе ћи ма по кри ва ње раз ли чи тих тро шко ва пу тем шпе ку ла ци је са 
кур сом. Ме ђу тим, про блем је што тро шко ви на ста вља ју да ра сту 
ако се њи хо ви узро ци не ели ми ни шу.

Да би се у ре жи му фик сног кур са ис тра ја ло не ко ду же вре ме 
по треб но је ис пу ни ти од ре ђе не прет по став ке. При вред ни су бјек-
ти мо ра ју да ре ду ци ра ју сво је тро шко ве по сло ва ња, уса вр ша ва ју 
про из вод њу, по бољ ша ва ју ква ли тет и струк ту ру сво јих про из во да, 
уна пре ђу ју ме наџ мент итд. Ове прет по став ке не мо гу ће је за до во-
љи ти из про стог раз ло га што и еко ном ска по ли ти ка мо ра са сво је 
стра не под сти ца ти про це се у ре ал ној сфе ри при вре ђи ва ња пу тем 
сни же ња по ре ских сто па, ца рин ском по ли ти ком, под сти ца ња про-
дук тив них ула га ња и сл.

Ме ђу тим, је дан од нај бит ни јих ма кро е ко ном ских ефе ка та 
си сте ма пли ва ју ћих кур се ва је по ве ћа на не за ви сност мо не тар не 
по ли ти ке. У прин ци пу, у ре жи му пли ва ју ћих кур се ва не ће до ћи до 
де фи ци та у плат ном би лан су и до од ли ва де ви зних ре зер ви. Уме-
сто од ли ва де ви зних ре зер ви, до ма ћа ва лу та де пре си ра, чи ме се 
по бољ ша ва спољ но тр го вин ски де фи цит и исто вре ме но под сти че 
раст дру штве ног про из во да. Де пре си ја ци ја кур са по ди ћи ће и це-
не. Бу ду ћи да не ма од ли ва де ви зних ре зер ви, би ће не про ме ње не 
и ре зер ве по слов них ба на ка. За хва љу ју ћи то ме и нов ча на ма са се 
не ће ме ња ти.

У Ср би ји у 2010. го ди ни и на да ље мо ра се во ди ти по ли ти ка 
кон тро ли са ног пли ва ју ћег кур са. За што? Ра ди број них огра ни ће ња 
и не до ста та ка обрт них и ин ве сти ци о них сред ста ва у при вре ди Ср-
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би је, те жи ште про це са ма кро е ко ном ског при ла го ђа ва ња углав ном 
се мо ра спро во ди ти у мо не тар ној сфе ри. Ра зу мљи во је да ре жим 
флук ту и ра ња прет по ста вља да се сва ка ме ра еко ном ске по ли ти-
ке ре флек ту је на про ме не кур са на ци о нал не ва лу те, због про це са 
адап та ци је ма кро е ко ном ских агре га та ко ји се спро во де у ре ал ној и 
мо не тар ној сфе ри. Да кле, ре жим кон тро ли са ног пли ва ју ћег кур са 
зах те ва зна чај но ак ти ви ра ње де ви зног тр жи шта, као и ин тер вен ци-
је цен трал не бан ке на овом тр жи шту ка да то за тре ба.

СТА БИЛ НОСТ ЦЕ НА – ЦИЉ 
ЕКОНОМ СКЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Прет по став ка је да ће ове и на ред них го ди на сни жа ва ње ин-
фла ци је прет ста вља ти кључ ни циљ еко ном ске по ли ти ке. Са тог 
ста но ви шта курс ди на ра не мо же ни ка ко би ти фи нал ни, већ је ди но 
и ис кљу чи во ин тер ме ди јар ни циљ еко ном ске, по себ но мо не тар не 
по ли ти ке. Да то по ја сни мо.

Мо не тар на по ли ти ка де фи ни ше свој фи нал ни циљ: сни жа-
ва ње ин фла ци је или убр за ње ра ста про из вод ње или ус по ста вља ње 
рав но те же у плат ном би лан су, али га, по пра ви лу, не мо же оства-
ри ти не по сред ним де ло ва њем. Уме сто то га ко ри сти се је дан од 
ин тер ме ди јар них ци ље ва. То су од ре ђе на ве ли чи на мо не тар них 
агре га та (нај че шће нов ча не ма се), од ре ђе на ви си на ка мат не сто пе, 
ус по ста вља ње не ког ва лут ног кур са. Али, ни је мо гу ће, као што је 
то већ по ме ну то,  де ло ва ти на сва три ин тер ме ди јар на ци ља од-
јед ном од но сно исто вре ме но. Уко ли ко је као ин тер ме ди јар ни циљ 
иза бран курс (ра ди се о не кој фик си ра ној ве ли чи ни), не мо гу се 
кон тро ли са ти мо не тар ни агре га ти. У том је слу ча ју, на и ме, по треб-
но по ве ћа ти нов ча ну ма су у скла ду с по ра стом тра жње нов ца. Зна-
чи, мо не тар на по ли ти ка гу би ауто но ми ју у кон тро ли са њу нов ча не 
ма се.

Обр ну то, из бор мо не тар них агре га та, тј. не ког њи хо вог оби-
ма оне мо гу ћа ва по сто ја ње фик си ра ног кур са, јер ка да се фик си ра 
не ки обим нов ча не ма се, он да се том агре га ту при ла го ђа ва ју сви 
оста ли агре га ти, укљу чу ју ћи курс на ци о нал не ва лу те.

Је дан од нај бит ни јих раз ло га због че га се за пад но е вроп ске 
др жа ве удру жу ју у мо не тар ну уни ју је из бе га ва ње ве ћих осци ла ци-
ја сво јих ва лу та. Зе мље чла ни це Европ ске уни је мо ра ју по што ва ти 
сло бод но кре та ње ка пи та ла.

Уко ли ко кре та ње ка пи та ла ни је огра ни че но од но сно уко ли ко 
по сто ји тр жи ште нов ца ко је је отво ре но и по ве за но с ме ђу на род-
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ним фи нан сиј ским тр жи штем та да ре стрик тив ни по те зи на нов-
ча ном под руч ју не омо гу ћа ва ју екс пан зив не по те зе на фи скал ном. 
На про тив, ме ре фи скал не по ли ти ке не сме ју од сту па ти од мо не-
тар них ме ра. Од го ва ра ју ћа ком би на ци ја  мо не тар не и фи скал не по-
ли ти ке до при но си очу ва њу курс ног од но са до ма ће пре ма дру гим 
ва лу та ма.

Чак и ка да Ср би ја бу де знат ни је тр го ва ла са Не мач ком, Ита-
ли јом, Бри та ни јом, мо ра ће се по ми ри ти са кон стант ним кли за њем 
кур са сво је ва лу те на до ле и кон стант но ви со ком ин фла ци јом, или 
се мо ра при ла го ђа ва ти слич ној сто пи ра ста це на као у тим зе мља-
ма. За пра во, ста бил ност це на пред ста вља кључ ну прет по став ку да 
би зе мља би ла кон ку рент на на ме ђу на род ном тр жи шту.

На из во зну ди на ми ку срп ске при вре де ути че ре ла тив ни од-
нос из ме ђу до ма ћих и ино стра них це на, од но сно курс. Сто га ће 
за ма лу при вре ду, као што је срп ска, курс за у век оста ти од нај ва-
жни јег зна ча ја. То за еко ном ску по ли ти ку Ср би је пред ста вља па-
ра ме тар ску функ ци ју. Па ипак, циљ еко ном ске по ли ти ке не мо же 
да бу де не ки ни во кур са. Њен циљ је ста бил ност це на. Да би се тај 
циљ по сти гао по треб но је оства ри ти ин тер ме ди јар ни циљ – од ре-
ђе ну сто пу ра ста нов ча не ма се, ус по ста вља ње не ког но ми нал ног 
курс ног од но са, ви си ну ка мат не сто пе.

У ре жи му кли за ју ћег кур са  да би се спре чи ло ње го во че сто 
кли за ње тре ба ло би да це не бу ду што ви ше уми ре не од но сно ста-
бил не. Без ста бил но сти це на не ма ста бил но сти кур са, и без ста-
бил но сти кур са не ма ста бил но сти це на. То та ко ђе по ка зу је за што 
је ста би лан курс прет по став ка за обез бе ђе ње ди на мич ног при вред-
ног ра ста, а ти ме и за по сле но сти.

У ве зи с тим, тре ба под се ти ти да је дин стве на европ ска ва лу-
та ЕУРО зах те ва и од др жа ва неч ла ни ца Европ ске уни је да сво ју 
ва лу ту фик си ра ју за европ ску ва лут ну је ди ни цу ка ко би спре чи ле 
из о ста ја ње спољ но тр го вин ске раз ме не. Тог тре нут ка др жа ва гу би 
ауто но ми ју у во ђе њу сво је мо не тар не по ли ти ке, тј. ко ли чи на нов ца 
се не ће мо ћи кон тро ли са ти, бу ду ћи да ће се она мо ра ти при ла го ди-
ти тра жњи ко ја про из и ла зи из чи ње ни це да је курс фик си ран. 

Шта, у кон тек сту на ве де ног, то мо же зна чи ти за функ ци о ни-
са ње нов ча ног тр жи шта?

Што је фор ми ра ње кур са бли же фик сном ре жи му, то је ауто-
но ми ја у кон тро ли са њу ка мат них сто па и мо не тар них агре га та ма-
ња. Зна чи да би у тим усло ви ма функ ци о ни са ње тр жи шта нов ца 
мо гло да бу де осет но флек си бил ни је не го ка да се раз ли чи тим ад-
ми ни стра тив ним ин тер вен ци ја ма спре ча ва ус по ста вља ње рав но те-
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жних ка мат них сто па (тј. ко је у да тој фа зи ко њук тур ног ци клу са 
урав но те жу ју агре гат ну по ну ду и тра жњу за нов цем). Упра во се у 
ре жи му фик сног кур са опе ра ци ја ма на отво ре ном тр жи шту мо же 
обез бе ди ти во ђе ње не у трал не мо не тар не по ли ти ке. Тре ба ис та ћи 
да опе ра ци је на отво ре ном тр жи шту оста ју основ ним ин стру мен-
том мо не тар не по ли ти ке и у ре жи му флук ту и ра ју ћег кур са, с тим 
што у том слу ча ју оне не по сред но ути чу и на курс и на ка мат ну 
сто пу.

КУРС И КА МАТ НА СТО ПА

По треб но је још јед ном на гла си ти да по ме ну та два фак то ра 
на и ме од нос из ме ђу агре гат не по ну де и тра жње де ви за и сто па ра-
ста це на се на ла зе у ко ре ла ци ји, и да они има ју не по сред но деј ство 
на курс. Дру гим ре чи ма, курс се мо ра ме ња ти уко ли ко до ма ће це не 
ра сту бр же од ино стра них, па чак и ако по сто ји са вр ше на рав но те-
жа на де ви зном тр жи шту.

Раз ли чи те ефек те на ка мат ну сто пу и курс има по ве ћа ње 
нов ча не ма се у усло ви ма ка да је су спен до ван и ка да ни је су спен-
до ван де ви зни си стем.

У прин ци пу, ка да де ви зни си стем ни је су спен до ван, по ве ћа-
ње нов ча не ма се во ди ка сни же њу ка мат не сто пе, а сни же ње во ди 
ка де пре си ја ци ји кур са, уко ли ко овај ни је фик си ран, већ флук ту и ра 
у за ви сно сти од по ну де и тра жње на тр жи шту. Увоз та да раз нер-
но по ску пљу је али из воз ра сте, а ти ме и про из вод ња. Ово са сво је 
стра не во ди по ра сту це на. По ве ћа ва се тра жња за нов цем, што се 
на тр жи шту нов ца од ра жа ва у по ме ра њу ка мат не сто пе на ви ше, 
све до ус по ста вља ња но ве рав но те же. На тај на чин раст нов ча не 
ма се ути че на це не тј. ин фла ци ју пре ко ефе ка та про ме не кур са.

Ме ђу тим, у усло ви ма су спен зи је де ви зног си сте ма, опре де-
ље ње цен трал не бан ке да во ди ре стрик тив ну мо не тар ну по ли ти ку 
при фик сном кур су зна чи оства ри ва ње ње ног ци ља по мо ћу ка мат-
не сто пе ко ја мо ра да ва ри ра.

Сва ко по ве ћа ње нов ча не ма се деј ство ва ло би у прав цу сни-
же ња ка мат не сто пе, а ово би се ре флек то ва ло на сла бље ње кур са. 
Ти ме се за пра во ства ра до дат на тра жња за де ви за ма по што су тра-
жи о ци спрем ни да при сма ње ној по ну ди де ви за пла те и ви шу це ну 
да би до њих до шли. Ово је пот пу но ра зу мљи ва тр жи шна ре ак ци ја 
и ма ни фе сту је се као шти цунг.
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Да би за у ста ви ла на гла ше ну тра жњу за де ви за ма при фик-
сном кур су ди на ра цен трал на бан ка мо ра по ди ћи ка мат ну сто пу, 
чак и у усло ви ма ела стич ни јег ре а го ва ња тра жње на ње ну про ме ну. 
Ви со ке ка мат не сто пе би ели ми ни са ле део по тен ци јал не тра жње и 
ство ри ле би си ту а ци ју у ко јој би се из бе гло пре тва ра ње ре ал ног 
ви шка нов ча не ма се у це не. По ме ра ње ка мат не сто пе је на чин да 
се при фик сном кур су кре и ра ње нов ча не ма се за др жи у окви ри ма 
ко ји од го ва ра ју мо не тар ној рав но те жи.

Би ло би, сва ка ко, по жељ но на ба зи већ из ра же ног и фор ма-
ли зо ва ног опре де ље ња мо не тар не по ли ти ке – да се кон тро ли са ње 
ко ли чи не нов ца оба вља опе ра ци јом на отво ре ном тр жи шту – да 
цен трал на бан ка то ком 2010. го ди не по ка же флек си бил ни ји при-
ступ тр жи шту нов ца и на тај на чин по ве ћа про мет, на ро чи то крат-
ко роч них вред но сних па пи ра. Исто вре ме но би то био на чин да 
се ре ду ци ра ју ка мат не сто пе на тр жи шту нов ца, чи ја уло га је од 
кључ ног зна ча ја за од бра ну кур са ди на ра.

Уко ли ко би се нов ча на ма са ре гу ли са ла на отво ре ном тр жи-
шту фор ми ра ла би се тр жи шна ка мат на сто па ко ја би од го ва ра ла 
од ре ђе ном кур су ди на ра. У слу ча ју ко ле ба ња ни воа кур са, На род на 
бан ка Ср би је ин тер вен ци јом на тр жи шту нов ца мо же ве о ма бр зо 
да курс вра ти у циљ ну зо ну. Ме ђу тим, уко ли ко се због објек тив них 
фак то ра курс не мо же бра ни ти, до ла зи до ње го вог де пре си ра ња, па 
се ус по ста вља но ви ни во рав но те же. На кон то га се при вред ни су-
бјек ти при ла го ђа ва ју про ме ном ре ал них ве ли чи на при вре ђи ва ња 
том но вом кур су ко га цен трал на бан ка мо ра да бра ни.

У скла ду са по тре бом одр жа ва ња при о ри тет них за да та ка 
еко ном ске по ли ти ке од зна ча ја је утвр ђи ва ње ви си не ка мат них сто-
па, ува жа ва ју ћи при то ме ре ал не про фит не сто пе ко ри сни ка кре-
ди та. На и ме, ка мат не сто пе на пла сма не из кре дит ног по тен ци ја ла 
ба на ка мо ра ле би се фор ми ра ти на флек си бил ни ји на чин, а ка мат не 
сто пе на де по зи те мо ра ле би би ти у функ ци ји сти му ли са ња штед-
ње. Бит но је да по ли ти ка ка мат них сто па не сме да до ве де у пи та ње 
ста бил ност мо не тар ног си сте ма.

Од то га ко ли ке ће би ти ка мат не сто пе за ви си по ли ти ка кур са, 
тро шко ви у при вре ди, би лан си ба на ка, по на ша ње ста нов ни штва 
ве за но за штед њу, про бле ми крат ко роч не ли квид но сти и др. Пре ко 
по ли ти ке ка мат них сто па пре ла ма ју се сви чи ни о ци ста би ли за ци-
о ног про гра ма.
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КУРС И КОН КУ РЕНТ НОСТ ИЗ ВО ЗА

Крат ко роч но на курс де лу ју и про ме не у струк ту ри ва лут ног 
порт фе ља по слов них ба на ка, при лив ино стра ног нов ца ко јег ни је 
мо гу ће сте ри ли зо ва ти и др. Али, без по ве ћа ња нов ча не ма се ови 
се чи ни о ци не мо гу ре а ли зо ва ти. По сто је два мо де ла од но сно два 
при сту па у об ја шња ва њу кур са и кон ку рент но сти из во за. У пр вом 
курс ути че на це не, кроз ин пут ске тро шко ве и кроз про ме ну сте-
пе на кон ку рент но сти од но сно по гор ша њем од но са раз ме не. Це не 
не по сред но ути чу на по ме ра ње пла та. Про блем на ста је ако њих 
не пра ти исто вре ме ни раст про дук тив но сти у истом про цен ту, јер 
ће се у сле де ћем ци клу су ак ти ви ра ти ме ха ни зми ин фла ци је: пла те 
(тро шко ви ра да) – це не про из во ђа ча – ма ло про дај не це не.

Дру ги при ступ се раз ли ку је од пр во га по то ме што по ла зи од 
то га да про ме на нов ча не ма се де лу је нај пре на це не, и тек по сред-
ством њих на курс. За пра во, пр ви мо дел су ге ри ше да се це не, као 
по сле ди ца де пре си ја ци је кур са по ве ћа ва ју у скла ду са уче шћем 
уво за у дру штве ном про из во ду. Дру ги мо дел су ге ри ше раст це на 
у це ло куп ном про це су де пре си ја ци је. Основ на раз ли ка се на ла зи 
код дру го га мо де ла где уме сто да про ме на пла та ути че на про ме ну 
це на у ства ри оне ути чу на но ми нал ни ни во пла та. На и ме, ове се 
при ла го ђа ва ју сто пи ин фла ци је, де ли мич но или у пу ном про цен ту. 
Пла те не ће ра сти или ће се по ве ћа ти за ма ње не го што би уоби-
ча је но ра сле ка да из во зне це не ко је про из и ла зе из “ни ског” кур са 
оства ре из во зни ци ма ма ли до хо дак. По што про ме не нов ча не ма се 
и кур са мо гу де ло ва ти на ин фла тор на оче ки ва ња то код за по сле них 
мо же ство ри ти зах те ве за ви шим пла та ма.

У овој ана ли зи ни је де таљ ни је ана ли зи ра на про из вод ња или 
за по сле ност, из про стог раз ло га што је у ствар но сти не мо гу ће обез-
бе ди ти же ље ну про из вод њу, а обим за по сле но сти за ви си пре све га 
од бр зи не при бли жа ва ња ре ал них пла та сво јој рав но те жној рав ни. 
Ов де је реч о оној сто пи не за по сле но сти ко ја не узро ку је по ве ћа ње 
це на. У овом мо де лу ни је мо гу ћа ин тер вен ци ја пу тем кур са или са 
мо не тар ним ин стру мен ти ма. Због то га што би се ефек ти по ве ћа не 
нов ча не ма се од мах по ка за ли у про ме ни кур са и по сред ством ње га 
у про ме ни сто пе ра ста це на. У дру гом ци клу су би оне зах те ва ле 
при ла го ђа ва ње пла та и дру гих но ми нал них до хо да ка.

Бу ду чи да се раст пла та угра ђу је у це не фи нал них про из во да, 
сма њу је се кон ку рент ност из во за.

По се бан за да так на ли ни ји раз вој не по ли ти ке др жа ва ће има-
ти у ве зи са оси гу ра њем прет по став ки за раст из во за. У ве зи с тим, 
ну жно је на гла си ти да ће упра во на сред њи рок би ти по треб но из-
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гра ди ти но ве па ра ме тре за под сти ца ње из во за, јер ће на кра так рок 
њи хо во по ве ћа ње би ти не мо гу ће. Без по сто ја ња до ма ћег тр жи шта 
до вољ но ве ли ког оби ма, да мо же амор ти зо ва ти це нов ни гу би так 
ко ји на ста је не га тив ним од но си ма раз ме не, ни је мо гу ће оства ри ти 
ни из воз по треб ног во лу ме на. С об зи ром да је ела стич ност ино-
стра не тра жње за на шом ро бом осет но ис под је ди ни це, по ве ћа ње 
из во за би ће ма ње од про цен та сни же ња це на. Пре ма то ме, и из-
во зни при ход би ће ни жи од ре ал ног по ра ста из во за иза зва ног по-
јеф ти ње њем на ше ро бе на ме ђу на род ном тр жи шту. На ше тр жи ште 
не ма мо гућ но сти да амор ти зу је гу бит ке ко ји ће на ста ја ти из во зом 
ис под ње го ве це не ко шта ња. Да би се из воз учи нио рен та бил ни-
јим, по треб на су но ва ин ве сти ци о на ула га ња, овла да ва ње но вим 
прин ци пи ма спољ но тр го вин ског по сло ва ња, уво ђе ње са вре ме ног 
ме наџ мен та и мар ке тин га – а за то тре ба вре ме и но вац. Упра во ове 
фак то ре при вре да Ср би је не ма са да на рас по ла га њу. Због то га ће 
је ди нич ни не то де ви зни при лив би ти осет но ма њи.

ПРЕД СТО ЈИ ДУ ГО ТРА ЈАН ОПО РА ВАК ПРИ ВРЕ ДЕ 

 Пред ло зи, ко ји се мо гу чу ти у по след ње вре ме од не ких до-
ма ћих еко но ми ста али и екс пе ра та ММФ-а, о уво ђе њу еура уме сто 
ди на ра  у овом мо мен ту су до ста не ре ал ни. 

Не ра зум ни су са ве ти ко је да ју струч ња ци ММФ-а оси ро-
ма ше ним зе мља ма, ме ђу ко ји ма је и Ср би ја, у ко ји ма они на ла жу 
да, ми мо про це ду ре ЕУ и Европ ске цен трал не бан ке и отво ре ног 
про ти вље ња “бри сел ске фа ми ли је”, уни ла те рал но про гла се еуро7) 
сво јом ва лу том. Су ге сти је ко је до ла зе од ММФ-а ре зул тат су 
уви ђа ња чи ње ни це да Ср би ја не ће мо ћи да пла ти при спе ле 
ду го ве, а то ће има ти ве ли ке по сле ди це на за пад не кре ди то ре. 
Екс пер ти ММФ-а пред ла жу не ким зе мља ма да уве ду еуро, а 
без ис пу ња ва ња прет ход но по треб них кри те ри ју ма за та кав 
чин а ко ји су мо ра ле да ис пу не зе мље чла ни це ЕУ.

Европ ска цен трал на бан ка се про ти ви на ова кав на чин “ула-
ску на ма ла вра та” у еуро зо ну оних зе ма ља ис точ не и сред ње Евро-
пе ко је не ис пу ња ва ју за то пред ви ђе не кри те ри ју ме. У Бри се лу се 
зах те ва да кан ди да ти за ула зак у еуро зо ну тре ба прет ход но да за-
до во ље стрикт не кри те ри ју ме ко ји се од но се пр вен стве но на од го-

7)  “Еуро као зва нич ну ва лу ту из ван бриселскефамилије ко ри сте Мо на ко, Сан Ма ри но и 
Ва ти кан – пре ко спо ра зу ма скло пље них са Фран цу ском и Ита ли јом, чла ни ца ма ЕУ са 
ко ји ма су тра ди ци о нал но бли ске. Из ван еуро зо не, еуро као ва лу ту ко ри сти Цр на Го ра, 
док је ра ни је ко ри сти ла не мач ку мар ку. Цр на Го ра не ма прав ни аран жман са ЕУ ко ји би 
до зво ља вао та кву упо тре бу ва лу те”.  (Из вор: Rojters, до ступ но 07. 04. 2009. го ди не).
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ва ра ју ћи ни зак ни во ин фла ци је, бу џет ског де фи ци та, јав ног ду га, 
ста бил но сти ва лу те и слич но.

Ср би ја не ис пу ња ва кри те ри ју ме за ула зак у еуро зо ну. Еко-
ном ски усло ви ни су за до во ље ни, а ни мо не тар ни.

Ко нач ну оце ну о то ме да ли су ис пу ње ни усло ви за уво ђе ње 
еура да је Европ ска цен трал на бан ка у Франк фур ту. По ред оста лог, 
то зна чи по што ва ње уго во ра из Ma strih ta ко ји је про пи сао:

● да бу џет ски де фи цит зе мље мо ра би ти ис под три од сто 
го ди шњег бру то до ма ћег про из во да,

● да јав ни дуг не сме пре ма ши ти 60 од сто  бру то до ма ћег 
про из во да, као и

● да се ин фла ци ја мо ра кре та ти у рав ни про се ка три нај ни-
же сто пе ра ста це на ме ђу чла ни ца ма ЕУ ко је има ју еуро.

По ред по ме ну тих кри те ри ју ма Ср би ју од ула ска у еуро зо-
ну уда ља ва и до дат но по ја ча на бо ја зан Европ ске цен трал не бан ке, 
због фи нан сиј ске кри зе ко ја пре ти ста бил но сти еура, па је за бра-
ни ла уво ђе ње европ ске ва лу те у зе мља ма ко је ни су чла ни це Уни је. 
Сто га је не ра зу ман пред лог не ких екс пе ра та да се у Ср би ји зва нич-
но уве де еуро, ко ји је већ ду же вре ме па ра лел на ва лу та са на ци о-
нал ном – а све у ци љу да се убла жи кри за у зе мљи.

Ка да би еуро као сво ју ва лу ту при хва ти ле и зе мље ко је су 
ду бо ко у кри зи по сле ди це на еуро зо ну би би ле не са гле ди ве. Фи-
нан сиј ски ко лапс у овим зе мља ма у знат ној ме ри би осла био еуро 
ко ји је за јед нич ка ва лу та у мо не тар ној уни ји са укуп но 16 чла ни ца 
Европ ске уни је. Све сни те чи ње ни це у Бри се лу се же сто ко про ти ве 
пред ло зи ма ко је је по ну дио ММФ зе мља ма ко је су из ван еуро зо не 
и још увек из ван Европ ске уни је.

Оте жа ва ју ће окол но сти за Ср би ју су и те што је са да и Европ-
ска уни ја су о че на са про бле мом иден ти те та. Чи ни се као да је до-
шло до за мо ра про ши ре ња ме ђу ње ним чла ни ца ма. Раз ло зи за ово 
су ра зу мљи ви. Упра во је ММФ, али тек у апри лу 2009. го ди не, у 
свом ин тер ном из ве шта ју из нео цр не прог но зе о то ме да “ис точ-
ној Евро пи пре ти еко ном ски слом и по вла че ње нов ца из ба на ка, 
и ако се не про на ђу ре ше ња за ре це си ју, кри за ће по тра ја ти ду же 
не го што се ми сли ло”. Про па да ње еко но ми ја у по је ди ним зе мља ма 
(ми сли се и на Ср би ју) ис точ не Евро пе иза зва ће до ми но ефе кат и 
за по сле ди цу ће има ти још је дан вал про па сти ба на ка. По чет ком 
2010. го ди не по че ле су да се об и сти њу ју ове су мор не прог но зе. У 
Бри се лу су озбиљ но за бри ну ти за еуро јер Грч ка, Шпа ни ја, Пор ту-
гал и Ир ска тре нут но пред ста вља ју опа сност за еуро зо ну. 

Свет ске бер зе се пла ше да ће због бу џет ског де фи ци та и пре-
за ду же но сти Пор ту га ла, Ир ске, Грч ке и Шпа ни је, не ке од ових зе-
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ма ља би ти при си ље не да бан кро ти ра ју или се од рек ну је дин стве не 
ва лу те – еура.

Др жа ве ко је су у еуро зо ни, а и оне ко је су из ван ње, због бу-
џет ског де фи ци та и ве ли ког про цен ту ал ног уче шћа ду га у бру то 
до ма ћем про из во ду упа да ју у зам ку ду жнич ке кри зе. У 2009. го ди-
ни код про се ка еуро зо не8) бу џет ски де фи цит је уче ство вао у бру то 
до ма ћем про из во ду 6,9 од сто, а прог но за је да ће у 2010. го ди ни 
код про се ка еуро зо не уче шће ду га у БДП из но си ти чак 84,0 од сто.

Ср би ја мо ра да учи ни све ка ко би убла жи ла ду жнич ку кри зу 
од но сно не мо гућ ност от пла те свог спољ ног ду га – јер је из ве сно да 
ће има ти те шко ће да сер ви си ра дуг. 

Ма ла еко но ми ја Ср би је већ је ушла у зам ку ду жнич ке кри зе. 
Ако се про ду жи фи нан сиј ска кри за, то би мо гло до ве сти до још 
сна жни јег па да БДП9)-а, и уз оста ле до га ђа је ко ји има ју ди рект не 
ефек те на раст ри зи ка зе мље мо гло би до ћи до ве ли ких ду жнич ких 
про бле ма, бу ду ћи да јав ни дуг про цен ту ал но ра сте10) у БДП-у.                             

Екс тер на ста бил ност зах те ва за о крет са до ма ће по тро шње на 
раст пред во ђен екс тер ним фак то ри ма, али до ра зум ног ни воа. Сто-
га озбиљ но тре ба да за бри ња ва по да так да ве ли ком бр зи ном ра сте 
спољ ни дуг11) зе мље. 

8) У 2009. го ди ни бу џет ски де фи цит је уче ство вао у БДП код Грч ке 12,7 од сто, Ир ске 11,7 
од сто, Шпа ни је 11,4 од сто, Пор ту га ла 9,3 од сто, Фран цу ске 8,4 од сто, Ита ли је 5,1 од-
сто, Не мач ке 3,2 од сто.  Прог но за је да ће у 2010. го ди ни уче шће ду га у БДП из но си ти 
код Грч ке 124,9 од сто, Ир ске 82,9 од сто, Шпа ни је 66,3 од сто, Пор ту га ла 84,6 од сто, 
Фран цу ске 82,5 од сто, Ита ли је 116,7 од сто, Не мач ке 76,7 од сто. У про бле му је и Ве ли ка 
Бри та ни ја ко ја ни је у еуро зо ни. Бу џет ски де фи цит у 2009. го ди ни у Ве ли кој Бри та ни ји 
из но сио је 12,6 од сто, а прог но за је да ће у 2010. го ди ни дуг у овој др жа ви би ти 80,3 
од сто бру то до ма ћег про из во да. (Извор: GRAPHICNEWS, до ступ но 12.02.2010. го ди не.) 

9) У Ср би ји је ре ал ни пад БДП у тре ћем квар та лу 2009. го ди не, у од но су на исто раз до бље 
2008. го ди не, из но сио 2,3 од сто.  У пр вом и дру гом квар та лу 2009. го ди не ре ал ни пад 
БДП је био 4,2 од сто. Ме ђу тим, ре ал ни пад бру то до ма ћег про из во да за де вет ме се ци 
2009. го ди не, у по ре ђе њу са истим раз до бљем прет ход не го ди не, из но сио је 3,5 од сто. 
Нај ве ћи до при нос не га тив ној сто пи ра ста БДП-а, од 2,3 од сто, у тре ћем квар та лу 2009. 
го ди не има ли су: сек тор пре ра ђи вач ке ин ду стри је, сек тор тр го ви не и сек тор гра ђе ви-
нар ства. Убла жа ва њу па да БДП до при не ли су: сек тор са о бра ћа ја, сек тор фи нан сиј ског 
по сре до ва ња и сек тор оста лих услу га. (Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ-
но 16.02.2010. го ди не).

10) Јав ни дуг Ср би је је на кра ју ја ну а ра 2010. го ди не био 10,07 ми ли јар ди еура, што је 30,5 
од сто бру то до ма ћег про из во да. На кра ју про шле го ди не, јав ни дуг је био 9,85 ми ли-
јар ди еура, што зна чи да је то ком ја ну а ра 2010. го ди не по ве ћан за око 216 ми ли о на. На 
кра ју 2008. го ди не јав ни дуг Ср би је био је 8,78 ми ли јар ди еура, што је би ло 25,6 од сто 
БДП-а. (Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја, до ступ но 16.02.2010. го ди не).

11) Спољ ни дуг Ср би је у ја ну а ру  2009. го ди не из но сио је 22,78 ми ли јар ди еура. (Из вор: На-
род на бан ка Ср би је, до ступ но 09.03.2010. го ди не). За про те клих де вет го ди на спољ ни 
дуг Ср би је се два и по пу та по ве ћао. Тре нут но је нај ве ћи про блем за зе мљу дуг при ват-
ног сек то ра. Овај про блем ду га при ват ног сек то ра мо ра да се ре ши ре про гра мом. Ако 
се то не ура ди, од но сно ако бан ке поч ну да на пла ћу ју сво је ду го ве, по сле ди це по са му 
при вре ду би би ле ка та стро фал не. До шло би до да љег гу ше ња при вре де. Да би се убла-
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Про бле ми ре ги је12) ду бо ко су по ве за ни с остат ком Евро пе, 
јер су до ма ће бан ке у вла сни штву ма тич них ба на ка из ЕУ, па ре-
ше ње кри зе у ко јој се на ла зи Ср би ја ле жи ис кљу чи во у ко ор ди-
ни ра ном од го во ру Европ ске уни је и ме ђу на род них фи нан сиј ских 
ин сти ту ци ја. За то др жа ва мо ра да ис по шту је до го вор са ММФ-ом, 
од но сно да ис пу ни све усло ве ко је јој по ста ви Фонд, јер са мо на тај 
на чин мо же да убе ди по слов не бан ке да не сма њу ју обим кре ди та 
пред у зе ћи ма, и да по ка же све ту ка ко је овај про стор под кон тро лом 
ММФ-а.

Шан се за при јем Ср би је у Европ ску уни ју су ја ко ма ле све до 
опо рав ка еко но ми је за пад них зе ма ља.

Еко но ми ја За па да се су о ча ва са из гу бље них на ред них де сет 
го ди на. Еуро и до лар су не ста бил ни, др жав ни ду го ви енорм но ра-
сту, це на зла та ра сте, Ки на еко ном ски над ја ча ва Не мач ку и Ја пан. 
Но ва де ка да ће до не ти ве ли ке про бле ме и Европ ској уни ји. Већ 
2010. го ди не на ста ће кри за због ду го ва и кри за због си ро ма штва. 
У на ред ним го ди на ма тре ба и да ље ра чу на ти на ни ски при вред ни 
раст, ви со ку не за по сле ност и си ро ма штво. По сле ди це кри зе због 
ду го ва и да ље ће те шко оп те ре ћи ва ти др жа ве. И ве ли ка је ве ро ва-
тр но ћа да ће се опо ра вак при вре де за пад них зе ма ља осе ти ти тек 
2020. го ди не.

На жа лост, опо ра вак при вре де Ср би је ће би ти мно го ду жи. 
Бу ду ћи да је Ср би ја у про те клих де вет го ди на, тач ни је од 2000-те 
до 2009. го ди не, има ла про се чан раст БДП од 5,4 од сто би ће јој 
по тре бан ве о ма дуг вре мен ски пе ри од да се вра ти у гру пу сред ње 
раз ви је них зе ма ља, у ко јој се на ла зи ла 1989. го ди не13).

Ср би ја – ка ква је да нас – еко ном ски не од го ва ра Европ ској 
уни ји. Она би са мо пред ста вља ла до дат но оп те ре ће ње за Уни ју. 
Већ са да због по сле ди ца ду жнич ке кри зе у не ким зе мља ма чла-
ни ца ма ЕУ ство ре не су ве ли ке ди ле ме о да љем про ши ре њу Уни-
је. То је до ве ло до иде је да се фор ми ра Европ ски мо не тар ни фонд 
(ЕМФ) у ци љу спа ша ва ња Европ ске мо не тар не уни је. Дру гим ре-
чи ма, ЕМФ тре бао би да омо гу ћи је дин стве но де ло ва ње на пла-

жи ле не га тив не по сле ди це, уко ли ко ком па ни је не мо гу да вра те дуг – др жа ва мо ра да им 
при ско чи у по моћ. 

12) Фи ли ја ле за пад них ба на ка у ис точ ној Евро пи, укљу чу ју ћи и оне у Ср би ју, мо гле би у 
до глед ној бу дућ но сти да из гу бе 160 ми ли јар ди до ла ра у ви ду не на пла ти вих ду го ва. (Из-
вор: Fajnenšeltajms, по зи ва се на мар тов ски из ве штај Breton-Vud  ин сти ту ци је, до ступ-
но 07.04.2009. го ди не.)

13)  Пре ма ста ти стич ком мо де лу про це не су сле де ће. Да је Ср би ја од 2000-те го ди не има ла 
про сеч ни го ди шњи раст од 10 од сто, би ло би јој по треб но 21. го ди ну да се вра ти на ни во 
из 1989. го ди не. Те го ди не је она би ла у гру пи сред ње раз ви је них зе ма ља.
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ну кре и ра ња еко ном ске по ли ти ке, и он би тре бао да пру жа по моћ 
зе мља ма чла ни ца ма еуро зо не. Но, још но је де фи ни са но да ли би 
ЕМФ био ус по ста вљен са мо за др жа ве еуро зо не или за све чла ни це 
Европ ске уни је.

Чел ни ци у Ср би ји мо ра ју да схва те да је до шло до европ-
скогзаморапроширења.  Са да је ја ко ма ла ве ро ват но ћа да ће Уни ја 
би ти спрем на да ап сор бу је Ср би ју, јер Ср би ја има низ озбиљ них 
не ре ше них про бле ма. Нај ва жни ји ме ђу њи ма су пи та ње Ко со ва, а 
ко је се од но си на де фи ни са ње спољ њих гра ни ца14) Ср би је, за тим 
не ре ше на пи та ња с Ха шким су дом, те по тре ба да се у Ср-
би ји спро ве ду ко ре ни те уну тра шње ре фор ме. Ово мо ра би ти 
те ме љан и ду го тра јан по сао, ко ји не ће мо ћи да се ре ши без 
ве ли ких те шко ћа.

Мо гло би се до го ди ти да на осно ву по ли тич ке од лу ке Ср би ја 
бу де пре вре ме но при мље на у Уни ју, под усло вом да се ре ши пи та-
ње Ко со ва и Ха га, иако не ки тех нич ки усло ве прет ход но не би би-
ли ис пу ње ни, као и не ки усло ве ко је је Европ ска ко ми си ја де фи ни-
са ла за зе мље кан ди да те за члан ство. На та кву мо гућ ност ука зу ју 
при ме ри Ру му ни је и Бу гар ске, ко је су по мно гим еко ном ским  по-
ка за те љи ма иза Ср би је, а ипак су по ста ле чла ни це Европ ске уни је.

Ме ђу тим, це на пре вре ме ног при је ма Ср би је би ла би да ле-
ко ве ћа не го њен не ула зак у ЕУ, пре ис пу ња ва ња свих по треб них 
кри те ри ју ма. Кри те ри јум за при јем не ће би ти са мо спрем ност но ве 
чла ни це за члан ство, не го про це на спрем но сти Европ ске уни је да 
је ап сор бу је. У ме ђу вре ме ну Ср би ја мо ра да се спре ма за ко ор ди на-
ци ју еко ном ске и мо не тар не по ли ти ке са Европ ском уни јом.

ЗА КЉУ ЧАК

Курс ди на ра ће 2010. го ди не би ти су о чен са ве ли ким иза зо-
ви ма. Ра ди то га што ста би лан курс ди на ра пре ма еуру пр вен стве но 
за ви си од кон ти ну и ра ног при ли ва де ви за из ино стран ства – а ње га 
ће би ти да ле ко ма ње не го што је то би ло у про те клим го ди на ма. 

Цен трал на бан ка ће се на ћи пред ве ли ким иза зо ви ма. Ти иза-
зо ви су – ка ко од бра ни ти курс ди на ра и ка ко обез бе ди ти до вољ ну 
ли квид ност ба на ка ка ко би оне мо гле кре ди ти ра ти пред у зе ћа и др-
жа ву. Про блем је у то ме што по ве ћа ње ко ли чи не ди на ра на тр жи-

14)  Де фи ни са не др жав не гра ни це су услов за ула зак у ЕУ. Чак се због то га го во ри о по ме-
ра њу го ди не ула ска Хр ват ске у Уни ју. Из Бри се ла је зва нич ном За гре бу по ру че но да ће у 
ЕУ ући с Ислан дом 2013. го ди не са мо ако ре ши отво ре на гра нич на пи та ња са Ср би јом и 
Бо сном и Хер це го ви ном до 2011. го ди не. (Из вор: Globus, Cro a tia, до ступ но 02.03.2010. 
го ди не.)
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шту ру ши курс ди на ра, док по вла че ње ди на ра с тр жи шта, бра ни 
курс али сма њу је ли квид ност. Сма ње ну ли квид ност и не до ста так 
ка пи та ла на тр жи шту бан ке углав ном ком пен зи ра ју по ве ћа њем ка-
мат них сто па.

Вла ди Ср би је сто је на рас по ла га њу са мо две мо гућ но сти.  
Једнамогућност је да она на ста ви са де фла тор ном по ли ти ком очу-
ва ња кур са. И нај ве ро ват ни је је да ће се вла да опре де ли ти за ту 
ал тер на ти ву, јер је за тра жи ла по моћ од Ме ђу на род ног мо не тар ног 
фон да. 

Ло ша стра на по ли ти ке очу ва ња кур са је сте да ће то иза зва ти 
још ве ће про бле ме у при вре ди, ве ли ки број бан кро та пред у зе ћа, а 
са мим тим и гу бит ка рад них ме ста. Другамогућност је да се из вр-
ши ко рек ци ја ди на ра. У том слу ча ју пао би жи вот ни стан дард ста-
нов ни штва, по ве ћа ле би се ра те кре ди та, али би до бар део рад них 
ме ста био са чу ван. 

На рав но, не за ви сно од то га ко ји мо дел се ода бе ре, прет по-
став ка ње го ва успе ха је сте ре ба ланс др жав ног бу џе та, зна чај но 
сма ње ње по тро шње јав ног сек то ра и ко ре ни та про ме на ма кро е-
ко ном ске по ли ти ке, пр вен стве но по ли ти ке из во за. Из воз тре ба да 
бу де ге не ра тор при вред ног ра ста. Али, у еко ном ској кри зи до ње-
га ни је мо гло до ћи јер је ре це си ја зах те ва ла сни жа ва ње из во зних 
це на, а гу би ци су по кри ве ни от пу шта њем рад ни ка и па дом кур са 
ди на ра.

Ка кво ће кре та ње има ти на ци о нал на ва лу та од но сно да ли ће 
би ти мо гућ но одр жа ва ње ње не ста бил но сти за ви си ће од екс пан-
зи је из во за, ин ве сти ци ја, али нај ви ше ће за ви си ти од оби ма де ви-
зних ре зер ви. Тре ба ра чу на ти на то да не ће би ти у до вољ ном оби му 
кре ди та из ино стран ства ко ји ма ће мо ћи да се одр жа ва ста бил ност 
ди на ра, због еко ном ске и фи нан сиј ске кри зе ко ја по га ђа и нај ве ће 
еко но ми је у еуро зо ни, али и у зе мља ма чла ни ца ма ЕУ ко је ни су у 
еуро зо ни. Зе мље ко је има ју за јед нич ку ва лу ту еуро мо ра ју има ти 
по ја ча ну ко ор ди на ци ју сво је еко ном ске по ли ти ке.

Sne za na Grk

EX CHAN GE RA TE AS A MECHANISM IN THE 
FUN CTION OF SER BIAN ECO NO MIC PO LICY 

Sum mary
The idea of the he reby gi ven analysis of the ex chan ge ra te as a 

pa ra me ter fun ction of the eco no mic po licy is that the pri mary pro blem 
in Ser bia to day is the fact that the an ti-in fla ti o nary po licy can not be run 
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apart from the de ve lop men tal po licy. No sta bi li za tion con cept can suc-
ceed un less it is di rec ted to wards the in cen ti ve of pro duc tion ac ti vi ti es, 
pro duc tion growth and wi de ning of the in vest ment ba se. In the very 
short run the go vern ment can do very lit tle in the ex chan ge ra te plan, 
but it can in the long run by the chan ge of its eco no mic po licy. In the 
short run, the Cen tral bank can do a lot on the ex chan ge ra te alt ho ugh 
the ex chan ge ra te is not its pri o rity. In fla tion is the top pri o rity for the 
Cen tral bank. 
Key words: cur rency, in te rest ra te, ex ports, im ports, in fla tion, lo ans, in te gra ti-

ons, euro, mac ro e co no mic po licy.
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ОСНИВАЊЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ 
ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ НА КРАЈУ 
ПРОЦЕСА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ*

Са же так
Аутор вр ши ана ли зу, на уч ну ева лу а ци ју и мо гу ће прог но зе 

уло ге и ме ста у дру штву и у по ли тич ком жи во ту Со ци јал де мо крат-
ске пар ти је Ср би је, осно ва не де цем бра 2009. го ди не у Бе о гра ду. 
Тран зи ци ја у Ср би ји је, упр кос упо зо ре њи ма број них струч ња ка, 
спро ве де на по ви со кој це ни де ин ду стри ја ли за ци је, ви со ке и трај не 
не за по сле но сти, си ро ма штва. нај ве ћу це ну пла ти ли су ин ду стриј-
ски рад ни ци. При ва ти за ци ја спро ве де на по мо де лу За ко на о при ва-
ти за ци ји ни је омо гу ћи ла је дан од стра те шких ци ље ва при вре де: јак 
до ма ћи сек тор ма лих и сред њих пред у зе ћа (МСП), већ је ство ре-
на за ви сна при вре да са мо но по лом мул ти на ци о нал них ком па ни ја. 
Из воз је стаг ни рао и због де ло ва ња свет ске еко ном ске кри зе, те се 
за ду же ност зе мље по сле 2008. го ди не дра стич но по ве ћа ва. У та-
квим окол но сти ма осно ва на је но ва, Со ци јал де мо крат ска пар ти ја 
Ср би је, чи је про грам ске до ку мен те усво је не на осни вач ком кон-
гре су аутор ов де ана ли зи ра и оце њу је.
Кључ не ре чи: тран зи ци ја, де ин ду стра и ја ли за ци ја, Со ци јал де мо крат ска 

пар ти ја Ср би је, не за по сле ност, свет ска еко ном ска кри за

*) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-
ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за 
на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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УВОД

Осни вач ки кон грес Со ци јал де мо крат ске пар ти је Ср би је одр-
жан је 12. 12. 2009. го ди не у Бе о гра ду. Овај до га ђај та да ни је при-
ву као ве ли ку ме диј ску па жњу, што се мо же схва ти ти у кон тек сту 
са да шње еко ном ске, со ци јал не, по ли тич ке и оп ште дру штве не 
кри зе, али и за си ће но шћу гра ђа на по сто ја њем број них прет ход них 
стра на ка са со ци јал де мо крат ским на зи вом, ко је ни су оста ви ле зна-
чај ни јег тра га у про те кле две де це ни је. Кри за вред но сти ути че и 
на кри зу по ве ре ња гра ђа на у ин сти ту ци је, па и у ис кре не на ме ре да 
се по ли тич ки ар ти ку ли шу вред но сти со ци јал не прав де и ин те ре си 
оних ко ји жи ве од сво га ра да. У то ку про те клих два де сет го ди на на-
ста ло је ви ше ова квих по ли тич ких стра на ка ко је су се де кла ри са ле 
као со ци јал де мо крат ске: Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не осно-
ва на је 1990. го ди не, за њом Со ци јал де мо крат ска пар ти ја Мом чи ла 
Трај ко ви ћа 1992. го ди не (от це пље њем од СПС), Со ци јал де мо крат-
ска уни ја на ста ла је 1996. го ди не  одва ја њем јед ног де ла члан ства 
Гра ђан ског са ве за, Вук Об ра до вић је осно вао Со ци јал де мо кра ти ју 
1997. го ди не. Ка рак те ри сти ка ових стра на ка је да ни су при до би-
ле ши ре члан ство, на ста ја ле су про це сом де ље ња или одва ја ња од 
ма тич не стран ке, што им ни је да ва ло ле ги ти ми тет аутен тич но сти. 
Објек тив но, нај ве ћа пре пре ка раз ви ја њу  по ли тич ке пар ти је са ова-
квим про гра мом је ве ли ко си ро ма штво ста нов ни штва, при вре де и 
др жа ве, у ко ме не ма мо гућ но сти да се вр ши пре ра спо де ла бо гат-
ства, ни ти др жа ва има сред ста ва за вр ше ње раз ли чи тих со ци јал них 
функ ци ја.  По сто ји још је дан раз лог ко ји је на стао у  до ма ћој по-
ли тич кој прак си, а то је од сту па ње Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је 
од из вор ног про гра ма и ти ме де за ву и са ње иде је ле ви це на ду жи 
рок у са мој Ср би ји. Про цес гло ба ли за ци је, са пре моћ ном нео ли бе-
рал ном иде о ло ги јом  не би ус пео да по ли тич ки и те о риј ски по бе ди 
у Ср би ји, да је по сто ја ла до вољ но кон зи стент на по ли тич ка сна га 
ко ја би се и прак тич ни бо ри ла за свет ра да. Ма ни пу ла тив ни од нос 
СПС пре ма соп стве ном про гра му, пре ма гра ђа ни ма, син ди ка ти ма и 
сви ма ко ји су озбиљ но схва ти ли ви ше стра нач ки по ли тич ки си стем 
и су шти ну со ци јал ног ди ја ло га, ство рио је от пор пре ма иде ји ле ви-
це. Иде о ло шки су ко би и не ги ра ње ан ти фа ши стич ке уло ге ју го сло-
вен ске и срп ске ле ви це пре и у то ку Дру гог свет ског ра та уда љи ли 
су мла де ге не ра ци је од ове иде је. 

На ци о нал но-др жав на про бле ма ти ка пред ста вља ле су при о-
ри тет но пи та ње за би ра че и основ ни тест успе шно сти по ли тич ких 
стра на ка у Ср би ји то ком 90-тих  и по сле 2000. го ди не. Тек ма сов на 
не за по сле ност сре ће па жњу на еко ном ска и со ци јал на пи та ња. О 
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сло же ним пи та њи ма по ли тич ког и др жав ног ле ги ти ми те та пи са-
ли су Вла дан Стан ко вић1), Жар ко Об ра до вић2), Иљаз Осман лић3), 
Дра ган Ж. Мар ко вић4), по себ но о кор пу су про бле ма ве за них за по-
ли тич ке стран ке пи са ли су мла ђи ауто ри у ча со пи су Срп ска по-
ли тич ка ми сао, Вла дан Стан ко вић,5) „Иде о ло ги је: од со ци о ло шке 
ана ли зе до по ли тич ке прак се“, и Ди ја на Ву ко ма но вић, „За што (ни)
су ли бе ра ли – Г17плус и ЛДП?“6) За о штре на на ци о нал на и со ци јал-
на пи та ња ства ра ће кон флик те и убу ду ће, што пред ста вља иза зов 
за по ли ти ко ло ге и прав ни ке да се фо ку си ра ју на рас пра ве о те о риј-
ским, иде о ло шким  и прак тич ким прет по став ка ма и раз ре ше њи ма 
ових од но са. Сва ка ко да по ја ва сва ког но вог по ли тич ког су бјек та 
на та ко сло же ној, по ли тич ки не до вољ но уре ђе ној и ви со ко не то ле-
рант ној сре ди ни, отва ра но ва пи та ња о кон фи гу ра ци ји по ли тич ких 
од но са у да љој пер спек ти ви по ли тич ког жи во та Ср би је.

Тран зи ци ја је у зе мља ма Ис точ не Евро пе, упр кос до бро на-
мер ним са ве ти ма струч ња ка упу ће ним њи хо вим по ли тич ким ели-
та ма и син ди ка ти ма, на не ла знат не ште те, кроз уру ша ва ње до ма ће 
при вре де, ви со ку не за по сле ност, сла бље ње до ма ће ва лу те и све у-
куп ну ре тро град ност дру штве них про це са, уме сто оче ки ва не (обе-
ћа ња су да ва на од стра не за пад них еко ном ских екс пе ра та, функ ци-
о не ра Свет ске бан ке за раз вој и Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да).  
Ср би ја је због ста ту са изо ло ва не и бло ки ра не при вре де и бом бар-
до ва ња 1999. го ди не, ве о ма ка сно за по че ла са тим про це сом. Бо ло 
је до вољ но вре ме на да се са гле да ју и про це не нај те же по сле ди це 
јед но стра не при ме не нео ли бе рал ног мо де ла при ва ти за ци је, као 
што је де зин ду стри ја ли за ци ја чи та вих обла сти и по сле дич но ми-
гри ра ње ста нов ни штва. 

Си ро ма штво и не за по сле ност су до ве ли до иден тич них по-
сле ди ца као и у прет ход ним зе мља ма: до со ци јал них про бле ма 
(на си ље у по ро ди ци) и про фе си о нал ног кри ми на ла, те бру та ли за-
ци је свих дру штве них од но са у од но си ма пре ма бо ле сним ста рим 

1) Вла дан Стан ко вић, „Ин те гра ци о но по ље по ли тич ког ле ги ти ми те та – при мер Ср би је“, 
По ли тич ка ре ви ја,  2/2010, ИПС, Бе о град, стр. 103-119.

2) Жар ко Об ра до вић, „Ср би ја- др жа ва со ци јал не прав де (устав на на че ла и прак са)”, По ли-
тич ка ре ви ја, 1/2008, ИПС, Бе о град, стр. 205-222.

3) Иљаз Осман лић, „Др жа ва“, По ли тич ка ре ви ја, 1/2010. ИПС, Бе о град, стр. 115-129.

4) Дра ган Ж. Мар ко вић, „Пер спек ти ве де мо кра ти за ци је оту ђе не по ли тич ке вла сти“, По ли-
тич ка ре ви ја, 1/2010, ИПС, Бе о град, стр. 131-145.

5) Вла дан Стан ко вић, „Иде о ло ги ја: од со ци о ло шке ана ли зе до по ли тич ке прак се“, Срп ска 
по ли тич ка ми сао, 1/2009, ИПС, Бе о град, стр. 99-116.

6) Ди ја на Ву ко ма но вић, „За што (ни)су ли бе ра ли – Г17плус и ЛДП?, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, 2/2010, ИПС, Бе о град, стр. 335-361.
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и не моћ ним ли ци ма. зло у по тре бе у про це су при ва ти за ци је до ве ле 
су до не за до вољ ства, штрај ко ва оште ће них рад ни ка, и не ка да за-
по сле них у бив шим дру штве ним пред у зе ћи ма, па и са мо о са ка ће-
ња, као крај њег из ра за не по ве ре ња у др жав не ин сти ту ци је, оча ја 
и без на ђа. Рад у при ва ти зо ва ном пред у зе ћи ма ни је и га ран ци ја за 
ис пла ту за ра де, јер се за по сле ни ма ме се ци ма не ис пла ћу ју за ра де, 
не по сто ја ње ми ни мал них ме ра обез бе ђе ња на опа сним по сло ви ма 
(по да ци за гра ђе вин ску ин ду стри ју у 2009. го ди ни: 40 по ги ну лих 
на гра ди ли шти ма, око 1000 рад ни ка са те шким по вре да ма, 25000 
рад ни ка за до би ло лак ше по вре де).7) Ово су не ки од по ка за те ља ка-
пи та ли зма ко ји је на стао у Ср би ји у про те клој де це ни ји. Све у куп на 
при вред на и дру штве на кри за, удру же на са ефек ти ма свет ске еко-
ном ске кри зе, до ве ла је до опа да ња ин те ре со ва ња гра ђа на за уну-
тар стра нач ка пи та ња, од нос про гра ма и ње го ве при ме не у прак-
си, ак ти ви зам и уло гу мла дих ге не ра ци ја у по ли тич ким стран ка ма 
узе тим по је ди нач но.  Апа ти ја је из раз не по ве ре ња да по ли тич ке 
пар ти је мо гу да про ме не са да шње еко ном ско ста ње, уве ду рад у 
за ко но дав ство и пра во су ђе, ти ме по ста ве те мељ прав не др жа ве у 
ко јој ће гра ђа ни мо ћи да оства ру ју сво ја пра ва. не мо гућ ност оства-
ри ва ња уста вом утвр ђе ног пра ва на ра ђе је дан од зна чај них мо ти ва 
од у ста ја ња гра ђа на од сва ког ви да по ли тич ке ак тив но сти, укљу чу-
ју ћи ту и из бор ну ап сти нен ци ју. 

Из на ве де них раз ло га но вог Со ци јал де мо крат ској пар ти ји 
Ср би је би ће те шко да се про фи ли ше и ле ги ти ми ше пред гра ђа ни ма 
као стран ка со ци јал не прав де. Док ста нов ни штво убр за но ста ри, а 
мла ди се убр за но исе ља ва ју из зе мље, осни ва ње стран ке ко ја се по 
при ро ди сво је ори јен та ци је за сни ва на ак ти ви зма мла дих чла но ва, 
пред ста вља иза зов за њу и за дру ге ак те ре на по ли тич кој сце ни. 

ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ И 
СРЕДСТВА ДЕЛОВАЊА СДП

На осни вач ком кон гре су Со ци јал де мо крат ске пар ти је Ср би-
је (СДП) усво је на су два основ на по ли тич ка кон сти ту тив на до ку-
мен та пар ти је, као основ ње ног ле гал ног и ле ги тим ног де ло ва ња: 
Ста тут ко ји има 88 чла но ва и Про гра ма, ко ји се са сто ји од пр вог 
по гла вља са шест де ло ва, про грам ских на че ла и Со ци јал не по ве-
ље СДП. Про грам ски до ку мен ти од штам па ни су као је дин стве на 

7)  Ви ди: Eko nom: east ma ga zin,  524,24.06.201, Во ји слав Сте ва но вић, „Цр на ста ти сти ка“, 
стр. 54-55.
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пу бли ка ци ја, и ов де ће би ти на во ђе ни по ре до сле ду у тој пу бли ка-
ци ји.

Ста тут је опе ра тив ни до ку мент, ко ји пред ста вља ор га ни за-
ци о ну струк ту ру пар ти је, као опе ра ци о на ли за ци ју основ них по ли-
тич ких на че ла са др жа них у пар тиј ском про гра му. ста тус утвр ђу је 
ор га не стран ке, њи хов хи је рар хиј ски од нос уза јам но, од нос тих 
ор га на и пар ти је пре ма дру гим по ли тич ким пар ти ја ма у зе мљи и 
ино стран ству, по себ но пре ма пар ти ја ма исте иде о ло шке ори јен та-
ци је. Од нос пре ма со ци јал де мо крат ским пар ти ја ма за пад ног Бал-
ка на од но сно бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма је спе ци фи чан. 
на и ме, ове пар ти је има ле су те жак за да так да, иако из вор на иде ја 
по чи ва на ин тер на ци о на ли зму, по ми ре иде ју со ци јал не прав де са 
др жа во твор ном иде јом. У прак си су за то че сто до жи вља ва ле из-
бор не по ра зе или нео че ки ва ни пад по пу лар но сти – то је по ка за ла 
по ли тич ка прак са у Хр ват ској, Бо сни и Хер це го ви ни, Цр ној Го ри, 
у про шлој де це ни ји и у Сло ве ни ји. Тр жи шна при вре да је мо ра ла 
да до би је про тив те жу у иде ји со ци јал не прав де, али ка да је иде ју 
со ци јал но пра вич не тр жи шне при вре де тре ба ло спро ве сти у прак-
си, по ка зи ва ло се да је то мо гућ ност бо га тих дру шта ва, а не др жа-
ви ца ко је су тек иза шле из рат них ра за ра ња, бом бар до ва ња и сма-
ње ња про из вод ње као по сле ди це тран зи ци је. Нео ли бе рал ни мо дел 
при ва ти за ци је ни је по ну дио ви зи ју но вог дру штва – ка ко раз ви ја ти 
при род не и људ ске ре сур се, ка ко ускла ди ти број не но ве над ле жно-
сти са иде јом јев ти ни је др жа ве, ка ко раз ви ја ти обра зо ва ње, на у-
ку и кул ту ру. За то је тест де мо кра тич но сти и со ци јал не прав де за 
пар ти је ко је се бе де фи ни шу као со ци јал де мо крат ске, ве о ма те жак, 
јер ци ље ви за ко је су гла са ли гла са чи у зе мља ма Европ ске Уни је у 
усло ви ма бла го ста ња и ви со ког тех но ло шког раз во ја, ове стран ке 
по ку ша ва ју да оства ре у усло ви ма си ро ма штва. Мо жда је и у то ме 
од го вор на пи та ње за што су по је ди ни одељ ци про гра ма СДП ис-
пу ње ни емо ци ја ма, ко је из би ја ју из тек ста – због два де сет го ди на 
по ре ме ће ног дру штва, по ре ме ће них дру штве них од но са у по ро ди-
ци, у рад ној сре ди ни, на јав ном ме сту, у ме ди ји ма. Сна жне емо ци је 
пра ти ле су и сам рад осни вач ког кон гре са СДП. 

Прин цип со ли дар но сти као из вор но на че ло со ци јал де мо кра-
ти је за у зео је ви со ку по зи ци ју у ста ту ту СДП, јер већ у од ред ба-
ма о оба ве за ма и пра ви ма чла на, у чл. 98. ста ту та се на во ди: члан 
мо же сло бод но да из ра жа ва ми шље ња у окви ру стран ке, да да је 
пред ло ге, по кре ће ини ци ја ти ве у скла ду са про гра мом и Ста ту том 
и уче ству је у оства ри ва њу по ли ти ке пар ти је, има ак тив но и па сив-
но пра во гла са уну тар пар ти је, пра во да тра жи и до би је ту ма че ње 
ста ту та од стра не Ста ту тар не ко ми си је. По себ но је на ве де но пра во 
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чла на да до би је по моћ пар ти је, у скла ду са ње ним мо гућ но сти ма. 
Ово је је дин стве но пра во, као из раз прин ци па со ли дар но сти, ко је 
ни је са др жа но у про гра ми ма ни ти дру гим ак ти ма по ли тич ких пар-
ти ја у Ср би ји.  Сва ка ко да је по ве за ност чла на ко ји ни је пре пу штен 
сам се би, са пар ти јом ко ја га не пре пу шта тр жи шној и дру гој сти-
хи ји, чвр шћа не го у дру га чи јим стран ка ма. С дру ге стра не, прак са 
је по ка за ла да је вр ло чвр ста по ве за ност и за ви сност ру ко вод ства 
го то во свих  стра на ка од моћ них би зни сме на ко ји фи нан си ра ју 
по је ди не стра нач ке ак тив но сти (пред из бор ну кам па њу), док су 
обич ни чла но ви ко ји не мо гу да уло же ма те ри јал на сред ства у рад 
по ли тич ке пар ти је исто вре ме но и без ве ћег ути ца ја на стра те ги ју 
и по ли тич ке од лу ке пар ти је ко јој при па да ју. Ова од ред ба је исто-
вре ме но и по ка за тељ си ро ма штва ста нов ни штва Ср би је, у ко јој 
се чо век осе ћа не мо ћан, као оту ђе но би ће, ли ше но свих пра ва и 
људ ског диг ни те та. Чак и као фор мал на од ред ба, са др жа на у Ста-
ту ту СДП, она вра ћа диг ни тет по је дин цу. По тре бе ми ли о на љу ди у 
Ср би ји су да ле ко ве ће од оно га што је тр жи шна при вре да у ста њу 
да им по ну ди, али по сто је и не ма те ри јал не по тре бе, као што је по-
тре ба за ува жа ва њем.  

Исто риј ски по раз со ци ја ли зма оте жа ва на пор со ци јал де мо-
крат ских пар ти ја за ре де фи ни са њем пар ти ја ле ви це, са ме иде је со-
ци јал не прав де ко ја не оспо ра ва тр жи ште, те у том сми слу у са мом 
Про гра му СДП по сто је ре че ни це го то во из ви ња ва ју ће, да СДП не 
не ги ра ну жност де ло ва ња тр жи шних за ко ни то сти. Члан СДП има 
број не оба ве зе: да по шту је про грам ска на че ла и ста тут стран ке, 
да уче ству је у раз ли чи тим ње ним ак тив но сти ма да из ра жа ва јав-
но сво ја уве ре ња, при до би ја но ве чла но ве и сим па ти зе ре, да пла ћа 
чла на ри ну. Пред ви ђе на је санк ци ја за не ло јал ност чла на (при пад-
ност две ма по ли тич ким пар ти ја ма), пред ви ђа ју се и на гра де и при-
зна ња. ово је та ко ђе по зи ти ван из у зе так, јер дру штво у це ли ни, уже 
дру штве не гру пе и по себ но цен три по ли тич ке мо ћи пр вен стве но 
су ори јен ти са ни ре пре сив но (ка жња ва ју ћи) док се на гра де не до-
де љу ју ни ка да су пред ви ђе не за ко ном (до бар при мер су ју би лар-
не на гра де за од ре ђе ни број го ди на ста жа за по сле них, пред ви ђе не 
ра ни јим За ко ном о ра ду). Ста тут при зна је ста тус ма њи не у пар-
тиј ским рас пра ва ма и до но ше њу од лу ка (чл. 11), кроз пра во да ма-
њин ско ми шље ње бу де при зна то као ле ги ти ман на чин ра да. 

Струк ту ра ор га на СДП је ве о ма раз у ђе на, што у прак тич ном 
сми слу отва ра низ пи та ња: хи је рар хиј ска и ли не ар на по ве за ност 
зах те ва ју ства ра ње уну тра шњег пар тиј ског апа ра та, то отва ра пут 
би ро кра ти за ци ји пар ти је и до во ди у пи та ње не по сред ну де мо кра-
ти ју, као из вор ну во љу члан ства. у та квим усло ви ма се по ста вља 
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пи та ња мо гућ но сти ути ца ја обич них чла но ва на рад пар ти је. Та ко 
Глав ни од бор СДП у ко нач ном са ста ву ће има ти 250 чла но ва. Раз у-
ђе ност струк ту ре стра нач ких ор га на мо же се са гле да ти из чла на 48. 
Ста ту та, у ко ме су так са тив но на ве де ни ор га ни СДП: 1) Кон грес; 
2) Пред сед ник; 3) Глав ни од бор; 4) Пред сед ни штво; 5) Пот пред-
сед ни ци; 6) пред сед ник Из вр шног од бо ра; 7) Из вр шни од бор; 8) 
Ге не рал ни се кре тар; 9) По слов ни ди рек тор стран ке; 10) Ин тер на-
ци о нал ни се кре тар; 11) По ли тич ки са вет стран ке; 12) По сла нич ки 
клуб; 13) Над зор ни од бор; 14) Ста ту тар на ко ми си ја; 15) Из бор ни 
штаб; 16) Фо рум же на; 17) Фо рум мла дих.

По ред на ве де них, пред ви ђе но је фор ми ра ње и дру гих стра-
нач ких те ла, као што су од бо ри за на у ку, за ет нич ка и пи та ња ма-
њи на, за раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа, са вет за пи та ња осо ба 
са ин ва ли ди те том, са вет за људ ска пра ва и бор бу про тив дис кри-
ми на ци је.

Број ност ор га на СДП и њи хо ва струк ту ра отва ра ју по ли тич-
ка, не са мо ор га ни за ци о на и фи нан сиј ска пи та ња, ма да ни ова ни су 
за не мар љи ва. Нај пре, да ли је опе ра ци о на ли за ци ја сва ког по ли-
тич ког на че ла Про гра ма мо ра ла да се ис ка же кроз од ре ђе ни од бор 
или са вет, или би спа ја њем функ ци ја би ла до би је на кон зи стент ни-
ја струк ту ра.  Ако се пар ти ја за ла же за за по шља ва ње и бо љи ста-
тус мла дих или пен зи о не ра, да и је би ло нео п ход но кон сти ту и са ње 
Фо ру ма мла дих, од но сно Од бо ра за пи та ња пен зи о не ра (чл. 28). 
Ова ко раз у ђе ни про грам ски од бо ри мо гли би, у прет по ста вље ној 
бу дућ но сти, да по ста ну пре по зна тљи во обе леж је пар ти је, пред-
ност и мо тив за при вла че ње но вих чла но ва. Ме ђу тим, не до ста так 
нов ца у усло ви ма ак ту ел ног си ро ма штва, бр зо ће по ни шти ти по-
чет ни ен ту зи ја зам, по себ но мла дих љу ди. Исто вре ме но, кон цен-
тра ци ја мо ћи по ли ти ке пар ти је ће би ти у Бе о гра ду, и мо жда у још 
не ко ли ко гра до ва ко ји су ус пе ли да тран сфор ми шу при вре ду, те 
ће мо гућ но сти за рад те ри то ри јал них и про грам ских од бо ра би ти 
ве ће.  Пре ма мо јој про це ни, нај те же ће би ти про на ла же ње рав но-
те же из ме ђу же ља и ин те ре са по је ди них гру па ци ја чла но ва, ко је су 
ле ги тим не и осла ња ју се на вред но сти со ци јал де мо кра ти је, али су 
та ко ђе и оп те ре ће ње у фи нан сиј ском сми слу, и ефи ка сног де ло ва-
ња пар ти је у ре ал ном по ли тич ком тре нут ку. Кру ци јал на при вре да 
и др жав на пи та ња, као што је стра те ги ја раз во ја при вре де на сред-
њи (пет го ди на) и дру ги рок (10 го ди на) по ста вља ју се пред све по-
ли тич ке пар ти је, без об зи ра на идеј но опре де ље ње. Су штин ско је 
пи та ње ко ства ра по ли ти ку СДП, да ли је то По ли тич ки са вет ко ји 
од го ва ра Пред сед ни штву, и на ко ји се на чин уза јам но до пу њу ју, а 
не пре кла па ју у ра ду нај ви ши ор га ни пар ти је? Сва та пи та ња про-
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из ла зе и из са ме са др жи не Ста ту та. Број ни ор га ни, од бо ри и са ве-
ти, до при не ће ства ра њу струч ног апа ра та, ко ји ће, по за ко ни то сти 
са мо об на вља ња би ро кра ти је, во ди ти по ли ти ку пар ти је, или ће бар 
има ти та кав ути цај ка кав не ће има ти ве ћи на чла но ва.

По ли тич ки про грам Со ци јал де мо крат ске пар ти је са др жи 
ње не ба зич не вред но сти, ци ље ве ко је је по ста ви ла и сред ства – ме-
то де ра да. Основ на на че ла су кри тич ки став пре ма нео ли бе рал ном 
ка пи та ли зму, со ци јал ни ди ја лог три со ци јал на парт не ра, дру штве-
на со ли дар ност као оп шти услов за уте ме ље ње со ци јал не др жа ве.

На по чет ку По ли тич ког про гра ма СДП са др жан је је дан оп-
шти осврт на ка рак те ри сти ке дру штва у ко јем жи ви мо у про те кле 
две де це ни је. На кон кон ста та ци је да је Ср би ја до че ка ла крај 20. ве-
ка као не до вр ше на др жа ва, из но си се сле де ће: „ода бран је пут ауто-
ри тар ног по ли тич ког по рет ка и ма ни пу ли са ња на ци о на ли змом као 
основ ним ин стру мен том вла да ња, ко ји је био осло њен на не ре фор-
ми са ну дру штве ну при вре ду, а рат ни су ко би ко ји су се од и гра ли на 
под руч ју бив ше Ју го сла ви је од ве ли су зе мљу у без на ђе и су но врат 
обе ле жен људ ским жр тва ма, огром ном ма те ри јал ним ра за ра њи ма 
и гу би ци ма, ве ли ким бро јем из бе глих и ин тер но ра се ље них љу ди, 
су спен до ва њем су ве ре них пра ва на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је 
и ожи вља ва њем мно гих дру штве них ан та го ни за ма, за ко је се ве ро-
ва ло да су пре ва зи ђе ни, та ко да је де мо крат ске про ме не 2000. Ср-
би ја за и ста до че ка ла као не до вр ше на др жа ва и дру штво“.8) „Свет 
21. ве ка у ве ли кој ме ри по ста је мул ти по ла ран, са ја сно уоч љи вом, 
ра сту ћом уло гом тр жи шта тре ћег све та. у по ли тич кој те о ри ји и 
прак си чак и нај ве ћих и нај ра зви је ни јих при вре да све та по но во се 
при хва та ју иде је др жав ног ин тер вен ци о на ли зма и со ци јал не ре гу-
ла ци је тр жи шне при вре де са из ме ње ном и оја ча ном уло гом др жа-
ве у сфе ри при вре ђи ва ња и со ци јал не ре гу ла ци је. оства ре ње тих 
иде ја и про гра ма тре ба да во ди со ци јал ној си гур но сти и ве ли ком 
бро ју обез бе ђе них јав них слу жби, ко је по ла зе ћи од јед на ко сти и 
рав но прав но сти, со ли дар но сти и дру штве них сло бо да љу ди, тре ба 
да бу ду до ступ не сви ма. (...) Ве ли ка еко ном ска кри за по твр ди ла је, 
ме ђу тим, да ка пи та ли зам, без др жав ног ин тер вен ци о ни зма, не мо-
же да бу де са мо о др жив и са мо ре гу ла то ран дру штве но-еко ном ски 
по ре дак (...) Ср би ја про ме не у све ту и свет ску еко ном ску кри зу не 
до че ку је спрем но“.9)

СДП је де фи ни сао свој про грам ски став о Ср би ји у пе ри о ду 
кри зе на сле де ћи на чин: „Од го вор на кри зу та ко ђе не пред ста вља 

8) Про грам ски до ку мен ти, стр. 34.

9)  По ли тич ки до ку мен ти, op. cit., стр. 34-35.
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ни рас про да ја на ци о нал них бо гат ста ва и ре сур са, бр зе и ола ко из-
вр ше не при ва ти за ци је, на ме та ње дав но про шлих и пре ва зи ђе них 
иде о ло шких те ма и по да ла, или нео д го вор но скри ва ње ко руп ци је, 
не ра да, не е фи ка сно сти, лич них ин те ре са и не спо соб но сти по ли ти-
ча ра иза де ма го шких па ро ла“.10)

Ови кри тич ки ста во ви упу ће ни су члан ству, али су усме ре ни 
и ка нај ши рој по ли тич кој јав но сти, у ко јој СДП же ли да оства ри 
свој по ли тич ки иден ти тет. Ве ли ки иза зов за но ву пар ти ју је ве ли ка 
иде ја ко ја је у не дав ној исто риј ској прак си зло у по тре бље на у лич-
не, или сит но груп не ин те ре се. Јед но од пи та ња ко је ће се тек по-
ста вља ти у прак си је обез бе ђе ње нов ца за рад стран ке, рас по де ла 
сред ста ва уну тар ње них ор га на, што све мо же де за ву и са ти до бре 
по чет не од но се. Та ко ђе, пи та ње од но са уну тар стран ке и од го вор-
но сти у слу ча ју до ла ска на власт, ре ле вант на су ка ко у по ли тич ком, 
та ко и вред но сно-идеј ном сми слу.  По ли ти ко лог Зо ран Сто јиљ ко-
вић упо зо ра ва да је „оп шта бо лест“ срп ских по ли тич ких стра на ка 
ауто ри та ран на чин од лу чи ва ња уну тар стран ке: „Ауто ри тар но од-
лу чи ва ње у нај у жем кру гу пар тиј ског ру ко вод ства и у по сла нич-
ком клу бу, по ка зу ју не до ста так де мо кра ти је уну тар стран ке, као и 
не моћ гра ђа на да ути чу на бит не про це се у дру штву“.11)  Да ли ће 
уну тра шњи ме ха ни зми де мо крат ског од лу чи ва ња по мо ћи СДП да 
из бег не ове зам ке, по ка за ће тек ње но прак тич но де ло ва ње.

У со ци о ло шком сми слу, на ста ја ње но ве по ли тич ке пар ти је 
отва ра пи та ње ње них при ста ли ца, од но сно ко је дру штве не гру-
пе – мла ди, рад ни ци, не за по сле ни, пен зи о не ри, не ке дру ге гру-
пе – при хва та ју овај про грам као по ли тич ку опе ра ци о на ли за ци ју 
сво јих про бле ма и ре ша ва ња тих про бле ма. Гло ба ли за ци ја је оп-
шти на зив за кри зу ка пи та ли зма, кри зу иде ја и кри зу ху ма ни те та. 
Мо дел др жа ве бла го ста ња одав но је де ро ги ран еко ном ским при-
ти ском ефи ка сно сти, пре ра спо де лом тр жи шта рад не сна ге на азиј-
ски кон ти нент, пра ва из ра да као људ ска пра ва угро же на су ве ли-
ким ми гра ци ја ма и еми гра ци јом са дру гих кон ти не на та у Евро пу 
и кон ку рен ци јом јев ти не рад не сна ге. На свет ском пла ну вр ши се 
по ла ри за ци ја на ве о ма бо га ту ма њи ну, и све ши ри круг оси ро ма-
ше ног ста нов ни штва. Сред ство те свет ске пре ра спо де ле бо гат ства 
би ла су свет ска фи нан сиј ска тр жи шта и тр жи шта не крет ни на, ко ја 
су сво јим сло мом ге не ра ли са ла по че так свет ске еко ном ске кри зе 
2008. го ди не. За то је иде ја о об но ви со ци јал де мо кра ти је ак ту ел на и 
мо дер на, а за јед нич ки со ци јал ни име ни тељ је то пље ње и не ста ја-

10) Op. cit, стр. 35.

11) Зо ран Сто јиљ ко вић, По ли ти ка, 20.07.2010. стр. 16.
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ње сред ње кла се, ко ја је би ла исто риј ски но си лац иде ја мо дер ни за-
ци је и дру штва на у ке и зна ња. 

Сред ња кла са у дру штви ма тр жи шне при вре де отво ри ла је 
и про бле ма ти зо ва ла пи та ња ма њи на, ет нич ких и дру гих (ли ца са 
по себ ним по тре ба ма), пи та ња ста ту са же на, мла дих, али и ста рих. 
Гло ба ли за ци ја ни је са мо над моћ ка пи та ла, она све отво ре но по ка-
зу је као на си ље ка пи та ла. Но по ли тич ки ре а ли тет на ме ће да СДП 
од ре ди сво је ви ђе ње спољ не по ли ти ке спрам ре ал них од но са сна-
га, за ла жу ћи се за мир у ре ги о ну и ства ра њу усло ва за са рад њу са 
свим ве ли ким си ла ма: „Не ће би ти ни шта од европ ских ин те гра ци-
ја Ср би је, до брих од но са са Ру ском Фе де ра ци јом, САД и ја ча ња 
ре ги о нал не уло ге Ср би је уко ли ко се др жа ва јед но вре ме не по све ти 
се би, од но сно ако не бу де би ла у мо гућ но сти да вре ме, енер ги ју 
и ре сур се усме ри ка ре ша ва њу еко ном ске и со ци јал не кри зе и ка 
из град њи ста бил них, функ ци о нал них и јеф ти них ин сти ту ци ја“.12)

У Про гра му се ин си сти ра на зна ча ју људ ских ре сур са, на 
ква ли те ти ма љу ди ко ји оба вља ју јав не функ ци је, као и за по сле них 
у др жав ним уста но ва ма: „Огром на енер ги ја ко ја се ра си па на не га-
ти ви зам и не про дук тив ну кри ти ку тре ба да се ка на ли ше у по зи тив-
ну про ме ну ко јој сва ки гра ђа нин Ср би је мо же да до при не се сво јим 
за ла га њем. На том по љу уло га по ли тич ких стра на ка и њи хо вих 
про гра ма је од су штин ске ва жно сти“.13)

Сем прин ци па со ци јал не прав де, ре ди стри бу ци је при хо да 
кроз си стем про гре сив ног опо зи ва ња при хо да и имо ви не, бит на 
пи та ња јав ног дру штве ног жи во та ко ја су пред мет про гра ма СДП 
су ме ђу на род ни по ло жај Ср би је: „У мул ти по лар ном не кон фликт-
ном све ту у ко јем до ми ни ра ју еко ном ске и енер гет ске те ме, Ср би-
ја има су штин ски ин те рес да бу де ста бил но дру штво и ста би лан 
при вред ни си стем ко ји ће до при не ти ре ги о нал ној ста бил но сти, а 
ти ме и афир ма ци ји и за до во ље њу соп стве них ин те ре са и по тре-
ба.“14) Се бе као со ци јал де мо крат ску пар ти ју ви ди као ону сна гу ко-
ја „мо же да га ран ту је по сто ја ње прав ног по рет ка и прин ци па ко ји 
узи ма ју у об зир ин те ре се свих гра ђа на и омо гу ћа ва ју дру штве ну 
ин те гра ци ју, а ти ме и пре ва зи ла же ње ан та го ни зма ко ји би у ма лим 
дру штви ма би ли опа сни и су штин ски ути ца ли на сам оп ста нак за-
јед ни це“.15)

12) По ли тич ки до ку мен ти, стр. 37.

13) По ли тич ки до ку мен ти, стр. 37.

14)   Op cit., стр. 36.

15)  Op cit., стр. 38.
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Осим ан ти фа ши стич ке и ан ти ек стре ми стич ке ори јен та ци је, 
СДП се за ла же за ре ги о на ли за ци ју и де цен тра ли за ци ју, али као ин-
стру мент кон тро ле пред ла же се уво ђе ње кон тро ле за ду жи ва ња је-
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.  По себ но се ис ти че без бед но сна уло-
га је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у бор би про тив кри ми на ли те та у 
Ср би ји.

Зах тев за по о штра ва њем кри вич ног за ко но дав ства, ге не рал-
не и спе ци јал не пре вен ци је зах те ва по дроб ни је раз ми шља ње, ка ко 
о мо ти ви ма пи са ца Про гра ма, ткао и по сле ди ца ма евен ту ал не при-
ме не ових пред ло га. Овај по ли тич ки про грам на стао је на кра ју 
про це са при ва ти за ци је и ре ал но пред ста вља сли ку Ср би је: оси ро-
ма ше не, са ма сом не за по сле них љу ди, ви со ко ор га ни зо ва ним про-
фе си о нал ним кри ми на лом.... Шта ви ше, чи тав оде љак у про гра му 
но си на зив „Без бе дан жи вот у Ср би ји, бор ба про тив кри ми на ла и 
ко руп ци је“, у овом де лу про гра ма ин си сти ра се на „по што ва њу ка-
зни за сва кри вич на де ла“.16) Ку му ла тив но де ло ва ње тран зи ци о не 
не за по сле но сти, си ро ма штва, опа да ња при вред не ак тив но сти, сло-
ма мо рал ног си сте ма вред но сти а не по сто ја ња гра ђан ског мо ра ла, 
кри ми нал је по стао де лат ност ко ја се ис пла ти. Ср би ја је по ста ла 
не бе збед на за сво је гра ђа не, што се ви ди у да љем тек сту у ко јем се 
по себ но на во ди угро же ност де це: због на си ља у по ро ди ци и шко-
ли, по ми ње се и де чи ја пор но гра фи ја. Сва ка ко да сла бост и не до-
вр ше ност др жа ве је сте је дан од узро ка ова ко те шког ста ња, али 
за пар ти ју ко ја се бе ви ди као но си о ца мо дер ни за ци је дру штва ту 
на ста је про блем: ка ко по ми ри ти прин цип не по сред не де мо кра ти је 
са по о штра ва њем ка зне не по ли ти ке, што да ље ја ча апа рат ре пре-
си је, пред ста вља те рет за гра ђа не у об ли ку по ве ћа них по ре за и ја ча 
ауто ри тар не сна ге у дру штву. Иде ја о со ци јал ној прав ди под ра зу-
ме ва то ле ран ци ју, сма њи ва ње кон тро ле и ја ча ње по ве ре ња гра ђа на 
у дру штву као но си о ца ва жних функ ци ја за жи вот гра ђа на.

Нај о бим ни ји део про гра ма чи ни текст о со ци јал ној тр жи-
шној при вре ди. Овај део је струч но ко рект но на пи сан, са по зна ва-
њем те о риј ске ли те ра ту ре и стра них ис ку ста ва. Ме ђу тим, уко ли ко 
су ове иде је при ме њи ве у су же ном оби му у Европ ској Уни ји, мо-
гућ ност њи хо ве при ме не се за о штра ва по ста вља ју у оси ро ма ше ној 
и со ци јал ној по ла ри зо ва ној Ср би ји. По ме ну ли смо да су по тре бе 
гра ђа на над ма ши ле сва ку мо гућ ност при вре де и др жа ве. Про грам 
за то са др жи кла сич не пред ло ге, ко ји пред ста вља ју ну жно, вре мен-
ски огра ни че но ре ше ње као што су јав ни ра до ви (ма сов ни и ло кал-
ни, под јед на ко), као сред ство бор бе про тив ду го трај не не за по сле-
но сти. Со ци јал на со ли дар ност при ме ње на је кроз по ре ски си стем 

16)  По ли тич ки до ку мен ти, стр. 45. 
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кроз про гре сив но опо ре зи ва ње не по крет но сти ко је не слу же про-
из вод њи. Тра же ћи мо дел одр жи вог раз во ја, СДП се за ла же да при-
вре да не бу де оп те ре ће на по ве ћа њем ни оп штег ни по себ ног ПДВ.

Про грам на сто ји да об у хва ти све јав не де лат но сти, усме ре не 
ка за до во ље њу јав ног ин те ре са и до бро би ти гра ђа на, те су по себ но 
об ра ђе ни про бле ми др жав не упра ве, по ро ди це, здрав ства, обра зо-
ва ња, енер ге ти ке, одр жи вог раз во ја жи вот не сре ди не.

Ов де ни је по треб но так са тив но на во ди ти че тр на ест бит них 
пи та ња на ко ји ма ин си сти ра про грам СДП у ци љу обез бе ђи ва ња 
рад них ме ста и со ци јал не си гур но сти. Пар ти ја се по себ но из ја сни-
ла у ко рист ре ша ва ња број не дис кри ми ни са не гру па ци је гра ђа на, а 
то су под ста на ри. Стра не од 62 до 69. про гра ма су по све ће не овом 
про бле му. Про грам отва ра про блем де зин ду стри ја ли за ци је, о ко-
ме се ни је отво ре но го во ри ло и пи са ло до про шле го ди не. Упр кос 
упо зо ре њи ма не ких на уч ни ка и струч ња ка, да је мо гу ћа ре струк-
ту ра ци ја пред у зе ћа и спа са ва ње здра вих де ло ва пред у зе ћа, при ва-
ти за ци ја је ре а ли зо ва на по мо де лу тен дер ске про да је, без ка сни је 
кон тро ле ис пу ње ња со ци јал ног про гра ма и дру гих оба ве за куп ца. 
У стра те шком сми слу, ва жан је онај део тек ста у ко ме се ауто ри 
за ла жу за енер ге ти ку као по кре та ча но вог ин ду стриј ског ци клу са 
у Ср би ји. То је за не ма ре на гра на ин ду стри је, ко ја би мо гла да бу де 
ви со ко про фи та бил на, а у ко ју се ни је ула га ло по сле 2002. го ди не, 
ис ти че се у Про гра му. Исто вре ме но, упо зо ра ва се на бр зи раст за-
ду жи ва ња Ср би је, та ко да у 2010.  „до сти же 50% укуп ног из во за 
ро бе и услу га, а сма тра се да је овај од нос са ста но ви шта одр жи-
вост ду га на гра ни ци 25%.“17)

Отво ре на су пи та ња ка пи та ли за ци је пен зиј ских и здрав стве-
них фон до ва, ка ко би се за шти тио ми ни мал ни стан дард гра ђа на 
по себ но ста ре по пу ла ци је. Про грам СДП ис ка зу је во љу, же ље и 
ак ти ви зам јед ног бро ја љу ди у Ср би ји ко ји се не ми ре са те жња-
ма нео ли бе рал них, моћ них по ли тич ко-фи нан сиј ских мо но по ла, 
те тра же ре ше ње за обич ног гра ђа ни на. Про грам је ком пе тент но 
на пи сан, од стра не струч них по зна ва ла ца по је ди них ди сци пли на 
(еко но ми ја, пра во, и др.) По сто је уну тра шње не у са гла ше но сти из-
ме ђу по је ди них прин ци па, и сред ста ва за њи хо во оства ри ва ње. Од 
стра не те о ре ти ча ра нео ли бе рал не док три не не сум њи во би до шла 
кри ти ка да има ису ви ше др жа ве у при вред ној де лат но сти и јав ним 
де лат но сти ма, чи не ћи их исто вре ме но ску пљим и не е фи ка сни-
јим.  Но то ни је пи та ње не кон зи стент но сти, већ иде о ло шког опре-
де ље ња ко је дик ти ра вред но сти си сте ма на ко ме се за сни ва овај 

17)  По ли тич ки до ку мен ти, стр. 18.
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про грам. Про бле ма тич на је дру га не кон зи стент ност – у усло ви ма 
ве ли ког си ро ма штва, оче ку је се низ оба ве за др жа ве пре ма гра ђа-
ни ма и со ци јал но угро же ним гру па ма, а исто вре ме но се оче ку је да 
др жа ва бу де јеф ти ни ја.

Но, и ови идеј но-по ли тич ки и прак тич ни про бле ми и не до-
у ми це ни су спре чи ли ла га ни раст члан ства. Но ва пар ти ја до би ја 
чла но ве, и по са зна њу ауто ра овог тек ста, у не ким оп штин ским 
од бо ри ма у Бе о гра ду пре ко 40% чи не же не. То је до бар знак да су 
гра ђа ни пре по зна ли по ли тич ку ор га ни за ци ју ко ја же ли да за сту па 
њи хо ве ин те ре се. Ов де се тре ба под се ти ти и на пра во чла на на по-
моћ, санк ци о ни са но чл. 8. Ста ту та. По сто ји и по ли тич ки од го вор 
на по ја ву ове стран ке. У по сред ном сми слу, но ве ли ра ње Про гра ма 
Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, ко јом се она пред ста вља као со-
ци јал но де мо крат ска пар ти ја, а ко је ће би ти зва нич но усво је но на 
кон гре су пар ти је у де цем бру 2010. го ди не, је сте од го вор пар ти је 
– кон ку рен та на по ли тич кој ле ви ци. У прак тич ном сми слу, пар ти ју 
че ка ју раз ли чи те не до у ми це и зам ке: пр ва ло ша мо гућ ност је да, 
за хва љу ју ћи угле ду и лич ном ути ца ју ње ног пред сед ни ка, са да ми-
ни стра за рад и со ци јал ну по ли ти ку, Со ци јал де мо крат ска пар ти ја 
Ср би је по ста не ли дер ска пар ти ја, ка квих већ има мно го на срп ској 
по ли тич кој сце ни, а то би де за ву и са ло иде ју со ци јал де мо кра ти је.

Да ли ће но ва со ци јал де мо крат ска пар ти ја уме ти му дро да 
из бег не сла бо сти прет ход них стра на ка са тим на зи вом, по ка за ће 
прак са. По себ но озбиљ на пи та ња отво ри ће се уко ли ко се ко а ли ци-
јом у ко ју је сту пи ла то ком про ле ћа 2010. го ди не до би је до во љан 
број гла со ва да до би је по сла нич ке ман да те у ре пу блич кој Скуп-
шти ни. Та да ће се на пра ви на чин по ка за ти да ли по сто је ве за ни 
ман да ти, ка ко функ ци о ни ше по сла нич ки клуб, да ли је мо гу ће из-
но ше ње по је ди нач ног по сла нич ког пи та ња, не за ви сно од ин струк-
ци ја нај у жег ру ко вод ства пар ти је. То би до и ста би ла но ви на у по-
ли тич ком жи во ту Ср би је, схва та ње де мо кра ти је као од го вор но сти 
пре ма гра ђа ни ма. 

ЗАКЉУЧАК

У члан ку је да та ана ли за и јед но мо гу ће ви ђе ње про грам-
ских до ку ме на та Со ци јал де мо крат ске пар ти је Ср би је. Про грам су 
са ста ви ли струч ња ци из од ре ђе них обла сти (пра во, еко но ми ја, еко-
ло ги ја, низ дру гих), и у ње му се осе ћа све жи на иде ја ко је до но се 
мла ди љу ди. Не ки пред ло зи и иде је ну жно ће се ме ња ти, јер ће то 
на мет ну ти прак са. Ов де бих под се ти ла да у иде ји ре ин ду стри ја ли-
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за ци је пре по зна јем и сво ју кри ти ку при ва ти за ци је, ко ју из но сим у 
ра зним те сто ви ма већ пу них шест го ди на. Но ту тре ба би ти се лек-
ти ван и вр ло ре а лан. При ме ра ра ди, Свет ска тр го вин ска ор га ни-
за ци ја (СТО) одо бри ла је пре фе рен ци јал не у про из вод њи го то вих 
тек стил них про из во да у про цен ту од 80% Ки ни, 15% свим оста лим 
про из во ђа чи ма у све ту и 5% про из во ђа чи ма ви со ке мо де (лук су зни 
про из во ди). За то  ова ин ду стриј ска гра на не мо же да бу де но си-
лац ин ду стри ја ли за ци је и за по шља ва ња у Ср би ји, ка ко се на во ди 
у Про гра му. Али по сто је дру ге гра не, по љо при вре да, ру дар ство и 
ме тал ски ком плекс, по себ но енер ге ти ка, ко ји ма тре ба по све ти ти 
па жњу кроз рад стра нач ких од бо ра, По ли тич ког са ве та и струч них 
по је ди на ца. 

Мо гу ће је да ће но ва по ли тич ка пар ти ја по кре ну ти по зи тив-
не про ме не у дру штву ко је је за па ло у озбиљ ну и ду бо ку кри зу.

Dubravka Stajic

ESTABLISHMENT OF  
THE SOCIAL-DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA 

AT THE END OF TRANSITION PROCESS

Sum mary
In the pa per aut hor analyzed and eva lu a ted the So cial-De moc ra-

tic Party of Ser bia that had been esta blis hed in De cem ber 2009 in Bel-
gra de and at temp ted to ma ke a prog no sis re gar ding its ro le and pla ce 
in so ci ety and po li ti cal li fe in Ser bia. Tran si tion in Ser bia, de spi te the 
war nings of nu me ro us ex perts, has been go ing on paying the high pri ce 
in the form of de-in du stri a li za tion, high and per ma nent unem ployment 
and po verty. The hig hest pri ce was paid by the la bor for ce in in du stry. 
Pro cess of pri va ti za tion that has been go ing on by the Law on Pri va ti-
za tion has not pro vi ded for one of stra te gic ob jec ti ves of eco nomy: a 
strong do me stic sec tor of small and mid dle-si ze com pa ni es (SMC), but 
in stead it cre a ted a de pen dent eco nomy ru led by a mo no poly of mul ti-
na ti o nal com pa ni es. In ad di tion, due to the world eco no mic cri sis, the 
ex port pro cess has stag na ted, af fec ting the ri se of the debt of the sta te 
in the pe riod af ter 2008. In such si tu a tion, the So cial-De moc ra tic Party 
was esta blis hed and in the pa per the aut hor analyzed and eva lu a ted the 
pro gram do cu ments (Sta tu tory Acts) that had been adop ted on the party 
esta blis hment con gress. 

The pro gram me en com pas ses all im por tant qu e sti ons of pu blic 
li fe, in clu ding the re form of co urts, lo cal ad mi ni stra tion, so cial-mar ket 
eco nomy, im pro ve ment of the system of pu blic he alth, edu ca tion, cul-
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tu re and en vi ron ment. The pro gram me of SDP al so con ta ins so me stra-
te gic iedas on eco no mic de ve lo pe ment, in clu ding the pu blic works and  
in vest ments in fo the sec tor of energy and agri cul tu re. It al so sug gests 
pro vi sion of mo re so cial help to sin gle pa rents, unem ployed pe o ple and 
old pe o ple. The aut hor qu e sti o ned how the mo ney ne ces sary for all the-
se task co uld be pro vi ded wit ho ut put ting ad di ti o nal bur den of pu blic 
debt on the eco nomy and all the ci ti zens and sug ge sted that the party 
to ok this is sue in to con si de ra tion, along with the at tempt to help the 
eco no mic growth of the sta te.
Key Words: tran si tion, de-in du stri a li za tion, So cial-De moc ra tic Party of Ser-

bia, unem ployment, world eco no mic cri sis 
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ЕВРОСКЕПТИЦИЗАМ У ЗЕМЉАМА 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ*)

Са же так 
Пред мет овог ра да је сте евро скеп ти ци зам, тер мин ко ји се по-

след њих го ди на до ста ко ри сти ка ко у  на ци о нал ном та ко и у европ-
ском по ли тич ком дис кур су. Циљ ра да је да по ку ша да на те ме љу 
не ко ли ко раз ли чи тих де фи ни ци ја по ја сни зна че ње овог пој ма и од-
ре ди га у од но су на дру ге срод не пој мо ве (евро фо би ја, евро праг-
ма ти зам, евро ре а ли зам). Ко ри сте ћи ком па ра тив но-де скрип тив ну 
ме то ду за јед но са ана ли зом са др жа ја, аутор по ку ша ва да од го во ри 
на сле де ћа пи та ња:

- ко ји су узро ци евро скеп ти ци зма у зе мља ма ЕУ,
- ко су ве ћи евро скеп ти ци, по ли тич ке пар ти је или гра ђа ни,
- ка ква је по ве за ност евро скеп ти ци зма са по ли тич ким, еко-

ном ским и кул тур ним кон тек стом ана ли зи ра не др жа ве
- да ли је бу дућ ност европ ских ин те гра ци ја не из ве сна услед 

по ра ста евро скеп ти ци зма у европ ским зе мља ма.
Кључ не ре чи: евро скеп ти ци зам, Европ ска уни ја, др жа ве чла ни це, др жа ве 

кан ди да ти, др жа ве по тен ци јал ни кан ди да ти.

УВОД

Евро скеп ти ци зам при па да кор пу су пој мо ва ко ји се че сто 
упо тре бља ва ју у по ли тич ком дис кур су а за ко је ве ћи на уче сни ка 

*) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-
ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра га Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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јав них де ба та не зна шта они су штин ски зна че. Пре ци зни је од ре ђе-
ње овог пој ма нео п ход но је ка ко би се до при не ло сма ње њу ма гло-
ви то сти ње го вог зна че ња. До слов но по сма тра но, раш чла ње њем 
де ло ва ове сло же не ре чи (евро и скеп са) мо гло би се за кљу чи ти 
да је евро скеп тик осо ба ко ја сум ња у Евро пу од но сно у ак ту ел ни 
про је кат европ ске и по ли тич ке ин те гра ци је ко ји се ма ни фе сту је у 
об ли ку Европ ске уни је. Ова ква ин тер пре та ци ја не го во ри ни шта 
о ин тен зи те ту сум ње: да ли она иде до пот пу ног од би ја ња иде је 
европ ских ин те гра ци ја или се мо же ре ћи да је сум ња са мо кри ти ка 
по је ди них аспе ка та функ ци о ни са ња ЕУ.  Без ја сног де фи ни са ња 
пој ма, мо же мо до спе ти у ло гич ку зам ку да се тер мин евро скеп ти-
ци зам ту ма чи са из ра же но не га тив ним пред зна ком. Гре шка по ти че 
од чи ње ни це да је ко ва ни ца евро скеп ти ци зам на ста ла на бри тан-
ском остр ву ко је има ре пу та ци ју ве ли ког про тив ни ка европ ских 
ин те гра ци ја.

ЕВРОСКЕПТИЦИЗАМ - ПОРЕКЛО ПОЈМА

Евро скеп ти ци зам се нај пре у ли те ра ту ри сре ди ном 80-тих го-
ди на про шлог ве ка по ја вљу је као тер мин ко ји ука зу је на бри тан ску 
по себ ност у од но су на про је кат европ ске еко ном ске и по ли тич ке 
ин те гра ци је. Та ко се у  Окс фор до вом  реч ни ку мо же про на ћи под 
од ред ни цом евро скеп тик „осо ба ко ја ни је ен ту зи ја ста по пи та њу 
по ве ћа ња мо ћи Европ ских за јед ни ца“.1) Пр ви пут по јам евро скеп-
ти ци зам по ми ње се у бри тан ском днев ни ку Тhe Ti mes но вем бра 
1985. го ди не ка да се та реч упо тре бља ва у кон тек сту про ти вље ња 
бри тан ском укљу че њу у  за јед нич ко тр жи ште. 2) 

Тер мин евро скеп ти ци зам у бри тан ској по ли тич кој тра ди ци ји 
има ши ре зна че ње не го што се то да за кљу чи ти на осно ву по ме ну-
те де фи ни ци је. У том сми слу, бри тан ски евро скеп ти ци зам се мо ра 
по сма тра ти у сло же ном по ли тич ко - исто риј ском кон тек сту. Под 
тим се под ра зу ме ва ду го го ди шњи екс еп ци о на ли зам Ве ли ке Бри та-
ни је ко ја је раз ви ја ла сво је ан гло сак сон ске ве зе са пре ко о ке ан ским 
су се дом пре не го да ја ча кон так те са кон ти нен тал ним ком ши ја ма. 
У бри тан ској тра ди ци ји увре же но је ми шље ње да се кон ти нен тал-
на Евро па по сма тра као „дру га чи је“ би ће од ко га се она раз ли ку је 

1) Ro bert Har msen, Men no Spi e ring, „Euro scep ti cism and the evo lu tion of euro pean po li ti cal 
de ba te“, У: Euro scep ti cism: Party po li tics, na ti o nal iden tity and euro pean in te gra tion, (ed. 
Ro bert Har msen, Men no Spi e ring),  Ro do pi, Am ster dam, New York, 2004, p. 16.

2)  Men no Spi e ring, „Bri tish Euro scep ti cism“, У: Euro scep ti cism: Party po li tics, na ti o nal iden-
tity and euro pean in te gra tion, (ed. Ro bert Har msen , Men no Spi e ring), op. cit., p. 129.
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због по ли тич ких, еко ном ских и кул тур них фак то ра. Сто га се скеп-
ти ци зам у Бри та ни ји по сма тра не са мо као не по ве ре ње у европ ске 
ин сти ту ци је већ као не при па да ње јед ном дру га чи јем еко ном ском и 
кул тур ном про сто ру.

По след њих го ди на по јам евро скеп ти ци зам је све при сут ни ји 
у европ ском по ли тич ком дис кур су. То ме је до при не ло по сте пе но 
ши ре ње над ле жно сти Европ ских за јед ни ца ко је је има ло свој вр-
ху нац у усва ја њу Уго во ра из Ма стрих та 1992. го ди не Ре фе рен ду-
ми ко ји су одр жа ни ра ди обез бе ђи ва ња ле ги ти ми те та оном што су 
пред став ни ци европ ских ели та до го во ри ли у хо ланд ском гра ди ћу 
по ка за ли су не та ко ен ту зи ја стич не ста во ве гра ђа на не ких европ-
ских др жа ва у по гле ду до де љи ва ња но вих над ле жно сти на ста ју ћем 
ен ти те ту. По себ но из не на ђу ју ре зул та ти ре фе рен ду ма у др жа ви 
по пут Фран цу ске ко ја је са Не мач ком до та да би ла мо тор по кре тач 
европ ске ин те гра ци је. У Фран цу ској су гла со ви у ко рист овог Уго-
во ра је два од не ли пре ва гу над про тив ни ци ма про ду бље ња европ-
ске ин те гра ци је (51.05% гла са ча из ја сни ло се по зи тив но). На кон 
ових ре фе рен ду ма уоч љив је по раст кри тич ког дис кур са пре ма 
Европ ској уни ји. 

Иако у осно ви бри тан ски фе но мен, де ве де се тих го ди на све 
че шће се у на ци о нал ним по ли тич ким де ба та ма упо тре бља ва по-
јам евро скеп ти ци зам. Ме ђу тим, мо ра се во ди ти ра чу на да се ње го-
во зна че ње тре ба раз у ме ти у са гла сју са раз ли чи тим по ли тич ким 
тра ди ци ја ма и ис ку ством у про це су европ ских ин те гра ци ја ко је је 
ка рак те ри стич но за ана ли зи ра ну др жа ву. У мо ру рас ту ће ли те ра ту-
ре ко ја се ба ви кри тич ким при сту пом пи та њи ма европ ске ин те гра-
ци је, пи та ње евро скеп ти ци зма до би ја на зна ча ју и број ни ауто ри 
по ку ша ва ју да де фи ни шу овај по јам ка ко би по дроб ни је об ја сни ли 
зна че ње тер ми на. Пол Та гарт 1998. го ди не да је пр ви де фи ни ци-
ју евро скеп ти ци зма и де фи ни ше га ре ла тив но ши ро ко као „тер-
мин ко ји из ра жа ва иде ју ло гич ног и ква ли фи ко ва ног про ти вље ња 
про це су европ ских ин те гра ци ја укљу чу ју ћи при том и пот пу но 
отво ре но про ти вље ње  ко је не по чи ва на ква ли фи ко ва ним ар гу-
мен ти ма“.3) То зна чи да је сва ко про ти вље ње про це су европ ских 
ин те гра ци ја ко је је за сно ва но на еко ном ским и по ли тич ким ар гу-
мен ти ма евро скеп ти ци зам aли и оно ко је не ма упо ри ште у ова квим 
ар гу мен ти ма већ пред ста вља ре кли би смо, про ти вље ње ра ди про-
ти вље ња. 

3) Paul Tag gart, „A to uc hsto ne of dis sent: Euro scep ti cism in con tem po rary We stern Euro pean 
party systems“, Euro pean Jo ur nal of Po li ti cal Re se arch, Vol. 1, No. 33, 1998, p. 4.
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РАЗЛИЧИТА ЗНАЧЕЊА ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА

Не ко ли ко го ди на је де фи ни ци ја По ла Та гар та би ла је ди на де-
фи ни ци ја евро скеп ти ци зма у ака дем ским кру го ви ма. Ши ро ко по-
ста вље на де фи ни ци ја до ве ла је до то га да се у по ли тич ком дис кур су 
евро скеп ти ци зам ме ша са дру гим пој мо ви ма ко ји та ко ђе, из ра жа-
ва ју про ти вље ње про це су европ ских ин те гра ци ја – еуро фо би ја и 
еуро праг ма ти зам. За то је је дан од ци ље ва те о ре ти ча ра евро скеп ти-
ци зма био да по ку ша да овај по јам са др жај но раз гра ни чи од ал тер-
на тив них и ком пле мен тар них пој мо ва. Та гарт је ка сни је из вр шио 
ко рек ци је сво је пр во бит не де фи ни ци је евро скеп ти ци зма у ко ји ма 
је по ку шао да су зи зна че ње уво де ћи две под ка те го ри је: „твр ди“ 
(hard) и „ме ки“  (soft) евро скеп ти ци зам. Твр ди евро скеп ти ци зам 
је пре ма ње му „отво ре но од би ја ње про це са европ ске ин те гра ци је 
укљу чу ју ћи и про ти вље ње члан ству др жа ве у Европ ској уни ји“.4) 
На су прот то ме, ме ки евро скеп ти ци зам де фи ни ше као „ква ли фи-
ко ва но про ти вље ње про це су европ ских ин те гра ци ја“.5) Сти че се 
ути сак да је и ова ко ре де фи ни сан кон цепт пре ши рок, на ро чи то ка-
да је реч о ка те го ри ји ме ког евро скеп ти ци зма. До слов но ту ма че ћи 
Та гар та, мо же се ре ћи да је сва ко не сла га ње са не ком по ли ти ком 
или од лу ком Европ ске уни је евро скеп ти ци зам. То би зна чи ло да су 
сви по ма ло евро скеп ти ци. Још јед на при мед ба ова ко де фи ни са ном 
кон цеп ту евро скеп ти ци зма од но си се на не пре ци зност при ли ком 
утвр ђи ва ња да ли је не ко ко је евро скеп тик про тив ник европ ске 
ин те гра ци је уоп ште или са мо има при мед бе на функ ци о ни са ње 
Европ ске уни је као тре нут не фор ме европ ске ин те гра ци је.

Лу берс и Ше перс су по ну ди ли дру га чи ју де фи ни ци ју евро-
скеп ти ци зма. Они твр де да евро скеп ти ци зам има две ди мен зи је 
ко је су ме ђу соб но по ве за не и за јед но од ре ђу ју овај по јам. То су 
по ли тич ка и ин стру мен тал на ди мен зи ја. По ли тич ки евро скеп ти-
ци зам пред ста вља сум њу пре ма ши ре њу мо ћи Бри се ла на ра чун 
на ци о нал них др жа ва.6) Европ ска уни ја про гре сив но уво ди но ве 
над ле жно сти. Ши ре ње над ле жно сти се од ви ја на осно ву до го во ра 
по ли тич ких ели та. Уче шће на ро да у овом про це су је све де но на 
ми ни мал ну ме ру, тек ка да се ели те до го во ре око из ме на осни вач-
ких уго во ра, по је ди не др жа ве чла ни це рас пи шу ре фе рен ду ме на 

4) Pe tr Ko pecky, Cas Mudd, „The two si des of euro scep ti cism: Party po si ti ons on euro pean in-
te gra tion in East Cen tral Euro pe“, Euro pean Union Po li tics, Vol. 3, No. 3, 2002, p. 300.

5) Ibid.

6) Mar cel Lub bers, Pe er Sche e pers, „Po li ti cal ver sus in stru men tal Euro scep ti cism: Map ping 
scep ti cism in euro pean co un tri es and re gi ons“, Euro pean Union Po li tics, Vol. 6, No. 2, 2005, 
p. 225.
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ко ме се од на ро да тра жи да обез бе ди „per mis si ve con sen sus“. Ин-
стру мен тал ни евро скеп ти ци зам се мо же де фи ни са ти као сум ња 
гра ђа на у пред но сти ко је њи хо ва др жа ва као чла ни ца европ ског 
клу ба оства ру је.7) То зна чи да се ин стру мен тал ни евро скеп ти ци зам 
ја вља као од го вор на не за до во ља ва ју ће фи нан сиј ске ко ри сти ко је 
има од ре ђе на др жа ва, од но сно ње ни гра ђа ни од члан ства у ЕУ.

Ко пец ки и Мад су по ку ша ли да де фи ни шу евро скеп ти ци-
зам у од но су на оста ле ста во ве пре ма Евро пи. Они су на те ме љу 
си стем ске те о ри је Деј ви да Ис то на и ње го вог раз ли ко ва ње спе ци-
фич не и ди фу зне по др шке по ли тич ким ре жи ми ма од ре ди ли спе-
ци фич ну и ди фу зну по др шку европ ској ин те гра ци ји. За њих ди фу-
зна по др шка европ ској ин те гра ци ји зна чи „ по др шка оп штој иде ји 
европ ске ин те гра ци је укљу чу ју ћи и Европ ску уни ју“.8) Са дру ге 
стра не, спе ци фич на по др шка европ ској ин те гра ци ји је сте по др шка 
Европ ској уни ји и прав цу ње ног раз во ја. На осно ву ди фу зне по др-
шке ЕУ од но сно у за ви сно сти од то га ко ли ко не ко по др жа ва оп-
шту иде ју европ ске ин те гра ци је мо гу се раз ли ко ва ти евро фи ли од 
евро фо ба. „Евро фи ли ве ру ју у кључ ну иде ју европ ске ин те гра ци је 
као што су ин сти ту ци о на ли зо ва на са рад ња на ба зи тран сфе ра де ла 
су ве ре ни те та на европ ски ни во“.9) Еуро фо би не по др жа ва ју иде ју 
европ ске ин те гра ци је, тач ни је су прот ста вља ју јој се. Раз ло зи то-
ме мо гу би ти раз ли чи ти: иде о ло шки, кул тур ни, еко ном ски. То не 
зна чи да су сви еуро фо би на изо ла ци о ни стич ким по зи ци ја ма. Они 
ни су ну жно про тив ни ци са рад ње са дру гим европ ским др жа ва ма. 
При мер за то је де кла ра ци ја „Из град ња но ве Евро пе“ ко ју је 1999. 
го ди не пот пи са ло 13 европ ских пар ти ја ко је при па да ју екс трем ној 
ле ви ци ко је се за ла жу за са рад њу европ ских др жа ва али од ба цу ју 
кон цепт нео ли бе рал не еко но ми је.10)

Ка да је реч о спе ци фич ној по др шци Европ ској уни ји, 
Ко пец ки и Мад раз ли ку ју ЕУ оп ти ми сте и ЕУ пе си ми сте. 
Оп ти ми сти пру жа ју по др шку ЕУ би ло да су за до вољ ни ЕУ уоп ште 
или са мо прав цем ње ног тре нут ног раз во ја. Оно што је ва жно је сте 
да уко ли ко по сто ји од ре ђе на кри ти ка пре ма по је ди ним ЕУ по ли ти-
ка ма то не зна чи да пар ти ја ни је ЕУ оп ти ми ста. Пе си ми сти пак, не 
по др жа ва ју ак ту ел ни пра вац раз во ја ЕУ али то не зна чи да се за ла-
жу за из ла зак од ре ђе не др жа ве из члан ства. 

7) Mar cel Lub bers, Pe er Sche e pers, op. cit, p. 227.

8)  Pe tr Ko pecky, Cas Mudd, op. cit. , p. 300.

9)  Ibid.

10) Pe tr Ko pecky, Cas Mudd, op. cit., p. 301.
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Ком би на ци јом ових две ју ди мен зи ја Ко пец ки и Мад су до-
шли до иде ал но тип ске ка те го ри за ци је по ли тич ких пар ти ја на 
осно ву њи хо вих ста во ва пре ма ЕУ: евро ен ту зи ја сти, еуро скеп ти-
ци, евро праг ма ти сти, евро про тив ни ци. 11) 

Ди фу зна по др шка

Евро фи ли Евро фо би
Спе ци фич на по др шка Евро ен ту зи ја сти Евро праг ма ти сти
ЕУ пе си ми сти Евро скеп ти ци Евро про тив ни ци

Та бе ла 1. Ти по ло ги ја по ли тич ких пар-
ти ја по пи та њу Евро пе12)

На осно ву та бе ле 1 мо же за кљу чи ти да су пар ти је ко је по др-
жа ва ју исто вре ме но  оп шту иде ју европ ске ин те гра ци је и тре нут ни 
раз вој ЕУ евро ен ту зи ја сти, они ко ји по др жа ва ју оп шту иде ју али 
не по др жа ва ју ак ту ел ни раз вој ЕУ су евро скеп ти ци. Са дру ге стра-
не по сма тра но, евро праг ма ти сти су оне пар ти је ко је не по др жа ва ју 
оп шту иде ју европ ске ин те гра ци је али на осно ву праг ма тич но сти 
про јек та ЕУ од но сно фи нан сиј ских ко ри сти ко је њи хо ва др жа ва 
има од члан ства, ипак по др жа ва ју ЕУ. На кра ју, тре ба по ме ну ти 
оне ко ји од би ја ју и оп шту иде ју и тре нут ну фор му у ви ду ЕУ- евро-
про тив ни ци. Иако је очи глед но да се ра ди о иде ал ним ти по ви ма 
по ли тич ких пар ти ја и да се не мо гу све пар ти је стр па ти у ове ка-
лу пе, ми шље ње ауто ра је да је ова ква ти по ло ги ја ко ри сна ма кар да 
би се из вр ши ла ди стинк ци ја из ме ђу евро скеп ти ци зма и срод них 
пој мо ва.

Тре ба по ме ну ти и ти по ло ги ју Кри са Флу да ко ји је са чи нио 
ска лу од шест по де о ка ко ја ме ри по зи ци је пар ти ја у од но су на 
Европ ску уни ју. На ска ли се на ла зе на су прот ним кра је ви ма они 
ко ји од би ја ју и ин те гра ци ју и ЕУ (евро про тив ни ци) и они ко ји за-
го ва ра ју ин те гра ци ју и по др жа ва ју ЕУ (мак си ма ли сти). Из ме ђу 
њих су ре ви зи о ни сти (они ко ји за го ва ра ју да се вра ти си ту а ци ја 
пре ве ли ких ре ви зи ја осни вач ких уго во ра), ми ни ма ли сти (при хва-
та ју тре нут ну си ту а ци ју али од би ја ју да љу ин те гра ци ју), гра ду а ли-
сти (они ко ји се за ла жу за по сте пе ну ин те гра ци ју) и ре фор ми сти 
(они ко ји се за ла жу за по бољ ша ње тре нут не си ту а ци је).13)

11) Pe tr Ko pecky, Cas Mudd, op. cit., p. 302.

12)  Pe tr Ko pecky, Cas Mudd, op. cit., p. 303.

13) Ro bert Har msen, Men no Spi e ring, „Euro scep ti cism and the evo lu tion of euro pean po li ti cal 
de ba te“, У: Euro scep ti cism: Party po li tics, na ti o nal iden tity and euro pean in te gra tion, (ed. 
Ro bert Har msen, Men no Spi e ring),  op. cit., p. 20.
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ЕВРОСКЕПТИЦИЗАМ У ЗЕМЉАМА ЕВРОПЕ

 Kада се по сма тра сте пен при су ства евро скеп ти ци зма у по-
је ди ним др жа ва ма мо ра се во ди ти ра чу на о не ко ли ко еле ме на та: 

1) тре ба на пра ви ти раз ли ку из ме ђу евро скеп тич них пар-
ти ја и евро скеп ти ка-гра ђа на, од но сно евро скеп ти ци зма 
ели те и ма се,

2) ва жан је кон текст у ком се евро скеп ти ци зам по сма тра- 
да ли је реч о ста рој чла ни ци, но вој чла ни ци, др жа ви 
кан ди да ту или по тен ци јал ном кан ди да ту као што је Ср-
би ја.

У овом де лу ра да би ће ана ли зи ран евро скеп ти ци зам у европ-
ским др жа ва ма узи ма ју ћи у об зир го ре на ве де не кри те ри ју ме. 
Нај пре ће би ти по сма тра не ста ре чла ни це, за тим но ве и на кра ју 
кан ди да ти и по тен ци јал ни кан ди да ти. Ка да је реч у дру гом кри-
те ри ју му, осно ва за евро скеп ти ци зам ели та би ће не ко ли ко ком па-
ра тив них сту ди ја о по ли тич ким пар ти ја ма у Евро пи (Har msen R 
and Spi e ring M., „Euro scep ti cism: Party po li tics, na ti o nal iden tity and 
euro pean in te gra tion“, Szczer bi ak and Tag gart „Op po sing Euro pe?“)  
док ба зу за ана ли зи ра ње евро скеп ти ци зма ма са чи ни из ве шта ји 
Еуро ба ро ме тар ко је два пу та го ди шње об ја вљу је Европ ска ко ми-
си ја о ста во ви ма јав ног мње ња ЕУ. 

За Немачку, јед ног од осни ва ча Европ ских за јед ни ца, ни-
је ка рак те ри сти чан евро скеп ти ци зам, ни ти на ни воу пар ти ја ни ти 
гра ђа на. Ду го го ди на она је ва жи ла за мо дел – узор оста лим др жа-
ва ма бу ду ћи да ју је од ли ко вао ши ро ки кон сен зус ме ђу пар ти ја ма 
око бу дућ но сти европ ског про јек та.14) На кон де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка две ства ри су пре суд но ути ца ле на то да Не-
мач ка до би је обри се евро скеп ти ци зма. То су уво ђе ње је дин-
стве не европ ске ва лу те и про ши ре ње Европ ске уни је. По раст 
евро скеп ти ци зма је пре све га, за бе ле жен код гра ђа на. 

Та бе ла 2: Да ли ми сли те да је члан ство ва-
ше др жа ве у ЕУ до бра ствар?

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

Да 56  63 49 50 61  60 73  69 51  53 48  50 53  50 60  53

Из вор: Еуро ба ро ме тар 4, 16, 24, 34,44,54,64,72 15)

14) Cla us Busch, Wil helm Kne lan gen, „Ger man Euro scep ti cism“, У: Euro scep ti cism: Party po-
li tics, na ti o nal iden tity and euro pean in te gra tion, (ed. Ro bert Har msen, Men no Spi e ring), op. 
cit., p. 84.

15)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.
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Та бе ла 3: Да ли је ва ша др жа ва ис ко ри сти ла члан ство 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

је сте 53   53 57   59 40   42 44   52 46   52 57   57

ни је 31   30 24   23 36   37 34   27 46    36 32    31

Из вор: Еуро ба ро ме тар 24, 34, 44, 56, 64, 72 16)

Та бе ла 2 нам по ка зу је да је ми шље ње не мач ког јав ног мње-
ња о члан ству у ЕУ ре ла тив но по зи тив но и углав ном из над европ-
ског про се ка, али се мо же уочи ти ла га ни пад у од но су на 1990. 
го ди ну ка да је ен ту зи ја зам Не ма ца био на нај ви шем ни воу. По раст 
не га тив ног ми шље ња о члан ству Не мач ке у ЕУ мо же се об ја сни-
ти пр вен стве но еко ном ским раз ло зи ма. Страх да ће уво ђе ње је-
дин стве не европ ске ва лу те по ве ћа ти ни во ин фла ци је а са мим тим 
по гор ша ти стан дард гра ђа на Не мач ке, је дан је од раз ло га ко ји су 
до ве ли до па да по др шке ЕУ. Оста ли раз ло зи су та ко ђе, еко ном ске 
при ро де: по раст не за по сле но сти и пад жи вот ног стан дар да са јед-
не стра не а са дру ге, чи ње ни ца да је Не мач ка упр кос све му то ме и 
да ље глав ни не то пла ти ша у Европ ској уни ји. Та бе ла 3 по твр ђу је 
прет ход но ста но ви ште по што у од но су на европ ски про сек ве ћи 
про це нат Не ма ца сма тра да њи хо ва др жа ва ни је ис ко ри сти ла члан-
ство у ЕУ. 

Ка да је реч о евро скеп ти ци зму по ли тич ких пар ти ја у Не мач-
кој, мо же се ре ћи да је он у ру ди мен тар ном об ли ку. У не мач ком 
пар ла мен ту не по сто је ве ћа су штин ска раз ми мо и ла же ња око бу-
дућ но сти европ ске ин те гра ци је. Ра ти фи ка ци ја ре ви зи ја осни вач-
ких уго во ра (Ма стрих та, Ам стер да ма, Ни це, Ли са бон ског уго во-
ра) у оба до ма пар ла мен та оба вље на је ве ли ком ве ћи ном гла со ва 
(углав ном пре ко 90%).17) То не зна чи да не мач ке по ли тич ке пар ти је 
у све му по др жа ва ју пра вац раз во ја ЕУ али је та кри ти ка углав ном 
ба зи ра на на по пра вља њу тре нут них по ли ти ка ко је ло ше функ ци о-
ни шу (по Клу до вој ска ли то су ре фор ми сти). Твр дих евро скеп ти ка 
ме ђу по ли тич ким пар ти ја ма има али је њи хов зна чај мар ги на ли зо-
ван бу ду ћи да су да ле ко од до би ја ња 5% по др шке би ра ча ка ко би 
ушле у Пар ла мент (углав ном је реч о пар ти ја ма екс трем не де сни це 
као што су Re pu bli ka ner, De utsche Volk su nion - DVU i Na ti o nal de mo-
kra tische Par tei De utschlands – NPD).18)

16)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.

17) Cla us Busch, Wil helm Kne lan gen, „Ger man Euro scep ti cism“, op. cit., p. 89.

18) Cla us Busch, Wil helm Kne lan gen, „Ger man Euro scep ti cism“, op. cit.,  p. 91.
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У Францускојје си ту а ци ја не што дру га чи ја. Иако по кре тач 
и осни вач Европ ских за јед ни ца за јед но са Не мач ком, Фран цу ску 
ско ро од по чет ка ка рак те ри шу ја ка евро скеп тич на осе ћа ња, при-
сут на ка ко на ле ви ци та ко и на де сни ци. Са де сни цом је си ту а ци ја 
до ста ја сни ја јер ко ре ни евро скеп ти ци зма ле же у ста во ви ма Шар ла 
де Го ла пре ма про це су европ ских ин те гра ци ја. По зна то је ње го-
во од би ја ње про ду бље ња за јед ни це као и ин си сти ра ње на очу ва њу 
су ве ре ни те та кроз ла ба ву кон фе де ра ци ју европ ских др жа ва. Нео-
го ли стич ки по крет Ras sem ble ment po ur la Re pu bli que (RPR) за ла же 
се за от пор су пра на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма и ин си сти ра на очу-
ва њу на ци о нал ног су ве ре ни те та. То ком кам па ње за ре фе рен дум 
око усва ја ња Уго во ра из Ма стрих та овај по крет се за ла гао за не-
при хва та ње овог уго во ра. По ред ње га, ја ке евро скеп тич не пар ти је 
де сни це су Le front na ti o nal Жан Ма ри Ле Пе на и Ви ли е ров Union 
po ur la démoc ra tie Française - UDF. На ци о нал ни фронт се 90-тих 
го ди на про фи ли ше као евро скеп тич на пар ти ја лан си рав ши сло ган 
то ком ка па ње за гла са ње о Ма стрих ту ко јим не дво сми сле но од би ја 
тај уго вор (Ма стрихт пред ста вља крај за фран цу ски на род, је зик и 
кул ту ру19)). Апри ла 2002. го ди не Le front na ti o nal се за ла гао за по-
вра так фран цу ског фран ка и из ла зак Фран цу ске из ЕУ. То су ја сни 
по ка за те љи евро скеп тич ног рас по ло же ња ове пар ти је а на ро чи то 
је ва жно ис та ћи да је Ле Пен на пред сед нич ким из бо ри ма 2002. го-
ди не осво јио 17% би рач ког те ла што иде до дат но у при лог те зи о 
ра ши ре ном евро скеп ти ци зму Фран цу за. 

Та бе ла 4: Да ли ми сли те да је члан ство ва-
ше др жа ве у ЕУ до бра ствар?

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

Да 67  63 50  50   67 60 66  69 48  53 48  50 46  50 49  53

Из вор: Еуро ба ро ме тар 4, 16, 24, 34,44,54,64,7220)

Та бе ла 5: Да ли је ва ша др жа ва ис ко ри сти ла члан ство 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

је сте 53   53 57   59 44   42 53   52 51   52 54    57

ни је 26   30 23  23 35   37 25   27 38    36 35    31

Из вор: Еуро ба ро ме тар 24, 34, 44, 56, 64, 72 21)

19) Paul Ha in sworth, Ca rolyn O’Brien , Paul Mitchell, „De fen ding the na tion : The po li tics of 
Euro scep ti cism on the french right“, У: Euro scep ti cism: Party po li tics, na ti o nal iden tity and 
euro pean in te gra tion, (ed. Ro bert Har msen, Men no Spi e ring), op. cit., p. 47.

20)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.

21)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.
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Та бе ле 4 и 5 нам го во ре о то ме да је фран цу ско јав но мње ње 
не што ви ше еуро скеп тич но рас по ло же но у од но су на не мач ко. По-
себ но је уоч љи во не га тив но ми шље ње о члан ству у ЕУ од 2000. го-
ди не на ова мо, при че му је нај ма ња по др шка члан ству за бе ле же на 
2005. го ди не што ко ин ци ди ра са не га тив ним ис хо дом ре фе рен ду ма 
о по твр ђи ва њу Уго во ра о Уста ву (54,67% Фран цу за из ја сни ло се 
про тив усва ја ња овог Уго во ра22)). 

ВеликаБританија, тра ди ци о нал но евро скеп тич на др жа ва, 
пред ста вља, као што је већ ре че но, из во ри ште евро скеп ти ци зма. 
Мо жда је по гре шан ути сак да се у се ди шту бри тан ске скеп се на ла-
зи же ља за на пу шта њем ЕУ. Тач но је да по сто је не ке ор га ни за ци је 
ко је за го ва ра ју по вла че ње Бри та ни је ко је су оку пље не под на зи вом 
„Еurosceptic web re so ur ce“ чи ја је јед на од ор га ни зо ва них кам па ња 
би ла и кам па ња за не за ви сну Бри та ни ју од на мет ну тог члан ства 
у ЕУ.23) За њих би се по Та гар то вим кри те ри ју ми ма мо гло ре ћи да 
при па да ју твр дом евро скеп ти ци зму. Ипак, по ли тич ке пар ти је у В. 
Бри та ни ји не де ле ми шље ње ових ор га ни за ци ја. Оне по др жа ва ју 
ин те гра ци ју али има ју од ре ђе не и вр ло че сто оправ да не за мер ке 
на функ ци о ни са ње по је ди них европ ских по ли ти ка док у не ким  за-
јед нич ким по ли ти ка ма уоп ште не уче ству ју (Бри та ни ја ни је члан 
Еко ном ске и мо не тар не уни је). И за ла бу ри сте и за кон зер ва тив це, 
мо же се ре ћи да су под јед на ко ме ки евро скеп ти ци али што се ти че 
јав ног мње ња ту је си ту а ци ја не што дру га чи ја.  Бри тан ска штам па 
ва жи за нај о штри ју кри ти ку бри сел ске по ли ти ке па се мо жда сти че 
ути сак да су Бри тан ци ве ћи евро скеп ти ци не го што то за пра во је су. 

Та бе ла 6: Да ли ми сли те да је чланство  
ваше др жа ве у ЕУ до бра ствар?

1975/2
ВБ ЕЗ

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

Да 50 63 24 50 37  60 53  69   43 53 28  50 34  50 30 53
Из вор : Еуро ба ро ме тар 4, 16, 24, 34,44,54,64,72 24)

Та бе ла 7: Да ли је ва ша др жа ва ис ко ри сти ла члан ство у ЕУ?
1985/2
ВБ  ЕЗ

1990/2
ВБ   ЕЗ

1995/2
ВБ  ЕУ

2001/2
ВБ  ЕУ

2005/2
ВБ  ЕУ

2009/2
 ВБ     ЕУ

је сте 34 53 46  59 34  42 36  52   37  52    36     57
ни је  53  30 36  23 47  37  39  27    47  36     49     31

Из вор: Еуро ба ро ме тар 24, 34, 44, 56, 64, 72 25)

22) http://www.in ter i e ur.go uv.fr/sec ti ons/a_vo tre_ser vi ce/re sul tats-elec ti ons/rf2005/000/000.
html.

23) Men no Spi e ring, „Bri tish Euro scep ti cism“, У: Euro scep ti cism: Party po li tics, na ti o nal iden-
tity and euro pean in te gra tion, (ed. Ro bert Har msen, Men no Spi e ring), op. cit., p. 130.

24) http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.

25)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.
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На осно ву та бе ла 6 и 7 ја сно се по твр ђу је те за о евро скеп тич-
но сти гра ђа на Бри та ни је. Про це нат гра ђа на ко ји сма тра ју да члан-
ство у ЕУ ни је до бра ствар као и про це нат оних ко ји сма тра ју да 
је њи хо ва др жа ва ис ко ри сти ла члан ство у ЕУ ис под је про сеч них 
вред но сти за све др жа ве ЕУ. Та ко ђе, Бри тан ци су на род ко ји би 
нај ма ње жа лио ако би се ЕУ рас па ла.26) Ови ре зул та ти не из не на-
ђу ју ако се има у ви ду тра ди ци о нал но ми шље ње Бри та на ца о кул-
тур ном и сва ком дру гом раз ли ко ва њу од кон ти нен тал них ком ши ја. 

Република Ирска при мер је др жа ве ко ја је до ста до би ла 
члан ством у ЕУ али је и  др жа ва ко ја по ка зу је ка рак те ри сти ке и 
евро скеп ти ка и евро оп ти ми ста. Ир ска за јед но са В. Бри та ни јом и 
Дан ском при па да гру пи др жа ва ко је су при кљу че не ЕУ то ком пр-
вог про ши ре ња 1973. го ди не. Ви ше де це ниј ски еко ном ски про цват 
ко ји је кул ми ни рао де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, ову острв ску 
европ ску др жа ву довеo је у круг нај ра зви је ни јих др жа ва европ ског 
клу ба. До бро ис ко ри стив ши но вац из струк тур них фон до ва, Ре-
пу бли ка Ир ска је пре шла из гру пе при ма ла ца по мо ћи у клуб пла-
ти ша. Ти ме се об ја шња ва пре о крет у ста во ви ма пре ма Европ ској 
уни ји ко ји за по чи ње 2001. го ди не не у спе шним ре фе рен ду мом о 
по твр ђи ва њу Уго во ра из Ни це а за вр ша ва се та ко ђе ре фе рен ду мом 
ово га пу та по вод је био Ли са бон ски уго вор ко ји је Ир ска усво ји ла 
тек из дру гог по ку ша ја. 

Ме ђу во де ћим по ли тич ким пар ти ја ма све до по чет ка но вог 
ми ле ни ју ма у Ир ској је по сто јао кон сен зус по пи та њу ста во ва пре-
ма ЕУ. Мо же се ре ћи да евро скеп ти ци зма го то во и ни је би ло, осим 
ме ђу ма њим пар ти ја ма ка кве су би ли зе ле ни. Од 2000. го ди не Ир-
ска вла да за по че ла је тзв. де ба ту са Бер ли ном у ко јој је кри ти ко ва ла 
еко ном ски мо дел ЕУ ка ко је пре ви ше со ци ја лан и ка ко се они ви ше 
за ла жу за аме рич ки ин ди ви ду а ли стич ки мо дел.27) Ин те ре сант но је 
та кво гле ди ште ко је се мо же под ве сти чак под ли це мер је по што је 
упра во тај мо дел по мо гао Ир ској да се еко ном ски раз ви је.

Та бе ла 8: Да ли ми сли те да је члан ство  
ва ше др жа ве у ЕУ до бра ствар?

1975/2
И  ЕЗ

1980/2
И  ЕЗ

1985/2
 И  ЕЗ

1990/2
И   ЕЗ

1995/2
И  ЕУ

2000/2
И  ЕУ

2005/2
И   ЕУ

2009/2
И ЕУ

Да 67 63 46  50 59   60 76  69 77  53 75  50 73  50 72   53
Из вор: Еуро ба ро ме тар 4, 16, 24, 34,44,54,64,72 28)

26)  Men no Spi e ring, „Bri tish Euro scep ti cism“, У: Euro scep ti cism: Party po li tics, na ti o nal iden-
tity and euro pean in te gra tion, (ed. Ro bert Har msen, Men no Spi e ring), op. cit., p. 135.

27) Ka rin Gil land, „Irish Euro scep ti cism“, У: Euro scep ti cism: Party po li tics, na ti o nal iden tity 
and euro pean in te gra tion, (ed. Ro bert Har msen, Men no Spi e ring), op. cit., p. 179.

28)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.
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Та бе ла 9: Да ли је ва ша др жа ва ис ко ри сти ла члан ство 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

је сте 67    53  84   59  86   42  90  52 86   52   81   57

ни је 6     30 11   23  5     37    5   27  7    36    10   31

Из вор: Еуро ба ро ме тар 24, 34, 44, 56, 64, 72 29)

Ако се по сма тра ју ста во ви гра ђа на Ир ске пре ма Европ ској 
уни ји (та бе ле 8 и 9), при мет на је да ле ко ве ћа по др шка ЕУ од свих 
оста лих др жа ва. Од 2001. го ди не на ова мо сва ки пут го то во ви ше 
од 80% ис пи та ни ка у Ир ској сма тра да је њи хо ва др жа ва ис ко ри-
сти ла пред но сти члан ства у ЕУ.  Та ко ђе, про це нат оних ко ји ми сле 
да је члан ство у ЕУ до бра, ствар сва ки пут од 1995. го ди не је бар 
20% ви ши од ЕУ про се ка. Ако се има ју у ви ду ови по да ци, он да 
де лу је као из не на ђе ње то што су Уго вор из Ни це и Ли са бон ски уго-
вор мо ра ли на по но вље ни ре фе рен дум. То се мо же об ја сни ти та ко 
што би се по гле да ло ка кво је рас по ло же ње Ира ца пре ма пре но ше-
њу над ле жно сти на ни во Европ ске уни је. Ве ћи на Ира ца је од го во-
ри ла да је за то да не ке над ле жно сти оста ну у до ме ну на ци о нал не 
др жа ве.30)

Шведска при па да гру пи зе ма ља ко је су се при кљу чи ле ЕУ 
у то ку че твр те рун де про ши ре ња. Она је за јед но са Аустри јом и 
Фин ском по ста ла чла ни ца 1995. го ди не, упр кос ја сно из ра же ном 
про ти вље њу јав ног мње ња. Раз ло зи швед ском евро скеп ти ци зму 
за сно ва ни су на „кул тур ној су пер и ор но сти“.31) На и ме, Швед ска 
сма тра да је у обла сти ма род не рав но прав но сти, за шти те жи вот не 
сре ди не и по тро шње ал ко хол них пи ћа оти шла ко рак ис пред европ-
ског клу ба и да се при ме ном пра ви ла ко је ва же у по ме ну тим обла-
сти ма у ЕУ вр ши де гра да ци ја нор диј ских вред но сти. Код Шве ђа на 
по сто ји оправ да ни страх од би ро кра ти за ци је и гу бит ка де мо кра ти-
је. Швед ско по и ма ње де мо кра ти је у су прот но сти је де мо крат ском 
прак сом у ЕУ. Они за ме ра ју ЕУ не до ста так тран спа рент но сти, ин-
сти ту ци је ко је су да ле ко од гра ђа на и о чи јем ра ду обич ни гра ђа ни 
не зна ју пу но. Евро скеп ти ци су при сут ни и на ле ви ци и на де сни ци 
али се чи ни да су на ле ви ци не што из ра же ни ји. Тра ди ци о нал не те-
ме ко ји ма се ба ви ле ви ца као што су род на јед на кост и дру штве но 

29) http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.

30) Еуро ба ро ме тар 72, http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/ar chi ves/eb/eb72/eb72_en.htm, стр. 
224.

31) Mi le na Sun nus, „Swe dish Euro scep ti cism“, У: Euro scep ti cism: Party po li tics, na ti o nal iden-
tity and euro pean in te gra tion, (ed. Ro bert Har msen, Men no Spi e ring), op. cit., p. 195.
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бла го ста ње за пар ти је ле ве про ви ни јен ци је су угро же не европ ским 
еко ном ским мо де лом. Же не су у нај ве ћем бро ју не за по сле не у ЕУ, 
си сте ми со ци јал не за шти те на ве о ма ни ском ни воу за швед ске 
стан дар де, у европ ским ин сти ту ци ја ма очи глед на је не јед на кост у 
пред ста вље но сти же на и му шка ра ца. Та ко ђе, Швед ска не уче ству-
је у Еко ном ској и мо не тар ној уни ји што иде у при лог тврд њи о 
скеп ти ци зму. 

Та бе ла 10:  Да ли ми сли те да је члан ство  
ва ше др жа ве у ЕУ до бра ствар?

1995/2
Ш  ЕУ

2000/2
Ш  ЕУ

2005/2
Ш  ЕУ

2009/2
Ш ЕУ

Да 27  53 34   50 39  50 57  53

Из вор: Еуро ба ро ме тар 44,54,64,72 32)

Та бе ла 11: Да ли је ва ша др жа ва ис ко ри сти ла члан ство у ЕУ?
1995/2
Ш   ЕУ

2001/2
Ш   ЕУ

2005/2
Ш  ЕУ

2009/2
Ш   ЕУ

је сте  18   42  31   52 32   52    55  57

ни је 57   37  54   27 56   36     34  31

Из вор: Еуро ба ро ме тар 44, 56, 64, 72 33)

Та бе ле 10 и 11 по твр ђу ју те зу о ве о ма уко ре ње ном евро скеп-
ти ци зму гра ђа на. Не по ве ре ње пре ма ЕУ би ло је нај и зра же ни је при 
ула ску ка да је са мо 27% ис пи та ни ка од го во ри ло да је члан ство у 
ЕУ до бра ствар а са мо 18% да ће Швед ска од члан ства у ЕУ има-
ти ко ри сти. Тренд у рас по ло же њу јав ног мње ња пре ма ЕУ оста је 
исти, по ве ре ње ис под ни воа европ ског про се ка све до 2009. го ди не 
ка да су пр ви пут Шве ђа ни пре ско чи ли европ ски про сек. Ме ђу тим, 
као и код Ира ца и Шве ђа ни ми сле да ве ћи на од пред ло же них обла-
сти тре ба да оста не у над ле жно сти на ци о нал не др жа ве.34)

ПољскаиЧешка при па да ју кру гу зе ма ља ко је су се при кљу-
чи ла ЕУ то ком ве ли ког ис точ ног про ши ре ња 2004. го ди не. За обе 
је ка рак те ри стич но то да је од по чет не оду ше вље но сти Евро пом 
до шло до зна чај ног па да по др шке - у Пољ ској је скеп ти ци зам из ра-
же ни ји код по ли тич ких пар ти ја док је Че шка под јед на ко евро скеп-
тик и са ста но ви шта ели те и са ста но ви шта гра ђа на. 

32)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.

33)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.

34)  Еуро ба ро ме тар 72, op. cit., стр. 224.
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Оп се си ја Евро пом на кон сло ма со ци ја ли зма у овим ис точ-
но е вроп ским др жа ва ма до ве ла је до то га да у јав но сти бу де пред-
ста вље но та ко да је Европ ска уни ја је ди ни из бор. Ка да су по че ли 
пре го во ри о члан ству 1998. го ди не у Пољ ској јав но сти се по сте пе-
но кри ста ли сао ја сан евро скеп тич ки дис курс. Пољ ске пар ти је су 
се по све ти ле ева лу а ци ји ре ал них ко ри сти ко је ће њи хо вој др жа ви 
до не ти члан ство. Раз лог за сум њи ча вост По ља ка био је у осно ви 
страх да Пољ ска не ће има ти то ли ко ко ри сти од члан ства ко ли-
ко оче ку је у по ре ђе њу са оста лим др жа ва ма чла ни ца ма. Пољ ска 
сма тра да с об зи ром да је дру га по ве ли чи ни и бро ју ста нов ни ка, 
од мах иза Не мач ке, тре ба да до би је мно го ви ше не го што јој ЕУ 
ну ди. Евро скеп тич не ста во ве ис по ља ва ју сле де ће пар ти је – So li-
da rity Elec to ral Ac tion (AWS), Pe a ce and ju sti ce (PiS) док пот пу но 
од би ја ње ЕУ за го ва ра ју Самообрoна  и Le a gue of Po lish Fa mi li es 
(LPR). По след њих го ди на и нај ве ће стран ке ко је су би ле про е вроп-
ске (Ali an ce of the De moc ra tic Left и Po lish Pe a sant Party) по че ле 
су да ис по ља ва ју сум њи ча вост. Пољ ска је бло ки ра ла пот пи си ва ње 
Уго во ра о Уста ву све док ни су усво је не ње не при мед бе око од лу чи-
ва ња у Са ве ту ми ни ста ра. Та ко ђе, и у Уго вор из Ли са бо на мо рао је 
би ти до дат „пољ ски ком про мис“ по пи та њу од лу чи ва ња.35)

Та бе ла 12: Да ли ми сли те да је члан ство  
ва ше др жа ве у ЕУ до бра ствар?

2004/2
П  Ч  ЕУ

2005/2
П  Ч  ЕУ

2009/2
П  Ч  ЕУ

Да 50 45 56 54  44 50 61 40 53
Из вор: Еуро ба ро ме тар 62, 64, 72 36)

Та бе ла 13: Да ли је ва ша др жа ва ис ко ри сти ла члан ство у ЕУ?
2004/2

П  Ч  ЕУ
2005/2

П  Ч  ЕУ
2009/2

П  Ч  ЕУ
је сте 55 42 55 63 55 52  74 62  57

ни је 30 41 34 24  33 36  16  32  31

Из вор: Еуро ба ро ме тар 62, 64, 7237)

Ка да је реч о рас по ло же њу гра ђа на Пољ ске пре ма ЕУ, си ту-
а ци ја је обр ну та не го код по ли тич ких пар ти ја. Нај ма њу по др шку 
ЕУ је има ла пре не го што је Пољ ска по ста ла њен члан. У сва ко 
сле де ћој го ди ни по зи тив но рас по ло же ње пре ма ЕУ је ра сло да би 

35)  Пољ ски ком про мис зна чи да се др жа ва мо же по зва ти на пра ви ла од лу чи ва ња по ста вље-
на у Ни ци и у пе ро ду из ме ђу 2014. и 2017. го ди не.

36)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.

37)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.
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пре ма по след њем Еуро ба ро ме тру та по др шка би ла за 8% ве ћа од 
европ ског про се ка.

Чешку по ли тич ку сце ну ка рак те ри ше ви сок ни во евро скеп-
ти ци зма. Исто као и у Пољ ској од по чет ног оду ше вље ња „по врат-
ком у Евро пу“ Че шка је до спе ла у сам врх др жа ва ко је су скеп тич не 
пре ма ЕУ. Ду ги и му ко трп ни пре го во ри за члан ство у ЕУ, аси ме-
трич на по зи ци ја пре го ва ра ча као и по ли ти ка усло вља ва ња до при-
не ли су, из ме ђу оста лог, да се све ви ше пре и спи ту ју пред но сти и 
не до ста ци члан ства Че шке у европ ском клу бу. Глав ни за го вор ни ци 
евро скеп ти ци зма ме ђу по ли тич ким пар ти ја ма би ла је Ci vic De moc-
ra tic Party, пар ти ја де сног цен тра на чи јем је че лу Вац лав Кла ус. 
Они кри ти ку ју гло ма зну европ ску би ро кра ти ју као и по ја ча ну по-
ли тич ку са рад њу и со ци јал ни мо дел ЕУ.

Та бе ла 12 по ка зу је нам да ни је са мо по ли тич ка ели та евро-
скеп тич на већ и да гра ђа ни Че шке не ве ру ју да је члан ство у ЕУ 
до бра ствар (ве ћи евро скеп ти ци од њих су са мо Ма ђа ри, Бри тан ци 
и Ле тон ци). Ме ђу тим, ка да се ра ди о пи та њу да ли је ва ша др жа-
ва ис ко ри сти ла пред но сти члан ства у ЕУ ту је рас по ло же ње Че ха 
да ле ко ви ше у ко рист уни је (Та бе ла 13). На пи та ње шта су њи ма 
лич но нај ве ће пред но сти од члан ства у ЕУ 55% ис пи та ни ка је од-
го во ри ло да је то сло бо да кре та ња, на ста њи ва ња и за по шља ва ња 
ши ром Уни је.38)

Турска се за јед но са Хр ват ском и Ма ке до ни јом на ла зи у 
гру пи кан ди да та за члан ство. У Ма ке до ни ји су нај ма ње из ра же на 
евро скеп тич на осе ћа ње па ће мо се за то у овом де лу ана ли зе по за-
ба ви ти Хр ват ском и Тур ском за ко је се мо же ре ћи да су у зна чај ној 
ме ри евро скеп тич но рас по ло же не пре ма ЕУ. Тур ски евро скеп ти-
ци зам ви дљив је и на пар тиј ском и на ни воу гра ђа на. Раз ло зи за то 
су мно го стру ки. Пре све га, не из ве сност ула ска у  уни ју а за тим и 
пред-при ступ на стра те ги ја ко ју спро во ди ЕУ пре ма зе мља ма кан-
ди да ти ма. Тур ска је др жа ва ко ја има нај ду же ста тус при дру же ног 
чла на ЕУ, још од  1964. го ди не. Чи ни се да јаз из ме ђу оче ки ва ња и 
ре ал но сти про из во ди евро скеп ти ци зам. 

Та бе ла 14: Да ли ми сли те да би члан ство  
ва ше др жа ве у ЕУ би ло до бра ствар?

2006/2
Т  Х  ЕУ    

2008/2
Т   Х   ЕУ

2009/2
Т  Х  ЕУ

Да 44  34 53 49  35  53 45 24  53
Из вор: Еуро ба ро ме тар 66, 70, 72 39)

38)  Еуро ба ро ме тар 72, op. cit., стр. 140.

39)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.
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Та бе ла 15: Да ли ми сли те да би ва ша  
др жа ва ис ко ри сти ла члан ство у ЕУ ?

2006/2
Т  Х  ЕУ    

2008/2
Т   Х   ЕУ

2009/2
Т  Х  ЕУ

да 51 45 54 48  33  56 50  36  57
не  23 43 34  29  44  31  34  52  31

Из вор: Еуро ба ро ме тар 66, 70, 72 40)

Да је оду ше вље ње Евро пом опа ло и код гра ђа на по ка зу ју нам 
та бе ле 14 и 15. У обе ма др жа ва ма је при су тан тренд опа да ња по др-
шке а по себ но код Хр ват ске. На осно ву по след њег ме ре ња ста во ва 
јав ног мње ња у Хр ват ској, све га 24% ис пи та ни ка      (чак два пу та 
ма њи је тај про це нат од европ ског про се ка) сма тра да је члан ство у 
ЕУ до бра ствар за њи хо ву др жа ву. Та ко ђе, зна чај но је ма њи про це-
нат у од но су на европ ски про сек оних ко ји сма тра ју сма тра ју да би 
Хр ват ској ко ри сти ло члан ство у ЕУ- са мо 36% ис пи та ни ка ми сли 
та ко док је у од но су на 2008. го ди ну тај број ма њи за 9%. Об ја шње-
ње за ова ко ма ло по др шку ЕУ мо же се на ћи у чи ње ни ци да су пре-
го во ри о члан ству су спен до ва ни услед не ре ше ног гра нич ног спо-
ра са Сло ве ни јом то ком 2008. го ди не та ко да је си гур но то, по ред 
ве о ма из ра же не по ли ти ке усло вља ва ња ко ју спро во ди ЕУ пре ма 
др жа ва ма кан ди да ти ма и по тен ци јал ним кан ди да ти ма, до при не ло 
и да ље до при но си не по ве ре њу гра ђа на у уни ју. 

На кра ју ове ком па ра тив не ана ли зе, тре ба се освр ну ти на 
Србију и ње но рас по ло же ње пре ма ЕУ са по зи ци је по тен ци јал ног 
кан ди да та. Ср би је још увек не ма ме ђу др жа ва ма ко је се на ла зе у 
Еуро ба ро ме тар из ве шта ју па ће се ов де ко ри сти ти ис тра жи ва ња 
јав ног мње ња ко ја спро во ди Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци-
је два пу та го ди шње. Што се ти че ста во ва по ли тич ких пар ти ја, у 
осно ви по сто ји про-европ ски кон сен зус. Ма ли је број пар ти ја ко је 
су про тив Европ ске уни је. То су углав ном пар ти је де сни це и де сног 
цен тра (Срп ска ра ди кал на пар ти ја, Де мо крат ска стран ка Ср би је). 
Ме ђу тим, и по ред де кла ра тив но при сут не по др шке ЕУ у срп ском 
по ли тич ком дис кур су че сто се мо гу чу ти из ра зи сум ње у ЕУ. Раз-
ло зи то ме су ви ше стру ки. На пр вом ме сту ту је усло вља ва ње ко је 
у зна чај ној ме ри успо ра ва европ ску ин те гра ци ју. Ди ја ме трал но су-
прот ни ста во ви ко је Европ ска уни ја и Ср би ја има ју пре ма ста ту-
су Ко со ва и Ме то хи је ре зул ти ра ју у ма ње-ви ше пре ћут ном усло ву 
или при знај те  Ко со во или не ма члан ства у ЕУ. Ако се то ме до да 
удео Евро пе у раз би ја њу бив ше Ју го сла ви је и бом бар до ва њу 1999. 

40)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.
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го ди не,41) он да из не на ђу је сте пен по др шке ко ји има ЕУ на 
осно ву ис тра жи ва ња јав ног мње ња. 

Та бе ла 16: Уко ли ко би су тра био рас пи сан референ дум  
са пи та њем „да ли по др жа ва те члан ство  

Ср би је у ЕУ“ ка ко би сте ви гла са ли?
Сеп 
2002

Дец 
2003

Сеп 
2004

Сеп 
2005

Сеп 
2006

Јун 
2007

Нов 
2007

Мај 
2008

Дец 
2008

Мај 
2009

Дец 
2009

За 68 72 71 64 70 69 66 67 61 61 65
про тив 13 8 12 12 12 15 18 12 13 17 14
Не бих гла сао 10 12 17 16 18 15 16 14 16 14 16

 Из вор: Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци-
је – Европ ска ори јен та ци ја гра ђа на Ср би је42)

На осно ву та бе ле 16 мо же се за кљу чи ти да је по др шка члан-
ству  у ЕУ ре ла тив но кон стант на, са ма њим успо ни ма и па до ви-
ма. Оче ки ва но је да у на ред ном пе ри о ду та по др шка опа да услед  
на пор не и бол не тран зи ци је и број них при ла го ђа ва ња ко је тре ба 
оства ри ти ка ко би се успе шно окон ча ли пре го во ри о члан ству.

ЗАКЉУЧАК

У пр вим де це ни ја ма од на стан ка Европ ских за јед ни ца не мо-
же се го во ри ти о по сто ја њу евро скеп ти ци зма у ме ри у ко јој је он 
при су тан да нас. Раз ло ге то ме тре ба тра жи ти у бро ју др жа ва чла ни-
ца ко ји је био да ле ко ма њи са мим тим је би ло лак ше до го во ри ти 
пра вац ин те гра ци је. Са дру ге стра не, ста ње по сле рат них еко но ми ја 
је би ло та кво да је ин те гра ци ја пред ста вља ла је ди но ре ше ње за по-
пра вља ње ло ше еко ном ске си ту а ци је. У том пе ри о ду је ди ни ви-
дљив об лик евро скеп ти ци зма био је при су тан код тра ди ци о нал но 
скеп тич них Бри та на ца ко ји су пре све га, због свог екс еп ци о на ли-
зма а не због са мих то ко ва ин те гра ци је, ис по ља ва ли не по ве ре ње 
пре ма европ ским по ли ти ка ма. По раст кри тич ког дис кур са пре ма 
Евро пи иза зван је:

1) про ду бље њем ин те гра ци је од но сно про гре сив ним ши-
ре њем над ле жно сти            (Ма стрихт, Ам стер дам, Ни ца, 
Уго вор о Уста ву, Уго вор из Ли са бо на),

2) про ши ре њем бро ја чла ни ца (са по чет них 6 на 27),
3) ре фе рен ду ми ма на ко ји ма је тра же на са гла сност гра ђа на 

за про ме не осни вач ких уго во ра (не га ти ван ис ход на ре-

41) Ми лош Кне же вић Евро скеп ти ци зам, За слон, Бе о град, 2008, стр. 192.

42)  http://se io.gov.rs/upload/do cu ments/pre zen ta ci je/de cem bar_09_fi nal_srp ski.pdf.
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фе рен ду ми ма у Дан ској-Ма стрихт, Ир ској-Ни ца, Уго вор 
из Ли са бо на, Фран цу ска, Хо лан ди ја - Уго вор о Уста ву)

На осно ву све га из ло же ног у овом ра ду мо же се за кљу чи ти 
да евро скеп ти ци зам има не ко ли ко ди мен зи ја: 

1) еко ном ска ди мен зи ја – Не мач ка, Ир ска,
2) кул тур на ди мен зи ја – В. Бри та ни ја, Швед ска,
3) на ци о нал на ди мен зи ја - Фран цу ска,
4) скеп ти ци зам узро ко ван прет-при ступ ном стра те ги јом 

ЕУ пре ма кан ди да ти ма и по тен ци јал ним кан ди да ти ма - 
Пољ ска, Че шка, Хр ват ска, Тур ска, Ср би ја.

Ви де ли смо да по сто ја ње кри тич ког дис кур са пре ма ЕУ не 
зна чи ну жно и од би ја ње члан ства или из ла зак из ЕУ. И по ред из ра-
зи тог по ра ста еуро скеп ти ци зма по след ње две го ди не узро ко ва ног 
у ве ли кој ме ри и свет ском еко ном ском кри зом, евро скеп ти ци зам 
не тре ба ту ма чи ти у не га тив ном кон тек сту. Кри ти ка по сто је ћих ин-
сти ту ци ја и по ли ти ка је нео п ход на ка ко би се ра ди ло на от кла ња њу 
узро ка не за до вољ ства код гра ђа на и ка ко би и они са ми осе ти ли да 
су ак те ри европ ске ин те гра ци је не ве за но са тим ко ји ће об лик она 
има ти у бу дућ но сти.

Je le na To do ro vic

EURO SKEP TI CISM IN THE 
EUROPEAN UNION STA TES

Sum mary
The me of this pa per is Euro skep ti cism, a no tion that over last 

co u ple of year has been used both in na ti o nal and Euro pean po li ti cal 
di sco ur se. Ob jec ti ve of the pa per is to cla rify the me a ning of this no tion 
on the ba sis of its se ve ral dif fe rent de fi ni ti ons, and to de ter mi ne it in 
re la tion to ot her si mi lar no ti ons to it, such as Europ ho bia, Euro prag ma-
tism or Euro re a lism. By the use of a com pa ra ti ve-de scrip ti ve met hod 
along with the con tent analysis, the aut hor of the pa per at temp ted to 
find an swer to the se fol lo wing qu e sti ons:

– What are the ca u ses for Euro skep ti cism in the Euro pean Union 
sta tes?

– Who is mo re euro skep tic – the po li ti cal par ti es or the ci ti zens?
– What kind of con nec tion the re is bet we en the Euro skep ti cism 

and po li ti cal, eco no mic and cul tu ral con text of the analyzed sta te?
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Ab stract
The euro scep ti cism ap pe ars in the li te ra tu re in mid-80’s of last 

cen tury as a term that in di ca tes the dif fe ren ti a tion of the Bri tain in re-
la tion to the pro ject of Euro pean eco no mic and po li ti cal in te gra tion. 
Alt ho ugh es sen ti ally a Bri tish phe no me non, du ring the ni ne ti es, terms 
euro scep ti cism and euro scep tics we re of ten used in na ti o nal po li ti cal 
de ba tes. The in cre a se of cri ti cal di sco ur se on Euro pe is ca u sed by the 
mul ti ple fac tors (de e pe ning of in te gra tion, en lar ge ment, re fe ren dums), 
among which is the do mi nant pro cess of gra dual ex pan si on of com pe-
ten ci es that ine vi tably lead to in cre a sing dis sa tis fac tion among ci ti zens.

The euro scep ti cism is ma ni fe sted in se ve ral forms and in re gard 
to this we must ta ke in to ac co unt that its me a ning sho uld be un der stood 
in ac cord with the dif fe rent po li ti cal tra di ti ons and ex pe ri en ce in the 
pro cess of Euro pean in te gra tion, which is typi cal of the analyzed sta te. 
Eco no mic euro scep ti cism is the most com mon form among the „old“ 
mem ber sta tes as the dis trust in the EU is ca u sed by the lack of eco-
no mic be ne fits for the ir sta te (Ger many, Ire land). Then, cul tu ral euro-
scep ti cism that is vi si ble in Gre at Bri tain and Swe den is an ex pres si on 
of the ir cul tu ral su per i o rity over ot her Euro pean co un tri es. We sho uld 
po int out the euro scep ti cism that it is ca u sed by pres-ac ces sion stra-
tegy to the EU can di da te co un tri es and po ten tial can di da tes. Di scon tent 
in the se co un tri es has been cre a ted due to long-term ne go ti a ti ons and 
po licy of con di ti o na lity. The gap bet we en the high mo ti va tion of the se 
sta tes wis hing to be co me EU mem bers and re a lity con ti bu tes to in cre a-
sing the euro scep ti cism.
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Сажетак
Ана ли зом и ин тер пре та ци јом ста во ва раз ли чи тих шко ла 

ми шље ња, ана ли тич ким освр том на исто риј ски кон текст ње ног 
до са да шњег раз во ја и ње го вих те ко ви на, тре нут них про бле ма и 
иза зо ва, аутор по ен ти ра да је по че так но вог ве ка при ли ка да со ци-
јал де мо кра ти ја уђе у но ву ре ви зи о ни стич ку фа зу чи ју би око сни цу, 
пре ма ње му, чи ни ло ви ше кон вер гент них про це са ко ји би, као свој 
крај њи циљ има ли пре и спи ти ва ње до са да шњих прак си, по нов но 
от кри ва ње ње ног иден ти те та, као и ње ну ре ви та ли за ци ју. Пи та ње 
иден ти те та пред ста вља јед но од основ них ис хо ди шта и ге не ра тор 
број них про бле ма со ци јал де мо кра ти је да нас док би ње го во но во 
от кри ва ње кроз пре по зна тљив и атрак ти ван по ли тич ки про грам 
пред ста вља ло за да так од пр во ра зред ног зна ча ја. Основ на ин тен-
ци ја члан ка ни је де фи ни са ње не ког ко нач ног те о риј ског окви ра за 
ту ма че ње де ша ва ња у са вре ме ној со ци јал де мо кра ти је, већ, на про-
тив, са мо ука зи ва ње на мо гу ће прав це раз ми шља ња ко ји би, у кон-
тек сту ак ту ел них при ча о ње ној ре ви зи ји, у свом сре ди шту има ли 
упра во пи та ње ње ног са вре ме ног иден ти те та. 
Кључ не ре чи: со ци јал де мо кра ти ја, ре ви зи о ни зам, иден ти тет, нео ли бе-

ра ли зам, Тре ћи пут, со ци јал де мо крат ске пар ти је, Др жа ва 
бла го ста ња.

ОПШТИОСВРТ

Со ци јал де мо кра ти ја пред ста вља по ли тич ку иде о ло ги ју на-
ста лу кра јем 19. ве ка уну тар ре ви зи о ни стич ких кру го ва та да је-
дин стве ног со ци ја ли стич ког по кре та и за по след њих сто го ди на 
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свог раз во ја пре тр пе ла је ве ли ки број тран сфор ма ци ја. Пу ну екс-
пан зи ју, као и ја сни је те о риј ско про фи ли са ње свог иден ти те та 
оства ри ла је то ком на ред ног, 20. ве ка, а ње ну нај зна чај ни ју те ко ви-
ну, сва ка ко, пред ста вља “др жа ва бла го ста ња” (wel fa re sta te). На кон 
кра ја Хлад ног ра та, по след ње две де це ни је ње ног раз во ја углав ном 
ка рак те ри ше по тра га за но вим иден ти тет ским од ред ни ца ма у све-
ту за хук та ле гло ба ли за ци је ко ји, не у мо љи во, на ме ће но ве иза зо ве 
по све дру га чи је у од но су на ра ни је пе ри о де.

У су срет тим иза зо ви ма, а у на ме ри да ре ви та ли зу је со ци-
јал де мо крат ски по крет то ком 90-их го ди на, кре нуо је бри тан ски 
со ци о лог Ен то ни Ги денс (An tony Gid dens) кон ци пи ра ју ћи про грам 
сво је вр сног “тре ћег пу та” (Third Way) ко ји је иза звао опреч не 
ста во ве ме ђу ле ви ча ри ма и по кре нуо де ба ту пла не тар них раз ме-
ра. Упо ре до са тим, од и гра вао се и ве ли ки по вра так на власт со-
ци јал де мо крат ских пар ти ја у мно гим европ ским зе мља ма (Ве ли ка 
Бри та ни ја 1997, Не мач ка 1998. го ди не). Ме ђу тим, ен ту зи ја зам тих 
да на, као да је да нас спла снуо.

Сто га, уну тар спек тра ак ту ел них де ша ва ња на пла ну те о риј-
ског про ми шља ња и де ба та о со ци јал де мо кра ти ји (цен тро ле ви ци), 
као и прак ти ко ва ња по ли ти ке са мих со ци јал де мо крат ских пар ти ја, 
то ком пр ве де це ни је 21. ве ка, не у мит но се на ме ће пи та ње о по тре-
би но ве ре ви зи о ни стич ке фа зе, ње ног прав ца и са др жа ја. По ла зну 
осно ву за ова кво раз ми шља ње на ла зи мо у кон стант ном бе ле же њу 
ло ших из бор них ре зул та та по је ди них со ци јал де мо крат ских пар ти-
ја док је ло ша же тва пар ти ја ле ви це на из бо ри ма за Европ ски пар-
ла мент, одр жа ним 2009. го ди не то са мо по твр ди ла1). По ред то га, 

1) Узми мо при мер Со ци ја ли стич ке пар ти је у Фран цу ској ко ја ни је по бе ди ла на из бо ри ма 
још од 1997. го ди не док је удео гла са ча ове пар ти је од укуп ног бро ја оних ко ји гла са ју 
знат но опао у од но су на осам де се те. И дан ске со ци јал де мо кра те не мо гу да се до мог ну 
вла сти још од 1998. го ди не. За ни мљив је и слу чај хо ланд ске Рад нич ке пар ти је (Par tij van 
de Ar beid - PvdA) чи је гла сач ко те ло још од кра ја Хлад ног ра та гра ви ти ра око 30 по сто. 
Не мач ка SPD та ко ђе бе ле жи зна ча јан пад по др шке би ра ча у пе ри о ду 1998-2005. са чак 
48 на 23 по сто (Olaf Cram me, Pa trick Di a mond, Ro ger Lid dle, Chal len ging the po li tics of 
eva sion, Po licy Net work, Lon don, 2009). Та ко ђе, до 2000. го ди не од 15 европ ских зе ма ља 
чак 11 је има ло со ци јал де мо крат ске пре ми је ре. До 2008. го ди не тај број се свео на све га 
че ти ри. (Ro bert Taylor, “Do es Euro pe na So cial De moc racy ha ve a Fu tu re”, Dis sent, 2008). 

 Од со ци јал де мо крат ских пар ти ја ко је су или са мо стал но или као парт не ри у вла ди вр-
ши ле власт до 2010. го ди не (или још увек пар ти ци пи ра ју у њој) мо гли би смо из дво-
ји ти шпан ску Со ци ја ли стич ку Рад нич ку пар ти ју (PSOE), Со ци јал де мо крат ску пар ти ју 
Аустри је (SPÖ), Со ци ја ли стич ку пар ти ју Пор ту га ли је (PS), Рад нич ку пар ти ју Нор ве-
шке (DnA). Со ци јал де мо кра те су тре нут но на вла сти и у Сло ве ни ји, Ср би ји, Сло вач кој, 
Ру му ни ји. На кон рас па да бел гиј ске вла де у апри лу 2010. го ди не ван вла сти се на шла 
та мо шња (фран ко фон ска) Со ци ја ли стич ка пар ти ја док је Рад нич ка пар ти ја Хо лан ди-
је исте го ди не са мо стал но на пу сти ла ко а ли ци о ну вла ду. Jедна од во де ћих европ ских 
пар ти ја цен тро ле ви це Со ци јал де мо крат ска пар ти ја Не мач ке (SPD), пред во ђе на сво јим 
та да шњим ли де ром Франк-Вал тер Штајн ма је ром (Frank-Wal ter Ste in me i er), ни је ус пе ла 
да се до мог не вла сти на из бо ри ма у је сен 2009. го ди не. На кон прет ход них из бо ра, одр-
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ве ли ка фи нан сиј ска кри за из 2008. го ди не, иако су то мно ги оче ки-
ва ли, ни је вра ти ла на власт со ци јал де мо крат ске пар ти је2).  

Усме ри мо ли наш ана ли тич ки пе ри скоп у прав цу ње не сто-
го ди шње ге не зе уочи ће мо да су овај про цес обе ле жи ли нај ра зли-
чи ти ји ре ви зи о ни стич ки ма не ври чи ју су око сни цу рав но прав но 
об ли ко ва ли, ка ко кон тек сту ал ни чи ни о ци, та ко и ви зи о нар ство 
број них ле вих ми сли о ца.

1.ОДБЕРНШТАЈНАДОГИДЕНСА

Со ци ја ли зам, као по ли тич ка иде о ло ги ја на ста је у 19. ве ку. 
Упо ре ђу ју ћи та да шње со ци ја ли сте и ли бе ра ле, Гор да на Па ви ће вић 
Ву ка ши но вић упо зна је нас са чи ње ни цом да су они под јед на ко би-
ли опре де ље ни за де мо крат ску иде ју. Али, док је кла сич ни ли бе ра-
ли зам ову иде ју ис кљу чи во ве зи вао за по ли тич ку сфе ру, до тле су 
со ци ја ли сти на сто ја ли да је про ши ре и на дру штво3).

Со ци ја ли стич ки блок уну тар ког се већ до по чет ка Пр вог 
свет ског ра та де фи ни са ла ре ви зи о ни стич ка стру ја пред во ђе на те о-
ре ти ча ри ма по пут Еду ар да Берн штај на (Edu ard Bern stein), по це пао 
се на кон ре во лу ци је у Ру си ји (1917. го ди не) на со ци јал де мо крат ско 
и ко му ни стич ко кри ло. Да ље про ду бљи ва ње раз ли ка из ме ђу ова 
два, са да са мо стал на, по кре та усле ди ће у на ред ним де це ни ја ма.

Со ци јал де мо крат ске пар ти је су пр ве зна чај ни је ко ра ке на по-
ли тич ким сце на ма сво јих зе ма ља оства ри ле у ме ђу рат ним го ди-

жа них 2005. го ди не, ова пар ти ја је чак би ла при мо ра на на “ве ли ку ко а ли ци ју” са Хри-
шћан ским де мо кра та ма (CDU). Та ко ђе, бри тан ска Ла бу ри стич ка пар ти ја (La bo ur Party) 
по сле три на ест го ди на про ве де них на вла сти, у ма ју 2010. го ди не, пре шла је у опо зи-
ци ју. Со ци ја де мо крат ске пар ти је су у опо зи ци ји и у Швед ској, Фран цу ској, Бу гар ској, 
Че шкој, Хр ват ској, Ита ли ји, Ал ба ни ји. 

 Од 733 по сла ни ка тре нут ног са зи ва Европ ског пар ла мен та гру па ци ју са нај ве ћим бро-
јем чла но ва чи ни Европ ска на род на стран ка (Хри шћан ски Де мо кра ти) са 264 по сла ни ка 
док је од мах иза ње Про гре сив на али јан са со ци ја ли ста и де мо кра та (S&D) са 184 по сла-
ни ка. За ни мљи во је да још од из бо ра 1999. го ди не гру па ци ја европ ских пар ти ја ле ви це 
ре дов но за у зи ма дру гу по зи ци ју по сна зи у Европ ском пар ла мен ту.

  (из вор:http://www.euro parl.euro pa.eu/mem bers/ex pert/gro u pAnd Co un try.do?lan gu a ge=EN, 
мај 2010.)

2) Из у зе так би би ли грч ки PA SOK и пор ту гал ска Со ци ја ли стич ка пар ти ја (Par ti do So ci a li-
sta - PS).

3) Гор да на Па ви ће вић Ву ка ши но вић, По ли тич ке те о ри је и ства ра ње за пад ног мо дер ног 
дру штва, До си је, Бе о град, 2006, стр. 162.

 Ме ђу тим, ма ло по дроб ни јим уви дом у са му ли бе рал ну те о ри ју дру ге по ло ви не 19. ве ка 
мо гу се уочи ти из ве сна ево лу а тив на ги ба ња у овој иде о ло ги ји. Из вр сну илу стра ци ју 
пред ста вља ли бе рал ни ре ви зи о ни зам чу ве ног Џо на Стју ар та Ми ла (John Ste wart Mill) 
ко ји је, по ве зу ју ћи ли бе рал ни и де мо крат ски кон цепт по сту ли рао со ци јал ни ли бе ра ли-
зам. 
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на ма ка да ће мно ге од њих пред ста вља ти чак око сни цу број них 
ко а ли ци о них ка би не та4). На при мер, Со ци јал де мо крат ска пар ти ја 
Аустри је (SPÖ) пр ви пут се, у по рат ном пе ри о ду, об ре ла на вла сти 
већ 1919. го ди не5). Швед ске со ци јал де мо кра те на власт су до шле 
1928. го ди не кроз ко а ли ци ју са Аграр ном пар ти јом.

На кон Дру гог свет ског ра та усле ди ће ја сни ја екс пан зи ја со-
ци јал де мо кра ти је упра во кроз ин сти ту ци је “др жа ве бла го ста ња” 
(wel fa re sta te). Oвај пе ри од број ни ауто ри с пра вом на зи ва ју злат-
ним до бом со ци јал де мо кра ти је. Со ци јал де мо крат ске пар ти је ће, 
при том, при сту пи ти зна чај ној ре ви зи ји сво јих док три на при хва та-
ју ћи ка пи та ли стич ки при вред ни си стем, од но сно ко ри сте ћи ње гов 
ди на ми зам у свр ху оства ри ва ња со ци јал не прав де и бла го ста ња6). 
С тим у ве зи, ски ци ра ју ћи пут европ ске со ци јал де мо кра ти је у по-
след њих по ла ве ка, од но сно од окон ча ња Дру гог свет ског ра та, Зо-
ран Сто јиљ ко вић ука зу је на не ко ли ко ди стинк тив них фа за ње ног 
ди на мич ког раз во ја. По чев од де мо крат ског со ци ја ли зма, за тим ре-
фор ми уну тар ка пи та ли стич ког при вред ног си сте ма, со ци јал де мо-
кра ти ја је, пре ма ње му, кра јем про шлог ве ка, пре у зе ла уло гу упра-
вља ња ка пи та ли стич ким еко но ми ја ма уну тар по од ма клог про це са 
гло ба ли за ци је.

Пре лом ни тре ну ци за со ци јал де мо кра ти ју  на ста ће, ме ђу тим, 
се дам де се тих го ди на ка да се по ли тич ко клат но на тра ди ци о нал ној 
оси по ли тич ких по де ла (ле ви ца-цен тар-де сни ца), по сле го то во по-
ла ве ка по ме ра ња уле во по че ло кре та ти у су прот ном сме ру7) (Зо ран 
Сто јиљ ко вић).

4) То ком овог пе ри о да и у са мим со ци јал де мо крат ским пар ти ја ма био је уоч љив из ве стан 
јаз ко ји је на ста јао у члан ству и ру ко вод ству ко је се, са гла сно по де ла ма ко је су вла да ле 
на иде о ло шком пла ну, свр ста ва ло на оно мек ше кри ло ко је је би ло скло ни је мо дер ни-
за ци ји по ли тич ке аген де и по ли тич ке бор бе, као и оно дру го, твр ђе кри ло, ко је се опре-
де љи ва ло за марк си зам и ра ди кал ни ји по ли тич ки на ступ. Узми мо при мер аустриј ских 
со ци јал де мо кра та ко ји су се у пр вим по рат ним го ди на ма пре гру пи са ли на стру ју скло-
ни ју мо дер ни за ци ји ко ју је пред во дио Карл Ри нер (Karl Ren ner) и ону пред во ђе ну Ото 
Ба у е ром (Ot to Ba u er) јед ном од кључ них лич но сти аустро марк си зма.

5) У то вре ме њен на зив је био Со ци јал де мо крат ска рад нич ка пар ти ја Аустри је (SDAPÖ). 
Зна чај но је по ме ну ти и то да је ова пар ти ја пар ти ци пи ра ла у вла сти ре ла тив но крат ко, 
са мо го ди ну да на јер су на ред ни из бо ри одр жа ни већ 1920. го ди не по сле ко јих ни је би ла 
на вла сти све до кра ја Дру гог свет ског ра та.

6) Као сјај ну илу стра ци ју мо же мо узе ти, ре ци мо, Го дес бер шки про грам Со ци јал де мо крат-
ске пар ти је Не мач ке из но вем бра 1959. го ди не. 

7) Еко ном ска ре це си ја, као и из ве сне про ти ву реч но сти у фук ци о ни са њу са ме др жа ве бла-
го ста ња пред ста вља ли су огро ман те рет за број не со ци јал де мо крат ске пар ти је ко је, то-
ком овог пе ри о да, бе ле же и ло ше из бор не ре зул та те. При ме ра ра ди, бри тан ска Ла бу ри-
стич ка пар ти ја (La bo ur party) ни је пар ти ци пи ра ла у вла сти у пе ри о ду од 1979. до 1997. 
го ди не, а до не кле слич на суд би на за де си ла је и не мач ку Со ци јал де мо крат ску пар ти ју 
– SPD (1982-1998). Осам де се тих го ди на, у кон тек сту про це са ли бе рал не еко ном ске гло-
ба ли за ци је со ци јал де мо крат ске пар ти је су се на шле у сво је вр сној де фан зи ви. У мно гим 
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Ко нач но, то ком 90-их го ди на, европ ска со ци јал де мо кра ти ја 
је по ла ко ушла у но ву ре ви зи о ни стич ку фа зу на чи јем се кор ми лу, 
ба рем ка да је реч о те о риј ском за ле ђу, на шао про грам Тре ћег пу-
та8) ина у гу ри са ном у ра до ви ма Ен то ни Ги ден са, а по себ но у ње го-
вој књи зи Тре ћи пут: Об но ва со ци јал де мо кра ти је (The Third Way: 
Re ne wal of So cial De moc racy) из 1998. го ди не. Као ре зул тат све га 
на ве де ног, ве ли ки број ре ле вант них со ци јал де мо крат ских пар ти ја 
за по чео је про цес те мељ ног пре и спи ти ва ња сво јих основ них ви-
зи ја и стре мље ња што је ре зул ти ра ло до но ше њем но вих про гра-
ма9). Зна ча јан број рас пра ва о со ци јал де мо кра ти ји, по чев још од 

др жа ва ма се, при том, до во де у пи та ње ре зул та ти и те ко ви не за ко је се сма тра ло да су 
не по врат но тран сфор ми са ли ка пи та ли зам, а оства ре ни у вре ме вла да ви не ових пар ти ја. 
Ово је по себ но слу чај у оним зе мља ма ко је су под кон зер ва тив ним вла да ма до жи ве ле 
сво је вр сну нео ли бе ра ли стич ку ре не сан су ка пи та ли зма (по пут то ри јев ске вла де Мар га-
рет Та чер (Mar ga ret Tac her) у Ве ли кој Бри та ни ји у пе ри о ду 1979-1990. го ди не и ње ног 
на след ни ка Џо на Меј џо ра (John Ma jor) 1990-1997. го ди не). Уз др ма ни су те ме љи до та да 
ва же ћег со ци јал де мо крат ског кон сен зу са као и “др жа ве бла го ста ња” ко ја је по че ла да 
тр пи уда ре са де сни це, али и са ле ви це. До ве де ни су у пи та ње пу на за по сле ност, со ци-
јал на да ва ња, јав ни сек тор у про из вод њи и услу га ма, као и др жав но пла ни ра ње. На че ло 
упра вља ња ме шо ви том при вре дом по ла ко је по че ло да уз ми че пред би зни сом да би га 
се у нај ве ћој ме ри од ре кли и “мо дер ни зо ва ни” со ци јал де мо кра ти то ком 90-их го ди на.

8) Сам по јам ни је но ви јег да ту ма.  Ка ко нас из ве шта ва Ги денс, по јам “тре ћег пу та” по ти че 
с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка, а по стао је ја ко по пу ла ран ме ђу де сни ча ри ма у ме ђу рат-
ном пе ри о ду, тач ни је то ком 20-их го ди на. На кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та со ци-
јал де мо кра те, али и со ци ја ли сти ко ри сте овај тер мин ка ко би опи са ли сво је опре де ље ње 
за сред њи пут из ме ђу со вјет ског ко му ни зма и аме рич ког тр жи шног ли бе ра ли зма. То ком 
70-их го ди на овај по јам ре ви та ли зи ра Ота Шик као озна ку за тр жи шни со ци ја ли зам, а 
швед ски со ци јал де мо кра ти 80-их го ди на га ко ри сте да би об ја сни ли но ве ли ра ње свог 
про гра ма. Ко нач но, по јам Тре ћег пу та у нај но ви јем зна че њу на стао је у Сје ди ње ним 
Аме рич ким Др жа ва ма на по чет ку ман да та Би ла Клин то на, a ка сни је су га пре у зе ли и 
бри тан ски ла бу ри сти (Ми ра Бог да но вић, “Тре ћи пут”, у: Со ци јал де мо кра ти ја у Ср би ји 
– ствар ност и мо гућ но сти, СДП, Бе о град, 2003, стр. 29). 

9) У том кон тек сту, ко ри сно би би ло на овом ме сту ука за ти и на за ни мљив ана ли тич ки 
осврт аме рич ког по ли тич ког со ци о ло га Сеј му ра Мар ти на Лип се та (Seymur Mar tin Lip-
set) у ве зи са тран сфор ма ци јом во де ћих европ ских пар ти ја ле ви це ко је је овај аутор 
су мар но и, мо ра мо при зна ти по ма ло ам би ци о зно, на звао аме ри ка ни за ци јом европ ске 
ле ви це. Украт ко, ра ди се о то ме да су се, пре ма овом ауто ру, пар ти је ле ви це у Евро пи, 
и по ред то га што се још увек углав ном де кла ри шу као со ци јал де мо крат ске или со ци-
ја ли стич ке, умно го ме ре кон сти ту и са ле у ли бе рал не пар ти је, у аме рич ком сми слу ре-
чи, ис ти чу ћи при том пост ма те ри ја ли стич ка пи та ња по пут жи вот не сре ди не, јед на ко сти 
же на и хо мо сек су а ла ца, пра ва ма њи на и кул тур не сло бо де (Seymur Mar tin Lip set, “The 
Ame ri ca ni za tion of the Euro pean Left”, in: Po li ti cal Par ti es and De moc racy - edi ted by La rry 
Di a mond and Ric hard Gun ter, The Johns Hop kins Uni versty Press, Bal ti mo re and Lon don, 
2001, pp. 52-66).

 Сва ка ко нај дра стич ни ји при мер тран сфор ма ци је свог по ли тич ког кур са пред ста вља је 
бри тан ска Ла бу ри стич ка пар ти ја. Уну тар ове пар ти је то ком 90-их го ди на, а упо ре до са 
ства ра њем по ли ти ке “тре ћег пу та”, ин тен зи ви ра ни су про це си уоб ли ча ва ња јед не но ве 
по ли ти ке по пу лар но на зва не “но вим ла бу ри змом”. Убр зо су сти гли и ре зул та ти јер То ни 
Блер (Tony Bla ir), та да шњи енер гич ни и ха ри зма тич ни ли дер ове пар ти је по ста је пре-
ми јер на кон убе дљи ве по бе де на из бо ри ма у про ле ће 1997. го ди не, а већ на ред не 1998. 
го ди не пу бли ку је пам флет под на зи вом “тре ћи пут” у ко ме обра зла же основ не пр ва це 
по ли ти ке сво је пар ти је ко ју по зи ци о ни ра ле во од цен тра. До ја чих кон та ка та европ ских 
ли де ра пар ти ја ле вог цен тра (Блер, Шре дер, Кок, Д’ Але ма) до шло је 1999. го ди не, а 
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де ве де се тих го ди на, нај че шће је про те као у зна ку од бра не, ду бљег 
про ми шља ња или кри тич ких освр та на већ по ме ну ту кон цеп ци ју 
“тре ћег пу та”. Уме сто да ује ди ни све со ци јал де мо кра те све та у ам-
би ци о зном про јек ту ре ви та ли за ци је со ци јал де мо кра ти је, овај про-
грам је, с јед не стра не, при до био ве ли ки број при ста ли ца (и ме ђу 
те о ре ти ча ри ма, али и ме ђу пар тиј ским ли де ри ма), али, на про тив, и 
ве ли ки број опо не на та10). Исто вре ме но, да нас је, у окви ру на сто ја-
ња ака дем ске јав но сти да се ди јаг но сти фи ку ју узро ци стаг ни ра ња 
со ци јал де мо кра ти је, у јед ном ње ном де лу, до ста раз ви је на кри ти ка 
ове кон цеп ци је што са мо го во ри о то ме да и ме ђу те о ре ти ча ри ма 
не по сто ји са гла сност око то га да ли је “тре ћи пут” је ди ни “пра ви 
пут” ко ји би со ци јал де мо кра ти ја тре ба ла да сле ди и у но вом ве ку.

Шта је су штин ски “тре ћи пут” до нео као но ви ну у од но су 
на ра ни је пе ри о де и ка кве су би ле ње го ве им пли ка ци је на пла ну 
де ло ва ња со ци јал де мо крат ских пар ти ја? Пре све га, рас ки нуо је са 
ета ти змом, про гре сив ним опо ре зи ва њем и оба ве зним со ци јал ним 
оси гу ра њем, окре нуо се пред у зет нич ком ри зи ку и флек си бил ни јем 
тр жи шту ра да, а кон ку рент ност на ци о нал не при вре де у свет ским 
окви ри ма по ста ла је пр во ра зре дан циљ11). Ги ден со ва кон тро верз на 
те за да ка пи та ли зам кра јем 20. ве ка не ма сво ју ал тер на ти ву умно-
го ме је уда љи ла ње го ву ви зи ју со ци јал де мо кра ти је од сво је со ци ја-
ли стич ке тра ди ци је иза звав ши ве ли ке по ле ми ке ме ђу ле ви ча ри ма. 
Два основ на ци ља усме ра ва ла су, пре ма овом ауто ру, дис курс “тре-
ћег пу та”. Је дан се од но сио на из бор ни опо ра вак со ци јал де мо крат-
ских пар ти ја, а дру ги на пру жа ње од го во ра цен тро ле ви це на кри зу 
кеј нзи ја ни зма док се ње го ва по ли ти ка осла ња на ре ви зи о ни стич ку 
тра ди ци ју ко ја се про те же од Берн штај на и Ка уц ког12). Кри ти ча ри, 
пак, ука зу ју да је крај ње кон тра дик тор но исто вре ме но при хва та-

исте го ди не Блер и Шре дер су чак из да ли за јед нич ки до ку мет у ко ме су ина у гу ри са ли, 
у од но су на оне тра ди ци о нал ни је ле ви ча ре, по ма ло је ре тич ки став пре ма ко ме основ не 
функ ци је тр жи шта не би тре ба ло ре ме ти ти по ли тич ком ак тив но шћу већ би их, на про-
тив, тре ба ло са мо до пу ни ти и по бољ ша ти. Ово је ко нач но зна чи ло от клон од кла сич не 
со ци јал де мо крат ске по ли ти ке прак ти ко ва не у прет ход ним де це ни ја ма, а ко ја се упра во 
и за сни ва ла на по ли тич ком упра вља њу ме шо ви том еко но ми јом.

10) При ста ли це и ин тер пре та то ри овог про гра ма, по пут Ен дру Гем бла (An drew Gam ble), 
ука зу ју на то да je основ на за ми сао ње го вог твор ца би ла та да он пред ста вља но ву фор-
му со ци јал де мо кра ти је, као и да бу де усред сре ђен на ре ви зи ју и мо дер ни за ци ју ње не 
док три не, а са ци љем да она бу де у ста њу да на пра ви на чин од го во ри на иза зо ве гло-
ба ли за ци је, еко но ми је зна ња, али и из на ђе но ве на чи не за оства ре ње сво јих тра ди ци о-
нал них ци ље ва по пут со ци јал не прав де и со ли дар но сти (An drew Gam ble, The Third Way 
Re vi si ted, Po licy Net work, Lon don, 2008, стр.1).

11) Ви ше о ово ме чи та ти у: Бра на Мар ко вић, Зо ран Сто јиљ ко вић, Со ци јал де мо кра ти ја и 
со ци јал де мо крат ске стран ке, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007. стр. 72-73.

12) Ant hony Gid dens, “The Pro gres si ve Agen da” (in tro duc tion), in: Pro gre si ve Fu tu res – New 
Ide as for the Cen tre Left, Po licy Net work, Lon don, 2003, стр. 5.
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ње тр жи шне ди на ми ке и упо зо ра ва ње на дру штве но ра сло ја ва ње, 
од но сно да про је кат “тре ћег пу та”  у ства ри пред ста вља по ме ра ње 
уде сно и да је да ле ко од цен тро ле ви це13). 

Да ли је ве ћи на ре ле вант них со ци јал де мо крат ских пар ти ја 
ус пе ла да сле ди не ки исто вет ни “тре ћи пут”? У слу ча ју да је од го-
вор не га ти ван и да по сто ји ви ше ди вер гент них ре ви зи о ни стич ких 
пра ва ца раз во ја мо же мо ли, услов но ре че но, го во ри ти о по сто ја њу 
не ка кве ти по ло ги је са вре ме не со ци јал де мо кра ти је? 

Вол фганг Мер кел (Wol fgang Mer kel) је иден ти фи ко вао чак 
че ти ри раз ли чи та при сту па ре ви зи ји тра ди ци о нал не со ци јал де мо-
кра ти је ко ја би се мо гла под ве сти под ге не рич ко име Тре ћи пут. То 
су тр жи шно ори јен ти сан пут бри тан ских ла бу ри ста, за тим сле ди 
кон сен зу ал но ори јен ти сан пут ка на гла ше ној уло зи тр жи шта код 
хо ланд ске со ци јал де мо крат ско-ли бе рал не ко а ли ци је, швед ски пут 
ко ји се са сто јао у ре фор ми др жа ве со ци јал ног ста ра ња и, на кра-
ју, ета ти стич ки пут фран цу ских со ци ја ли ста14). Јед на дру га гру па 
на уч ни ка (Ale xan der Pe tring, Chri stian Hen kes, Chri stoph Egle) по-
ну ди ла је до ста слич ну, али тро чла ну, ти по ло ги ју ко ју би чи ни ле: 
тра ди ци о нал на со ци јал де мо кра ти ја (Фран цу ска и, не што ма ње, 
Не мач ка), мо дер ни зо ва на со ци јал де мо кра ти ја (Швед ска и Дан ска), 
ли бе ра ли зо ва на со ци јал де мо кра ти ја (Ве ли ка Бри та ни ја Хо лан ди-
ја)15). 

Еви дент но је да се по сто ја ње је дин стве ног Тре ћег пу та, ко ји 
би со ци јал де мо крат ске пар ти је сле ди ле, ни је утвр ђе но16). 

13) Ен дру Хеј вуд, По ли ти ка, Клио, Бе о град, 2004, стр. 117.

14) Wol fgang Mer kel, The Third Ways of So cial De moc racy, 2001,  у Ant hony Gid dens, The 
Glo bal Third Way De ba te, Cam bri ge, Po lity press, 2001, стр. 53 на ве де но пре ма: Ми ра Бог-
да но вић, Тре ћи пут, стр. 37 .

15) Ауто ри су до ова квих на ла за до шли ком па ра ци јом по ли ти ка со ци јал де мо крат ских вла-
да у шест европ ских зе ма ља (Дан ска, Хо лан ди ја, Швед ска, Ве ли ка Бри та ни ја, Не мач ка, 
Фран цу ска) у пе ри о ду 1993-2005. го ди на и то на оним по љи ма ко ја су кључ на за со ци-
јал де мо кра ти ју: со ци јал на и фи скал на по ли ти ка, као и по ли ти ка за по шља ва ња, а узи ма-
ју ћи при том у об зир спе ци фич не пер фор ман се по ли тич ко-ин сти ту ци о нал ног кон тек ста 
сва ке од зе ма ља. Кон крет ни је о са мом ис тра жи вач ком по ступ ку, пре ми са ма и те о риј-
ским при сту пи ма ви де ти у: Ale xan der Pe tring – Chri stian Hen kes – Chi stoph Egle,Tra di ci-
o nal na, mo der ni zi ra na i li be ra li zi ra na so ci jal de mo krat ci ja: ti po lo gi ja po li ti ke so ci jal de mo-
krat skih vla da u Za pad noj Evro pi, FES, No vo Dru štvo, Za greb, 2007, (текст је на не мач ком 
об ја вљен у ча со пи су Schwe i ze rische Ze itschrift für Po li tik wis sen schaft / Swiss Po li ti cal Sci-
en ce Re vi ew, год. 13, број 1/2007. (стр. 97-134) и пред ста вља са же так ис тра жи ва ња ко је 
је об ја вље но као књи га Die Re for mfa hig ke it der So zi al de mo kra tie. He ra us for de run gen und 
Bi lanz der Re gi e rung spo li tik in We ste u ro pa, VS Ver lag für So zi al wis sen shaf ten, Wi es ba den 
2006. Ауто ри књи ге су и Wol fga nag Mer kel, као и To bi as Ost he im. За по тре бе овог члан ка 
ко ри шћен је пре вод тек ста об ја вљен у окви ру Rad nih bi lje zni ca so ci jal de mo kra ti je у из да-
њу Fri e drih Ebert Stif tung Za greb i No vog Dru štva. 

16)  Ова кав на лаз мо гао би би ти од ве ли ке ко ри сти у не ким бу ду ћим на сто ја њи ма да се 
евен ту ал но уоб ли чи не ка но ва стра те ги ја опо рав ка со ци јал де мо кра ти је, а у сми слу кре-
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2.СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈАУНОВОМВЕКУ

На кон бур них де ве де се тих го ди на, об ја вљи ва ња про гра ма 
“тре ћег пу та”  и ве ли ког по врат ка на по ли тич ку сце ну со ци јал де-
мо крат ских пар ти ја, у пр вој де це ни ји 21. ве ка, рас плам са ле су се 
де ба те о раз ло зи ма тре нут не стаг на ци је, али и бу дућ но сти со ци-
јал де мо кра ти је. 

У том по гле ду, сти че се ути сак као да су се, са свим суп тил но, 
во де ћи ака дем ски кру го ви гру пи са ли у две стру је. Јед ну би пред-
ста вља ла она стру ја ко ја бра ни кон цеп ци ју “тре ћег пу та”, као и 
ње не те ко ви не, а дру гу она ко ја, или отво ре но кри ти ку је тај про је-
кат или се ја сно не из ја шња ва по пи та њу ње го ве евен ту ал не при-
ме њи во сти у да на шњим при ли ка ма исто вре ме но по ку ша ва ју ћи да 
по ну ди не ке ал тер на ти ве. Оно што их, ме ђу тим, по ве зу је то је је-
дин стве ни осе ћај да је са зрео тре ну так за но ву фа зу у раз во ју со ци-
јал де мо кра ти је. Са или без “тре ћег пу та”? Мо жда се од го вор или 
бар по ку шај кон стру и са ња за јед нич ке ак ци о не плат фор ме  кри је 
у мо гућ но сти ус по ста вља ња не ка квог ком про ми сног из ми ре ња 
со ци јал де мо кра та мо дер ни за то ра (про гре си ви ста) и тра ди ци о-
на ли ста? Да ли би, да ље, тај ре ви зи о ни зам тре ба ло мо жда да се 
ти че ре ди зај ни ра ња не ке кон крет не по ли ти ке (ре ци мо, по ли ти ке 
на тр жи шту ра да), по ли тич ке аген де или це ло куп ног про грам ско-
иде о ло шког иден ти те та со ци јал де мо кра ти је, тач ни је ње ног но вог 
про на ла же ња оства ре ног кроз про цес по вра так ње ним кључ ним 
вред но сти ма и ци ље ви ма?17)

Мо гу ћи од го во ри на број на пи та ња ко ја ти ште са вре ме ну 
со ци јал де мо кра ти ју на ла зе се нај ве ро ват ни је не где на по ла пу та 
од кон сен зу са до не из бе жних рас кр шћа ме ђу те о ре ти ча ри ма док 
је сва ко днев на по ли тич ка прак са, ва ри ја бил ност кон тек сту ал них 

и ра ња та кве про грам ске плат фор ме ко ја би исто вре ме но ува жа ва ла сву ра зно ли кост са-
вре ме них др жа ва по себ но у по гле ду њи хо вог по ли тич ко-ин сти ту ци о нал ног кон тек ста . 

 За ни мљи во је да ће Ги денс, освр нув ши се на чи ње ни цу да је по чет ком 21. ве ка знат но 
опао тренд фор ми ра ња со ци јал де мо крат ских вла да, упу ти ти за мер ку со ци јал де мо крат-
ским пар ти ја ма да ни су до вољ но ак тив но при ме њи ва ле по ли ти ку Тре ћег пу та. Као илу-
стра ци ју он на во ди то да мно ге вла де у ко ји ма су уче ство ва ле со ци јал де мо кра те ни су 
же ле ле или ни су мо гле да спро ве ду ре фор ме на тр жи шту ра да што је као сво ју по сле ди-
цу има ло ви сок про це нат не за по сле них (Ant hony Gid dens, The Pro gres si ve Agen da, стр. 
8)

17)  У при лог овој на шој те зи иду и ре чи Во те ра Бо са (Wo u ter Bos) не ка да шњег пр вог 
чо ве ка хо ланд ске Рад нич ке пар ти је (PvdA) ко ји се 2008. го ди не за ла жио за по вра так 
ди стри бу ци је, јед на ко сти, за шти те рад ни ка, со ци јал не прав де у сре ди ште со ци јал де-
мо крат ских по ли ти ка. Ро берт Теј лор до да је да Бос ни је је ди ни со ци јал де мо кра та ко ји 
се за пи тао да ли су пар ти је ле вог цен тра, у про це су сво је мо дер ни за ци је, оти шле пре-
да ле ко у при хва та њу тр жи шта, при ват них ини ци ја ти ва, сло бод не тр го ви не итд. (Ro bert 
Taylor, нав. де ло, стр. 6).



Александар Милосављевић Социјалдемократија на почетку 21. века

259

фак то ра и уме шност пар тиј ских ли де ра да при ву ку би ра че по себ на 
ди мен зи ја у ко јој ће се тек ис пи та ти ва лид ност не ких но вих ре-
ви зи о ни стич ких про је ка та у да ни ма пред на ма. Дру гим ре чи ма, 
мо ра мо би ти све сни чи ње ни це да је, с јед не стра не, со ци јал де мо-
кра ти ји ма не вар ски про стор умно го ме оме ђен ка ко ње ним уну тра-
шњим про бле ми ма и по де ла ма та ко и ре ал ним кон тек стом ли бе-
рал не еко ном ске гло ба ли за ци је и све оп ште ме ђу по ве за но сти, али, 
с дру ге стра не, она мо же и мо ра пред ста вља ти ре ал ну ал тер на ти ву 
и про тив те жу до ми нант ној ли бер та ри јан ској (нео ли бе рал ној) ман-
три. У су прот ном, сва ка да ља рас пра ва не би има ла ни ка кав сми-
сао. Кре ни мо за то ре дом – од ди јаг но зе до мо гу ће те ра пи је.

2.1.Дефинисањепроблема

Је дан од акут них про бле ма са вре ме не со ци јал де мо кра ти је, 
пре ма ми шље њу ана ли ти ча ра, пред ста вља ју ло ши из бор ни ре зул-
та ти ко је ове пар ти је бе ле же у по след ње вре ме. Опа да ња по др шке 
би ра ча сиг на ли зи ра нео п ход ност утвр ђи ва ња раз ло га та квог ста-
ња. Ово пред ста вља основ но по ла зи ште број них те о риј ских рас-
пра ва ко је за сво ју основ ну те му има ју бу дућ ност со ци јал де мо кра-
ти је.   

У углед ном не мач ком не дељ ни ку Spi e gel сеп тем бра 2009. го-
ди не осва нуо је за ни мљив чла нак гру пе ауто ра (Matt Brow ne, Ruy 
Te i xi e ra, John Hal pin) под на зи вом С оне стра не Тре ћег пу та: Шта 
ни је у ре ду са со ци јал де мо кра ти јом? (Beyond the Third Way: What 
is wrong with So cial de moc racy)18) у ко ме ди јаг но сти фи ку ју че ти ри 
основ на раз ло га ло ших из бор них ре зул та та пар ти ја европ ске цен-
тро ле ви це ди рект но их ве зу ју ћи за ма не про ис те кле из кон цеп ци је 
“тре ћег пу та”19). Украт ко, основ ни про бле ми да на шњих со ци јал де-
мо кра та од но си ли би се, нај пре, на ја сни је де фи ни са ње њи хо вих 
по ли тич ких ста во ва, на ро чи то у од но су на кон зер ва тив це, дру го, 
при бли жа ва ње би ра чи ма и њи хо вим вред но сти ма, тре ће, су срет са 
иза зо ви ма са вре ме ног све та ко ји ни су би ли ак ту ел ни у вре ме про-
кла мо ва ња по ли ти ке “тре ћег пу та”, че твр то, мо де р ни за ци ју са мог 
на чи на кре и ра ња и во ђе ња по ли ти ке. 

18)  http://spi e gel.de/in ter na ti o nal/ger many/0,1518,652231,00.html (У осно ви члан ка, ко ји је 
ба зи ран на јед ном озбиљ ном ис тра жи ва њу, је при спи ти ва ње основ них ма на са вре ме не 
со ци јал де мо кра ти је као и мо гу ћи прав ци ње ног опо рав ка).

19)  На осно ву то га би се мо гли ски ци ра ти и по то њи за да ци ко је би со ци јал де мо кра те тре-
ба ле да ура де у ци љу из бор ног опо рав ка. 
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За ни мљив ана ли тич ки на лаз из ла же и Ро берт Теј лор (Ro bert 
Taylor) ко ји ствар ну опа сност за ове пар ти је не пре по зна је то ли-
ко у де сни ци већ у нео че ки ва ној по ја ви но вих сна га са ле ви це20). 
Ен то ни Ги денс (Ant hony Gid dens) чак го во ри и о по тре би пре ва зи-
ла же ња уну тар стра нач ких пре пир ки ко је ти ште мно ге пар ти је на 
ле ви ци и ко је до во де до из бор ног кра ха21).

По себ но ва жан до при нос свим ак тив но сти ма у со ци јал де мо-
крат ском по кре ту на пла ну ра све тља ва ња основ них чи ни ла ца ко ји 
су до ве ли до из бор не стаг на ци је со ци јал де мо крат ских пар ти ја, по-
себ но у кон тек сту фи нан сиј ске кри зе из 2008. го ди не (ра чу на ју ћи 
и ло ше ре зул та те Пар ти је европ ских со ци ја ли ста оства ре не на из-
бо ри ма за Европ ски пар ла мент 2009. го ди не) пру жи ла је оп се жна 
и по свом са др жа ју ите ка ко ре ле вант на и ин спи ра тив на рас пра ва 
под на зи вом The Good So ci ety De ba te при ре ђе на на ин тер нет сај ту 
ча со пи са So cial Euro pe22). Основ не раз ло ге ко је су уче сни ци де ба те 
ис та кли мо же мо гру пи са ти на екс тер не и ин тер не. У по гле ду екс-
тер них фак то ра, пр ви чо век Пар ти је европ ских со ци ја ли ста (PES) 
Ра смун сен (Poul Nyup Ra smus sen) је ука зао на оп шту апа ти ју ме ђу 
би ра чи ма, али и раст пар ти ја де сни це док је Де нис Мек шејн (De nis 
McSha ne) под се тио да би ра чи увек на ги њу кон зер ва тив ци ма ка да 
су упла ше ни за свој по сао, пла ту или бу дућ ност сво је де це23). Дру-
ги ауто ри су на во ди ли ин тер не раз ло ге кри ти ку ју ћи при том са ме 
со ци јал де мо крат ске пар ти је по пут Ке на Ли винг сто на (Ken Li ving-
ston) ко ји у при ла го ђа ва њу ових пар ти ја нео ли бе рал ној ма три ци 
ви ди основ не раз ло ге за за по ста вља ње ства ра ња њи хо ве ал тер на-
тив не по ли тич ке аген де. Јед но дру го, још за ни мљи ви је схва та ње, 
ти ца ло се то га да су со ци јал де мо крат ске пар ти је из гу би ле мно ге од 
сво јих са ве зни ка, а то су на рав но син ди ка ти и зе ле ни по кре ти (Ar-
jun Singh-Muc hel le, Lu ci le Schmidt). Ве ли ки број кри ти ка упу ћен је 

20)  Као илу стра ци ју Теј лор на во ди Не мач ку, Дан ску и Хо лан ди ју. У овим зе мља ма је до-
шло да на глог ја ча ња дру гих пар ти ја са ле ви це ко је су при гра би ле из ве стан део “твр ђег” 
гла сач ког те ла со ци јал де мо крат ских пар ти ја. У Не мач кој, ре ци мо, пар ти ја Ле ви ца (Die 
Lin ke) фор ми ра на 2007. го ди не са да пред ста вља со лид ног так ма ца та мо шњим со ци јал-
де мо кра та ма, а за ни мљи во је да се њи хо вом че лу до не дав но на ла зио Оскар Ла фон тен 
не ка да пр ви чо век SPD-a  (Ro bert Taylor, нав. де ло).

21)  Ant hony Gid dens, The ri se and fall of New La bo ur, Po licy Net work, Lon don, 2010.

22)  Чи тав по ду хват у ко ме је уче ство вао и свој до при нос дао ве ли ки број ака дем ских зва-
нич ни ка из чи та вог све та (њих 90) ор га ни зо ван је у са рад њи ча со пи са So cial Euro pe са 
фон да ци јом Fri e drich Ebert, Com pass-ом,  као и ча со пи сом за по ли ти ку и кул ту ру So-
un dings. Су мар ни текст де ба те ко ри шћен за по тре бе овог ра да до сту пан је на ин тер нет 
адре си: http://www.so cial-euro pe.eu/wp-con tent/uplo ads/2010/01/GSDsum mary-fi nal.pdf  

23)  Да ли то зна чи да је, из угла би ра ча, со ци јал де мо кра ти ја ус кра ће на за по сто ја ње пра ве 
ан ти кри зне по ли ти ке, од но сно да ли је со ци јал де мо кра ти ја по доб на са мо он да ка да је 
по зи тив на ко њук ту ра тр жи шта?
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кон цеп ци ји “тре ћег пу та” под чи јим су ути ца јем мно ге со ци јал де-
мо крат ске пар ти је при сту пи ле ре фор ма ма сво јих про гра ма кра јем 
20. и по чет ком 21. ве ка. То је, пре ма мно ги ма, до ве ло до то га да су 
ове пар ти је из гу би ле мно го на пла ну свог кре ди би ли те та и по ве-
ре ња јав но сти. 

Еви дент но је да ве ћи на кри тич ких освр та као сво је је дин-
стве но ис хо ди ште има упра во пи та ње ње ног иден ти те та као сре-
ди шње тач ке, или је згра у ко ме се пре ла ма ју сви ва жни аспек ти 
ње ног тре нут ног раз во ја. Не чу ди, та ко ђе, ни ве ли ки број оних ко ји 
при ме ћу ју и кри ти ку ју оп шту кон фу зи ју и гу би так иден ти тет ског 
ком па са ко ји вла да ме ђу со ци јал де мо кра та ма. Ше ри Бер ман (She-
ri Ber man) мо жда с пра вом го во ри о то ме да са мо ма ли број љу ди, 
чак и ме ђу са мим чла но ви ма, мо же да ти ко хе рент ну де фи ни ци ју 
при ро де и ци ље ва овог по кре та24). Не ки ауто ри се с пра вом пи та ју 
хо ће ли се со ци јал де мо кра ти ја опо ра ви ти од тре нут не “иде о ло шке 
хи бер на ци је”25)?

Из тих раз ло га мо гли би смо се за пи та ти да ли би по кре ну та 
де ба та о ре ви зи о ни зму тре ба ла упра во да ста ви ак це нат на овом 
пи та њу? Дру гим ре чи ма, да ли би око сни цу тог про це са тре ба ло 
да пред ста вља су штин ско ре де фи ни са ње иден ти те та, од но сно ње-
го во по нов но от кри ва ње ма те ри ја ли зо ва но кроз до но ше ње јед ног 
пре по зна тљи вог по ли тич ког про гра ма? Ако прет по ста ви мо да је 
од го вор по твр дан и са гла си мо се да та ре ви зи ја не би тре ба ла да 
пред ста вља не ку вр сту ра ди кал ног от кло на од оно га што, са гла сно 
сво јим те мељ ним вред но сти ма и опре де ље њи ма, со ци јал де мо кра-
ти ја је сте већ, на про тив, фак тор ње не кон со ли да ци је и по врат ка 
тим вред но сти ма кроз до но ше ње јед не пре по зна тљи ве про грам ске 
плат фор ме, ка ко би смо да кле, украт ко, кон ци пи ра ли иден ти тет са-
вре ме не со ци јал де мо кра ти је узев ши у об зир све по ме ну те окол-
но сти? На ово пи та ње мо же мо од го во ри ти са мо уко ли ко пр во од-
го во ри мо на не ко ли ко дру гих го ру ћих пи та ња. Нај пре, на ка квој 
вред но сној ба зи со ци јал де мо кра ти ја на ме ра ва да гра ди свој иден-
ти тет у 21. ве ку, од но сно да ли оста је вер на сво јим до ју че ра шњим 
иде а ли ма, да ли на ме ра ва да их евен ту ал но до пу ни, као и на ко ји 
на чин те иде а ле на ме ра ва да оства ри у са вре ме ном све ту? По че-
му би смо мо гли да раз ли ку је мо со ци јал де мо кра ти ју ка ко у од но су 
на крај њу ле ви цу та ко и у од но су на де сни цу? Ко ји су иза зо ви са-
вре ме не со ци јал де мо кра ти је? Да ли је “тре ћи пут”, од но сно не ка 
ње го ва ре фор ми са ни ја вер зи ја, мо гу ће ре ше ње? Ка кав би од нос 

24)   She ri Ber man, “Re di sco ve ring So cial De moc racy”, Dis sent, 2000, стр. 66.

25)   Ni co las Mot tas, The Cri sis of Euro pe’s So cial De moc racy, Phan tis, 2009, стр. 1.
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со ци јал де мо кра ти ја тре ба ла да има пре ма ка пи та ли зму, од но сно 
тр жи шној еко но ми ји? Да ли пер фор ман се сво јих но вих по ли ти ка, 
као не кад, тре ба да оства ру је у окви ру гра ни ца на ци о нал них др-
жа ва или тре ба да се окре не гло бал ним окви ри ма? Ко би, при том, 
би ли ње ни евен ту ал ни са ве зни ци?

2.2.Кановомревизионизму–изазови,
дилеме,перспективе

У по гле ду иден ти те та са вре ме не со ци јал де мо кра ти је ре-
флек си је те о ре ти ча ра умно го ме осци ли ра ју у ши ро кој ам пли ту ди. 
И док не ки сма тра ју да раз ли ке из ме ђу со ци јал де мо кра та и нео ли-
бе ра ла (или чак со цио-ли бе ра ла) не ма, дру ги под вла че чи ње ни цу 
да та раз ли ка ите ка ко по сто ји. На ме ће се, сто га, ди ле ма ка ко раз ли-
ко ва ти со ци јал де мо кра ти ју ка ко у од но су на оне по ли тич ке про јек-
те ко ји до ла зе са екс трем не ле ви це, али и оне са де сни це?

Осно ву ди фе рен ци ра ња, пре ма Зо ра ну Стоjиљковићу, из ме-
ђу ра ди кал ног и уме ре ног кри ла уну тар ле ви це, где со ци јал де мо-
кра ти ја су штин ски при па да, чи нио би од нос пре ма со ци јал ном и 
еко ном ском плу ра ли зму и пар ла мен тар ној де мо кра ти ји26). На дру-
гој стра ни, основ ну раз ли ку из ме ђу нео ли бе ра ла и со ци јал де мо-
кра ти је, пре ма истом ауто ру, пред ста вљао би раз ли чит од нос пре ма 
мо гућ но сти, али и оправ да но сти ши ре ња про сто ра јед на ко сти (и 
др жав не ин тер вен ци је) и из ван са др жа ја и про це ду ра га ран то ва-
ња прав не и по ли тич ке јед на ко сти и ми ни мал не ре гу ла тив не еко-
ном ске уло ге др жа ве. Ипак, dif fe ren tia spe ci fi ca со ци јал де мо кра ти-
је оста је и да ље ње но за ла га ње за на гла ше не со ци јал не функ ци је 
др жа ве27).

Со ци јал де мо кра ти ја мо ра оста ти до след на спек тру сво јих 
ба зич них вред но сти - со ци јал ној прав ди, де мо кра ти ји, со ли дар но-
сти, јед на ко сти, со ци јал ној си гур но сти без ко јих гу би сва ки сми-
сао и мо гућ ност раз ли ко ва ња у од но су на кон ку рент не по ли тич ке 
про јек те. Ка ко, ме ђу тим, да нас оства ри ти те иде а ле? Мо гу ћи од го-
вор, пре ма не ким ауто ри ма, тре ба по тра жи ти на ре ла ци ји из ме ђу 
вред но сти, кон крет них по ли ти ка и ин стру ме на та за њи хо во оства-

26) Зо ран Сто јиљ ко вић, “Со ци јал де мо кра ти ја и по ли тич ке стран ке Ср би је”, у: Иде о ло ги ја 
и по ли тич ке стран ке у Ср би ји, Ин сти тут дру штве них на у ка, ФПН, Fri e drich Ebert Stif-
tung, Бе о град, 2007, стр. 115.

27) Бра на Мар ко вић, Зо ран Сто јиљ ко вић, Со ци јал де мо кра ти ја и со ци јал де мо крат ске 
стран ке, стр. 74-78.
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ре ње. Не што од ово га би си гур но тре ба ло ме ња ти или при ла го ђа-
ва ти но вим окол но сти ма. Али, шта би то би ло?

За Вол фган га Мер ке ла, исто ри ја со ци јал де мо кра ти је је исто-
ри ја адап та ци је на по сто је ће окол но сти28). Глав ни иза зо ви са ко-
ји ма се она су о ча ва су, пре ма ње му, гло ба ли за ци ја, евро пе и за ци ја 
и де мо граф ске про ме не. Oн пред ла же свим европ ским пар ти ја ма 
цен тро ле ви це да из ву ку по у ке из скан ди нав ског мо де ла со ци јал-
де мо кра ти је ка ко би се адап ти ра ле на еко ном ске, де мо граф ске и 
дру штве не про ме не по де ша ва њем ста рих ин стру ме на та сво јих по-
ли ти ка или из на ла же њем но вих без гу бит ка свог иден ти те та (од-
но сно кључ них вред но сти) и од у ста ја ња од свог ци ља, а то је дру-
штво прав де. Пре ма овом ауто ру ре ви зи о ни зам је по стао пре суд на 
вр ли на ко ја омо гу ћа ва успех со ци јал де мо кра ти је и у бу дућ но сти.

 Хел мут Курт (Hel muth Kurth) сма тра да кључ ни прин ци пи 
со ци јал де мо кра ти је по пут сло бо де, де мо кра ти је прав де и со ли дар-
но сти при ли ком свог оства ре ња из и ску ју стал не на по ре и при ла го-
ђа ва ња но вим иза зо ви ма29). Он сма тра да је со ци јал де мо кра ти ја ду-
го па ти ла од то га да је на др жа ви би ла од го вор ност за спро во ђе ње 
со ци јал них ре фор ми и да се, сто га, на мет ну ла по тре ба за ја сни јим 
де фи ни са њем ње не уло ге, али и од го вор но сти дру штва. При том, 
мо ра се во ди ти ра чу на о то ме да ре а ли за ци ја со ци јал них ре фор ми 
не бу де пре пу ште на са мо тр жи шном раз во ју већ се мо ра ра ди ти 
на ја ча њу це ло куп не дру штве не од го вор но сти. Пре ма Кур ту, сво је 
са ве зни ке, со ци јал де мо кра те не би тре ба ло да тра же са мо ме ђу за-
по сле ни ма већ би сво ју па жњу тре ба ле да фо ку си ра ју и пре ма ин-
те ре си ма не при ви ле го ва них сло је ва, ка ко би се про фи ли са ли као 
мо тор за ре а ли стич на со ци јал на по бољ ша ња30).

И по ред еви дент них кри ти ка, при ста ли це “тре ћег путa”, 
не ка да шње пер ја ни це ре ви зи о ни стич ког та ла са у европ ској со-
ци јал де мо кра ти ји то ком де ве де се тих го ди на, и да ље по тен ци ра ју 
ва жност овог про гра ма, од но сно ње го ву при ме њи вост и за вре ме 
ко је до ла зи. 

За Ен дру Гем бла, сто га, не по сто ји ди ле ма. Он и да ље сма тра 
да “тре ћи пут” пред ста вља су шти ну со ци јал де мо крат ског про јек та 
ка ко на нај бо љи мо гу ћи на чин ис ком би но ва ти еко ном ску ефи ка-
сност са со ци јал ном прав дом, сло бод но тр жи ште са уни вер зал ним 

28) Wol fgang Mer kel, Age ing Euro pe: “What ma kes a suc cses full so cial de moc ra tic re form”, in  
Pro gres si ve po li tics, vol. 4.1.  Po licy Net work, Lon don, 2005. стр. 12.

29) Хел мут Курт (2009) “Основ на на че ла со ци јал не де мо кра ти је”, Ар гу мен ти – ча со пис за 
дру штве на/по ли тич ка пи та ња, СНСД, год. III, бр. 7, Ба ња Лу ка, стр. 9-16.

30)  исто
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бла го ста њем31). По ред то га он ука зу је и на ва жну чи ње ни цу да су 
број не де ба те из сре ди не де ве де се тих го ди на про шлог ве ка по ста-
ле не а де кват не у да на шње вре ме ка да се со ци јал де мо кра ти ја су о-
ча ва са но вом вр стом иза зо ва по пут кли мат ских про ме на, ну кле ар-
не опа сно сти, гло бал не фи нан сиј ске не ста бил но сти итд.

На слич ном те о риј ском тра гу је и тво рац овог кон цеп та Ги-
денс ко ји по ен ти ра да се на ла зи мо на ва жној тран зит ној тач ки та-
ко да иза зо ви и со ци јал ни кон текст 2003. го ди не32) ни су исти као 
они из 1993. го ди не33). Сто га, он при зна је да је из ве стан сте пен са-
мо кри ти ке нео п хо дан с тим што Ги денс не ма ни ка кву ди ле му по 
пи та њу основ них вред но сти сво је кон цеп ци је ко је, да ка ко, и да-
нас сма тра ва лид ним. Исто вре ме но, су прот но од оно га што мно ги 
кри ти ча ри ка жу, по ли тич ки оквир свог про гра ма сма тра ко хе рент-
ним и ин те лек ту ал но моћ ним. Мо ра се на ста ви ти са ра ди кал ним 
про ми шља њем, сма тра он, али би тај ра ди ка ли зам пред ста вљао 
отво ре ност за све же иде је, а не по вра так тра ди ци о нал ној ле ви ци 
про шло сти.

Пре и спи ти ва ње про шло сти со ци јал де мо кра ти је за Ше ри 
Бер ман (She ri Ber man) пред ста вља пред у слов за би ло ка кву рас-
пра ву о ње ној бу дућ но сти34). И ова аутор ка кон цепт “тре ћег пу та” 
ви ше по сма тра у све тлу ње го вог ра ди кал ног рас ки да са со ци јал де-
мо кра ти јом, а ма ње кон ти ну и те та са њом. С дру ге стра не, тра ди-
ци о нал ни со ци јал де мо крат ски прин ци пи, сма тра она, мо гу и да нас 
пред ста вља ти осно ву за пре по зна тљив и атрак ти ван про грам је ди-
но уко ли ко се за пам те две ства ри. Нај пре, са вре ме ни со ци јал де мо-
крат ски про грам мо ра би ти по све ћен пр вен ству по ли ти ке што би 
да ље зна чи ло пре по зна ва ње ка ко ди на мич ких та ко и де струк тив-
них по тен ци ја ла тр жи шта уз на по ре ко је би тре ба ло пред у зе ти на 
пла ну об је ди ња ва ња по све ће но сти еко ном ском ра сту и про спе ри-
те ту, али, ка ко под вла чи Бер ма но ва, жи вот не шан се љу ди не сме ју 
се пре пу сти ти ми ло сти тр жи шта35). Опре де ље ње за тр жи шну еко-
но ми ју ни ка ко не зна чи и при хва та ње тр жи шног дру штва. Кључ 
би се са сто јао у ди зај ни ра њу та квих по ли ти ка ко је би охра бри ва ле 
флек си бил ност и отво ре ност шти те ћи при том гра ђа не од дис ло ка-

31)  An drew Gam ble, The Third Way Re vi si ted, стр.1.

32)  На по ми ње мо да је ово го ди на пи са ња Ги ден со вог тек ста.

33)  Ant hony Gid dens, The Pro gres si ve Agen da, стр. 9.

34)  She ri Ber man, нав. де ло, стр. 71. 

35) Те шко је, а не при ме ти ти да ова ко ин спи ра тив но про ми шља ње Бер ма но ве о де струк тив-
ним по тен ци ја ли ма тр жи шта по себ но до би ја на сво јој ак ту ел но сти уко ли ко се ана ли зи-
ра у све тлу кри зе ко ја је то ком 2008. го ди не уз др ма ла фи нан сиј ска тр жи шта, а ини ци ра-
на је у САД.
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ци ја ко је мо же до не ти еко но ми ја ко ја се убр за но тран сфор ми ше36). 
Дру га ком по нен та од но си ла би се на за јед ни штво и дру штве ну со-
ли дар ност. Со ци јал де мо кра ти ја је, по ен ти ра ова аутор ка, то ком 
сво је исто ри је на сто ја ла да пру жи ал тер на ти ву ка ко ин ди ви ду а-
ли зму кла сич ног ли бе ра ли зма та ко и кла сној бор би ор то док сног 
марк си зма. Ски ци ра ју ћи про стор у ко ме со ци јал де мо кра те да нас 
ма не ври шу, Бер ма но ва ука зу је да они то чи не из ме ђу гло бо фи ли је 
нео ли бе ра ла и гло бо фо би је мно гих ле ви ча ра и за ла жу се за си стем 
ко ји би про мо ви сао ре ал ни раст и где би тр жи шта би ла над гле да на 
ка ко би се ми ни ми зи ра ле бољ ке про ис те кле из ње го вих сла бо сти.

Гло ба ли за ци ја, ме ђу тим, пред ста вља на шу ствар ност и је дан 
од по себ них иза зо ва за со ци јал де мо кра ти ју ко ји ге не ри ше још чи-
тав низ дру гих. Ве ли ку по моћ и по др шку на том пу ту мо гла би, 
ре ци мо, има ти од стра не Со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле (So ci a-
list In ter na ti o nal) и мре же ње них са ве та и ко ми си ја ко ја свој ути цај 
оства ру је упра во на свет ском пла ну. Из ве стан број ауто ра (Ste fan 
Col lig non, Rick Co ol sa et) на гла ша ва ва жност ја ча ња со ци јал де мо-
крат ске аген де и у кон текст Европ ске уни је.

Спи ску ак ту ел них иза зо ва ко ји, зах те ва ју ћи ја сан и пре ци зан 
од го вор и по врат но ути чу на об ли ко ва ње иден ти те та са вре ме не 
со ци јал де мо кра ти је мо гли би смо не из о став но до да ти и кли мат ске 
про ме не, гло бал но ото пља ва ње, еко ло шке стра те ги је, ми гра ци је, 
кон флик те и ми ров не ини ци ја ти ве, кре и ра ње но вих при сту па те о-
ри ји одр жи вог ра ста итд.

Пи та ње ње них са ве зни ка је та ко ђе ва жно. Об на вља ње стра-
те шке са рад ње на чвр стим осно ва ма са ста рим парт не ри ма, по пут 
син ди ка та, и про на ла же ње но вих, про гре сив них сна га, нај че шће 
у окви ру но вих дру штве них по кре та ци вил ног дру штва, ва жан је 
ко рак ка утвр ђи ва њу са вре ме ног иден ти те та со ци јал де мо кра ти је. 

2.3.Судбина“државеблагостања”

У окви ру са вре ме них рас пра ва о ста њу у со ци јал де мо кра ти-
ји и мо гућ но сти ма ње не ре ви та ли за ци је мо же мо се, украт ко, за пи-
та ти ка ко сто ји ствар са ин сти ту ци ја ма “др жа ве бла го ста ња” и да 
ли су и на том пла ну нео п ход не ре фор ме. Да ли је до шао тре ну так 
да се тр жи ште и ка пи тал ко нач но и у пот пу но сти отре су не по треб-
ног и по ма ло спу та ва ју ћег уље за са ко јим су мо ра ли да ко ег зи сти-
ра ју у про те клих не ко ли ко де це ни ја или је, пак, њи хо ва ве за мно го 
ја ча не го што то мно ги ма из гле да?

36)  исто
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Др жа ва бла го ста ња (со ци јал на др жа ва, др жа ва со ци јал ног 
ста ра ња) пред ста вља је дин стве ну по ја ву у раз во ју за пад но е вроп-
ских зе ма ља на кон Дру гог свет ског ра та37).

Кри ти ча ри јед не ова кве кон цеп ци је уре ђе ња ка пи та ли стич-
ког по рет ка, ка ко за па жа Сло бо дан ка Не до вић, ви ше су би ли успе-
шни ји у про на ла же њу ње них сла бо сти и не до ста та ка не го ли њој 
аде кват не ал тер на ти ве. Из тих раз ло га, из ве стан број ауто ра при-
кла ња се ста ву Кла у са Офеа (Cla us Of fe) по ко ме ка пи та ли зам не 
мо же ко ег зи сти ра ти са, али не мо же ег зи сти ра ти ни без “др жа ве 
бла го ста ња”. Ње ном сво је вр сном тај ном, Офе на зи ва чи ње ни цу 
пре ма ко јој би ње но уки да ње има ло ра зор не по сле ди це по сам ка-
пи та ли зам38). 

Ме ђу број ним те о ре ти ча ри ма се, по сле дич но, по след њих го-
ди на за мет ну ла де ба та око мо гу ћих пра ва ца у ко ји ма би тре ба ла да 
кре не “др жа ва бла го ста ња”.

По бор ни ци мо дер ни јег при сту па, по пут Ги ден са, за сту па ју 
ми шље ње пре ма ко ме је по треб но ре фор ми са ти струк ту ру си сте ма 
со ци јал них да ва ња и уме сто др жа ве со ци јал ног ста ра ња ина у гу ри-
са ти др жа ву со ци јал ног ин ве сти ра ња чи ја би се су шти на са сто ја ла 
у ула га њу у људ ски ка пи тал, а не у ди стри бу и ра њу по мо ћи од о зго 
што је би ла уста ље на прак са у не ким ра ни јим вре ме ни ма.

Ли но Ве љак, ме ђу тим, сма тра да је Тре ћи пут до вео до осет-
ног, мо жда чак и ра ди кал ног сма њи ва ња от пор но сти со ци јал де мо-

37)  Под “др жа вом бла го ста ња” мно ги те о ре ти ча ри под ра зу ме ва ју та кав об лик ор га ни за-
ци је ка пи та ли стич ког дру штва ко ји у се би ин кор по ри ра, нај пре, плу ра ли стич ку де мо-
кра ти ју, ме шо ви ту при вре ду по кеј нзи јан ском образ цу, као и раз ви јен си стем со ци јал не 
си гур но сти. Кон цеп ци ја ин тер ве ни о ни стич ке др жа ве ко ју су со ци јал де мо кра те у по-
сле рат ном пе ри о ду, ка ко те о риј ски та ко и прак тич но, раз ви ли до тан чи на са др жа ла је у 
се би још не ко ли ко ва жних еле ме на та: по ли ти ку еко ном ског ра ста уз пу ну за по сле ност, 
ре ди стри бу ци ју и при зна ту уло гу рад нич ких син ди ка та у ко лек тив ном пре го ва ра њу и 
фор му ли са њу др жав не по ли ти ке, као и по ме ну ту све о бу хват ну со ци јал ну си гур ност и 
бла го ста ње (Гор да на Па ви ће вић Ву ка ши но вић, нав. де ло, стр. 176).

 Иако се сма тра екс клу зи ви те том со ци јал де мо кра ти је (као што је то био слу чај у Ве ли кој 
Ври та ни ји) њен на ста нак су у мно гим дру гим зе мља ма, по пут Не мач ке и Ита ли је, ини-
ци ра ле хри шћан ске де мо кра те.

38)  Сло бо дан ка Не до вић, Др жа ва бла го ста ња – иде је и по ли ти ка, Дра га нић, Бе о град, 
1995, стр. 237-242 Ме ђу тим, за што ка пи та ли стич ки тр жи шни си стем не мо же исто вре-
ме но склад но функ ци о ни са ти са ин сти ту ци ја ма др жа ве бла го ста ња? Од го вор се сва ка ко 
кри је у уну тра шњој ло ги ци ка ко тр жи шта та ко и др жа ве бла го ста ња. И док тр жи ште 
не ми нов но про из во ди не јед на ко сти до тле др жа ва бла го ста ња на сто ји да по ли тич ким 
сред стви ма из вр ши њи хо ву ко рек ци ју, а у ци њу ус по ста вља ња со ци јал не прав де. Су-
штин ски, ра ди се о два ди стинк тив на си сте ма ди стри бу ци је мо ћи и бо гат ства. Др жа ва 
со ци јал ног ста ра ња по чи ва ла је, сто га, на два основ на, али ин ко па ти бил на прин ци па 
– про дук ти ви зму тр жи шта и со ци јал ној прав ди што ће ка сни је, у вре ме гло ба ли за ци је 
ка да ка пи тал поч не да на пу шта гра ни це су ве ре них др жа ва, про из ве сти ве ли ке про бле-
ме у ње ном уну тра шњем функ ци о ни са њу (Гор да на Па ви ће вић Ву ка ши но вић, нав. де ло, 
стр. 175-186)
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крат ске иде је и прак се у од но су на на па де на со ци јал ну др жа ву 
и исто вре ме но се по ка зао као пут ми ре ња со ци јал де мо кра ти је са 
ли бе ра ли змом, с тим што је по бед ник нео ли бе ра ли зам39). И по ред 
то га, не ки еле мен ти со ци јал не др жа ве су оп ста ли што по ка зу је да 
“тре ћи пут” ни је био то тал но бес пу ће, али сва ка ко да пре ма овом 
ауто ру не пред ста вља ре ше ње.

Ву чи на Ва со вић при ме ћу је да је дан од то ко ва кри ти ке гло-
ба ли стич ког раз вла шћи ва ња и мар ги на ли за ци је по чи ва упра во на 
иде ји пре ма ко јој је др жа ва у ли цу од го ва ра ју ће “др жа ве бла го ста-
ња” при ме рен мо дел др жа ве и за вре ме ко је до ла зи40).

Овим пи та њи ма по све ћен је зна ча јан про стор и у про гра ми-
ма со ци јал де мо крат ских пар ти ја зе ма ља за пад не Евро пе41). Пре ма 
из вр сном ана ли тич ком освр ту Бра не Мар ко ви ћа, су шти на са вре ме-
не со ци јал де мо крат ске кон цеп ци је “др жа ве бла го ста ња”, из ра же на 
у про гра ми ма ових пар ти ја, са сто ја ла би се у сле де ћем: др жа вом 
за га ран то ва но со ци јал но оси гу ра ње, за кон ска пра ва на ко ри шће-
ње со ци јал них слу жби, на ци о нал на (јав на) здрав стве на слу жба 
уз по сто ја ње де лом и при ват ног сек то ра у овој обла сти, за кон ско 
обез бе ђе ње на кна да за не за по сле не, со ци јал на по ли ти ка усме ре-
на ка за шти ти угро же них ка те го ри ја љу ди ко ја мо ра да обез бе ди 
здрав стве ну за шти ту и при стој не усло ве за ста ре, ин ва ли де и не за-
по сле не и по себ но раз ви јен си стем основ ног др жав ног пен зи о ног 
оси гу ра ња42).

У сва ком слу ча ју, пре ма оце на ма струч ња ка, ка да го во ри мо о 
пер спек ти ва ма “др жа ве бла го ста ња”, тре ба мо има ти у ви ду и то да 
је функ ци је у обла сти аку му ла ци је и ле ги ти ма ци је по треб но вр ши-
ти и да нас док дру штве ни усло ви ко ји су до ве ли до ње ног на стан ка 
ни су у ме ђу вре ме ну до жи ве ли не ке дра стич не тран сфор ма ци је да 
би све то за по сле ди цу има ло су ви шност по сто ја ња ње них ин сти-
ту ци ја, а с об зи ром да евен ту ал не ал тер на ти ве овим ин сти ту ци ја ма 
још увек ни су угле да ле све тлост да на ја сно је ко ли ко је њен зна чај. 

39)  “Раз го вор са Ли ном Ве ља ком, 7. ок то бар 2008. го ди не”, у: Иза зо ви и пер спек ти ве са-
вре ме не ле ви це у Ср би ји, Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град, стр. 375.

40)  Ву чи на Ва со вић, “Но ва рас кр шћа пост ко му ни стич ке де мо кра ти је”, у: Пост ко му ни зам 
и де мо крат ске про ме не, Ју го сло вен ско удру же ње за по ли тич ке на у ке, ФПН, Бе о град, 
2002, стр. 63.

41)  У Хам бур шком про гра му Со ци јал де мо крат ске пар ти је Не мач ке из 2007. го ди не, ре-
ци мо, на гла ша ва се да су основ ни ци ље ви пре вен тив не со ци јал не др жа ве си гур ност, 
пар ти ци па ци ја и еман ци па ци ја. Као њен глав ни за да так не мач ке со ци јал де мо кра те ви де 
ин те гра ци ју свих љу ди у дру штву, док цен трал ни еле мент њи хо ве со ци јал не по ли ти ке 
пред ста вља обра зо ва ње (Ham burg Pro gram me – Prin ci pa gu i dli nes of the So ci jal De moc-
ra tic Party of Ger many, Ham burg, Oc to ber 28, 2007).

42)  Бра на Мар ко вић, Зо ран Сто јиљ ко вић, Со ци јал де мо кра ти ја и со ци јал де мо крат ске пар-
ти је, стр. 59.
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ЗАВРШНАРАЗМАТРАЊА

На осно ву по јед но ста вље ног су мар ног пре се ка основ них 
трен до ва у са вре ме ној со ци јал де мо кра ти ји ко је смо ов де из ло жи-
ли, мо же мо за кљу чи ти да је она су о че на са ни зом но вих иза зо ва и 
про бле ма од ко јих је сва ка ко нај ур гент ни ји пад по др шке би ра ча те, 
сто га, не из о став но мо ра кре ну ти пу тем но вог ре ви зи о ни зма чи ји 
би крај њи циљ био про фи ли са ње но вог и пре по зна тљи вог иден-
ти те та ма те ри ја ли зо ва ног кроз по ли тич ки про грам. При том, со-
ци јал де мо кра те не би тре ба ло да при бе га ва ју са мо по вр шном, ко-
зме тич ком ре ту ши ра њу сво је по ли тич ке аген де и прак се, а у свр ху 
крат ко роч них ци ље ва, већ, на про тив, су штин ској и те ме љи тој са-
мо кри ти ци свог дис кур са у на ме ри да пре ва зи ђу тре нут не про бле-
ме и обез бе де се би ме сто ва жног  дру штве ног и по ли тич ког ак те ра 
и у на ред ним де це ни ја ма, ка ко у на ци о нал ним та ко и у гло бал ним 
окви ри ма. Шта би, ре ци мо, да на шње со ци јал де мо кра те мо гле ура-
ди ти, а да исто вре ме но не пред ста вља ју, ка ко се сти че ути сак, не-
моћ не ме на џер ске фи гу ре у ли бер та ри јан ском оде лу са ру жом на 
ре ве ру ко ја све ви ше бле ди? 

Но ви по ли тич ки про грам, до вољ но ре-иде о ло ги зи ран, ак ту-
е лан, еман ци па тор ски, отво рен и де ло тво ран ка ко би исто вре ме но 
био при ме њив на пла ну по је ди нач не зе мље, не за ви сно од ње ног 
кон крет ног кон тек ста, али и на гло ба лу, а исто вре ме но ба зи ран 
ка ко на трај ним вред но сти ма со ци јал де мо кра ти је та ко и на ис ку-
стви ма кон фликт ног и про ду бље ног ди ја ло га са “но вом ле ви цом” 
тре ба ло би да со ци јал де мо крат ске пар ти је оја ча из ну тра, по ве же 
их са ста рим и но вим са ве зни ци ма, би ра чи ма и дру гим пар ти ја ма 
де мо крат ске ле ви це у ши рем по ли тич ком са ве зу. 

У том сми слу, на еко ном ском пла ну, са вре ме на со ци јал де мо-
кра ти ја и да ље оста је тра ди ци о нал но за ро бље на у на пон ском по љу 
сло бо да-јед на кост уз пер ма нент ну по тре бу из на ла же ња обра за ца 
њи хо ве но ве рав но те же кроз ин сти ту ци је со ци јал но-тр жи шне при-
вре де, ин ду стриј ске де мо кра ти је и ва ља но ис пла ни ра ног одр жи-
вог ра ста уз ва жан на гла сак на со ци јал ним функ ци ја ма др жа ве. 
Раз вој но схва та ње ле ви це, с дру ге стра не, на ме ће и по тре бу да се 
на ши рем дру штве ном пла ну ство ре ва ља ни усло ви за по сто ја ње 
плат фор ме ко ја би омо гу ћи ла да се на по се бан и кре а ти ван на чин 
со ци јал де мо кра ти ја по ве же са но вим дру штве ним по кре ти ма ко-
ји, сва ки за се бе, ге не ри ше по себ ну вред но сно-иден ти тет ско-ин-
те ре сну ма три цу. Пи та ња кул ту ре и ре ли ги је мо ра ла би, сто га, да 
за у зму ва жно ме сто у но вом со ци јал де мо крат ском дис кур су. Ово 
би се мо гло оства ри ти пу тем да љег ја ча ња и ре ди зај ни ра ња по сто-
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је ћих ин сти ту ци ја пред став нич ке де мо кра ти је до пу ње них, ре ци мо, 
не ким обра сци ма де ли бе ра тив не де мо кра ти је. 

У сва ком слу ча ју, као крај њи циљ по ме ну тог иден ти тет ског 
ре ди зај ни ра ња фи гу ри ра, у пра вом сми слу те ре чи, са вре ме на со-
ци јал де мо кра ти ја као про гре сив на ле ви чар ска сна га и но си лац 
раз во ја ко ји уме сто шпе ку ла ци је, пу ког про фи та и не си гур но сти 
до но си ва ља не пер спек ти ве и шан су за сва ког чла на на пред не и со-
ли дар не за јед ни це. Ње на ја чи на би се огле да ла и у спо соб но сти да 
од го во ри по тре ба ма ка ко са вре ме ног дру штва ко је по ста је из ра зи-
то фраг мен ти ра но и ин те ре сно рас цеп ка но та ко и не пред ви ди вим 
иза зо ви ма ко ји до ла зе са гло бал не сце не. 

Као сво је вр стан пу то каз или увер ти ра не ких бу ду ћих рас-
пра ва о овој те ми ко јих ће си гур но би ти мо гу нам по слу жи ти и 
ре чи Зо ра на Сто јиљ ко ви ћа ко ји нас под се ћа да је сам по јам ле ви це, 
ди на ми чан, раз во јан, ре ла ци о ни и праг ма ти чан.

AleksandarMilosavljevic

SOCIALDEMOCRACYATTHE
BEGINNINGOFTHE21STCENTURY

Summary
Due to analyses and in ter pre ta tion of the at ti tu des of dif fe rent 

scho ols of tho ught, as well as analyti cal re vi ew of the hi sto ri cal con text 
of its (pre vi o us) de ve lop ment and its ac hi e ve ments, cur rent pro blems 
and chal len ges, the aut hor no ti ces that the be gin ning of the new cen tury 
is a chan ce for so cial de moc racy to en ter a new re vi si o nist pha se. Ac-
cor ding to him, its bac kbo ne wo uld con sist of mo re con ver gent pro ces-
ses who se ul ti ma te goal wo uld be a re vi ew of up-to-now prac ti ces, re di-
sco very of its iden tity, and its re vi ta li za tion. The qu e sti on of iden tity is 
one of the pri mary out co mes and ge ne ra tor of a num ber of pro blems of 
so cial de moc racy to day, whi le its new di sco very thro ugh a dis tin cti ve 
and at trac ti ve po li ti cal pro gram re pre sents a task of ex tre me im por tan-
ce. The main in ten tion of the ar tic le is not to de fi ne a fi nal the o re ti cal 
fra me work for in ter pre ting events in the mo dern so cial de moc racy. On 
the con trary, its main goal is just an in di ca tion of pos si ble tho ught di-
rec ti ons which, in the con text of the cur rent talks con si de ring so cial 
de moc racy re vi ew, wo uld (only) ha ve the qu e sti on of mo dern iden tity 
in its cen tre.
Keywords: so cial de moc racy, so cial de moc ra tic par ti es, re vi si o nism, iden tity, 

neo li be ra lism, Third way, Wel fa re sta te
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Г-20 од ПИТ СБУР ГА ДО 
ТОРОНТА - ПУТ КА НО ВОЈ 

ФИНАНСИЈСКОЈ РЕ ГУ ЛА ТИ ВИ

Сажетак
Фи нан сиј ска кри за ис ка за ла је по тре бу за по ја ча ном ре гу ла-

тор ном ак тив но шћу. Гру па Г-20 пре у зе ла је на ве де ни за да так. По-
сле Са ми та Г-20 у Пит сбур гу до но ше ње фи нан сиј ске ре гу ла ти ве 
ме ђу на род но је ко ор ди ни са но и усме ре но на спре ча ва ње пре ко-
мер ног пре у зи ма ња ри зи ка на фи нан сиј ским тр жи шти ма. Оства ре-
ни ре зул та ти отво ри ли су пи та ње мо гућ но сти ства ра ња но вог пој-
ма фи нан сиј ско пра во и при бли жа ва ња раз ли чи тих ре гу ла тив них 
си сте ма ин стру мен ти ма soft law-a. Ме ђу тим, Са мит Г-20 у То рон ту 
2010, усме рио је да љу ре гу ла тор ну ак тив ност ка сма ње њу фи скал-
них де фи ци та. Вла де др жа ва мо ра ју да ство ре и сле де соп стве не, 
кро је не по сво јој ме ри, про гра ме усме ре не ка сма ње њу бу џет ских 
де фи ци та. То је отво ри ло пут ка ре ги о нал ној ре гу ла тор ској ини ци-
ја ти ви. 
Кључ не ре чи : Г-20,Са мит, фи нан сиј ска тр жи шта, фи нан сиј ска ре гу ла-

ти ва 

УВОД 

Фи нан сиј ска кри за ко ја је от по че ла сре ди ном 2007 го ди не 
по ка за ла је не до ста так уре ђе но сти фи нан сиј ског тр жи шта. Осла-
ња ње на ме ха ни зме са мо ре лу га ци је тр жи шта иза зва ло је еко ном-
ски ко лапс и упу ћен је зах тев вла да ма др жа ва за по моћ. При хва ћен 
је иза зов да др жа ве у ре ша ва њу фи нан сиј ске кри зе по ста ну би тан 
фак тор, од но сно да се на гла си јав ни ин те рес у ре ша ва њу на ста ле 
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кри зе. Ре гу ла тор на ин тер вен ци ја с об зи ром на гло бал ни ка рак тер 
фи нан сиј ских тр жи шта ну жно је зах те ва ла оп шти при ступ. Он је 
оства рен у окви ру Г-20.

„У вре ме фи нан сиј ске кри зе Г-20 је до би ла са свим дру га чи ји 
зна чај, за ме ни ла је Г-8 и до би ла нај зна чај ни ју уло гу у упра вља њу 
свет ском еко но ми јом. Реч је о ве ли ком ре зу, ве ли ком исто риј ском 
тре нут ку. То је пра ва ме ђу на род на ре во лу ци ја.“ Из ја вио је Дирк 
Ме снер, ди рек тор Не мач ког ин сти ту та за раз вој ну по ли ти ку. 

Овим ре чи ма за по чи ње мо на шу ана ли зу и од мах по ста вља-
мо пи та ње да ли је но ва уло га Г-20 и њен за да так ме на џе ра свет ске 
еко но ми је, ко ји тре ба да до не се но ву фи нан сиј ску ре гу ла ти ву, ре-
во лу ци ја у од но су на до са да шње по и ма ње ме ђу на род ног фи нан-
сиј ског пра ва. Да ли ће успех или не у спех ми си је Г-20 од Пит сбур-
га до са ми та у То рон ту, у ства ра њу но ве фи нан сиј ске ре гу ла ти ве 
до не ти но ву де фи ни ци ју од но сно по и ма ње ме ђу на род ног фи нан-
сиј ског пра ва.

Фи нан сиј ска тр жи шта већ одав но по ста ла су ве о ма сло же на 
са број ним ме ђу на род ним ак те ри ма али још увек не ма са гла сно сти 
око на чи на ства ра ња је дин стве не ме ђу на род не фи нан сиј ске ре гу-
ла ти ве као мо гу ћег од го во ра на тре нут ну али и бу ду ће фи нан сиј ске 
кри зе. Са гла сност је по стиг ну та у од но су на чи ње ни цу да је ре-
гу ла тор на ин тер вен ци ја нео п ход на и да она мо ра има ти гло бал ни 
ка рак тер. Он је оства рен кроз не фор мал ну гру пу ко ја ко ор ди ни ра 
раз вој свет ске при вре де а то је Г-20. Фор ми ра њем Од бо ра за фи-
нан сиј ску ста бил ност (Fi nan cial Sta bi lity Bord-FSB) у окви ру Г-20 
отво рен је пут ка оства ре њу овог ци ља1). На но вом Са мит Г-20 у 
То рон ту 2010 го ди не (од 26-27 ју на) кон ста то ва но је да су у пе ри-
о ду од прет ход ног Са ми та до да нас по стиг ну ти ре зул та ти до бри 
те су при сут ни зна ци опо рав ка свет ске еко но ми је иако пред сто ји 
још дуг пут до ја сног, одр жи вог и из ба лан си ра ног еко ном ског по-
ра ста.2)

1. МЕЂУНАРОДНО ФИНАНСИЈСКО 
ПРАВО (INTERNATIONAL FINANCIAL 

LAW) И МОГУЋА РЕГУЛАТИВА

У прав ној те о ри ји до да нас, упр кос стал ним ана ли за ма, ни-
је се из дво јио ни је дан по го дан ни ти це ло вит те о риј ски по глед 
на пра во ко је се од но си на уре ђе ње ме ђу на род ног/гло бал ног фи-

1) FBS Im pro ving Fi nan cial Re gu la tion- Re port of FBS to G-20 Le a ders , 25. sep tem ber, 2009.

2) The G-20 To ron to Dec la ra tion Ju ne 26-27 2010.
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нан сиј ског тр жи шта.3) Увек ка да је у пи та њу по ку шај де фи ни са-
ња пој ма ме ђу на род но/гло бал но фи нан сиј ско пра во (In ter na ti o nal 
fi nan cial law- IFL) по ста вља се про блем при бли жа ва ња по сто је ћих, 
на ци о нал них прав них си сте ма. Чи ње ни ца је, да су до са да до не те 
број не де кла ра ци је и пла но ви ме ђу на род них не вла ди них ор га ни за-
ци ја, али су за пра во им пле мен ти ра ни са мо на ци о нал ни про гра ми 
са ци љем да ми ни ма ли зу ју не га тив не ефек те гло бал не фи нан сиј-
ске кри зе на на ци о нал не еко но ми је.

Пре ма Ph. Wo o du тре нут но по сто је од 193 су ве ре не др жа ве 
ко је при ме њу ју ско ро 320 прав них ју рис дик ци ја (прав на над ле жно-
сти). Оне су ран ги ра не од нај ве ћих, по сма тра ју ћи број ста нов ни ка 
и ге о граф ску ве ли чи ни (као што су Ки на и Бра зил) па до са свим 
ми ни ја тур них као што су Ni ue и Pa ci fic.4) Не ке др жа ве има ју ве ли-
ки број ју рис дик ци ја као нпр. САД (има 51 укљу чу ју ћи Dis trict of 
Co lum bia), Ка на да има 11, Аустра ли ја има 8 и УК 7.

По сма тра ју ћи уоп ште но, не ке од ју рис дик ци ја су ве о ма бли-
ске и мо же мо ре ћи да при па да ју истом прав ном кру гу 5) док се дру-
ге су штин ски, пот пу но раз ли ку ју (као нпр. Me xicо и Qu e en sland). 
Упр кос по сто је ћим раз ли ка ма, ве ћим или ма њим, прав ни по сло ви 
(фи нан сиј ске тран сак ци је, уго во ри из ме ђу бан ка и сл.) су сва ко-
днев но при сут ни. Ове по сло ве на зи ва мо по сло ви ма-уго во ри ма са 
ме ђу на род ним еле мен том6) за раз ли ку од ме ђу на род них уго во ра 
ко је др жа ве као су бјек ти ме ђу соб но за кљу чу ју. 

У осно ви ре ша ва ња прав них спо ро ва по во дом уго во ра (по-
сло ва) са ме ђу на род ним еле мен том је пи та ње, ко је ће се пра во као 
ме ро дав но при ме ни ти у од го ва ра ју ћој фи нан сиј ској тран сак ци ји. 

3) Paul Se be sti a nu ti ,“What is that thing cal led in ter na ti o nal fi nan cial law“, Law and Fi na na cial 
Mar ket Re vi ew, 1-5/2009 s. 15, J. H. Dal hu i sen: Dal hu i sen on tran sna ti o nal and Com pa ra ti ve 
Com mer cial, Fi nan cial and tra de law, по ку ша ва у сво јој књи зи да при ка же пот пу но но во 
зна че ње Co me mer cial , Fi nan cial and Tra de law kao Tran sna ci o nal nal law.

4) Phi lip Wo od: „How to com pa red re gu la tory re gi me“, Ca pi tal mar ket law Jo ur na le, 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 сва ко днев ном го во ру они се на зи ва ју ме ђу на род ни уго во ри, иако би тре ба ло да по-
сло ве ко ји има ју до дир са ви ше прав них по ре да ка на зи ва мо по сло ви са ме ђу на род ним 
еле мен том ка ко их озна ча ва и при ват но пра во. 
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Про пи си у пра ви лу не са др же из ри чит од го вор на пи та ње кад по-
сто ји ме ђу на род ни еле мент код ових по сло ва а ка да не. Прав ној и 
ар би тра жној прак си као и прав ној те о ри ји оста вље но је да на ђу од-
го вор у од но су на кон крет ну си ту а ци ју. За ви сно од вр сте тран сак-
ци је у кон крет ном слу ча ју, ме ро дав но пра во мо же би ти уго во ре но 
од стра не са мих уго вор них стра на. Ме ђу тим, уко ли ко та квог до го-
во ра не ма, мо гу се по ја ви ти ви ше прав них си сте ма ко ји пре тен ду ју 
да бу ду ре ле вант на пра ва. По том, сва ко од тих пра ва, ко је бу де од-
ре ђе но, пу тем ко ли зи о них нор ми, као ме ро дав но при ме њу је се на 
да ти прав ни од нос у пу ном оби му и то не са мо дис по зи тив ни не го 
и им пе ра тив ни про пи си то га пра ва.7) Основ ни про блем ко ји се ја-
вља у овим си ту а ци ја ма је сте ком пли ко ва ност си сте ма ко ли зи о них 
нор ми на ко ји ма би се на ве де на прав на пра ви ла мо гла гра ди ти.8) 

1.1. Но ви по јам фи нан сиј ског пра ва

Због на ве де них раз ли чи то сти, у прав ној те о ри ји но ви јег да-
ту ма по сто ји тен ден ци ја да се ове раз ли ке пре ва зи ђу уво ђе њем је-
дин стве ног пој ма фи нан сиј ско пра во.9) Пред мет ко ји ин те ре су је, 
пре све га би знис, је шта се под ра зу ме ва под из ра зом, фи нан сиј-
ско пра во. Нај че шћи про блем уче сни ка фи нан сиј ских тран сак ци ја 
пред ста вља не мо гућ ност де фи ни са ња свих фи нан сиј ских ино ва-
ци ја (Fu tu res, for ward, op ti ons, фи нан сиј ски де ри ва ти и сл.) и про-
мен љи вог фи нан сиј ског тр жи шта на ко јем се пре пли ћу ак тив но сти 
бан ка и дру гих фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. Упо ре до с тим, ну жност 
гло ба ли за ци је и по ве за ност свет ских при вре да ука зу је да је пи та-
ње фи нан сиј ске ре гу ла ти ве вр ло ком плек сно и не мо же се све сти 
на по је ди нач не сег мен те као што су по сло ви бан ка, бер зан ских 
тр жи шта или но вих фи нан сиј ских ин стру ме на та. По јам фи нан сиј-
ско пра во тре ба да омо гу ћи ства ра ње та кве ре гу ла ти ве ко јом би 
се по кри ли сви ефек ти фи нан сиј ских ак тив но сти на фи нан сиј ском 
тр жи шту уоп ште а не са мо ње го ви сег мен ти ко је ства ра ју сво јим 
ак тив но сти ма, управ ни од бо ри ве ли ких ком па ни ја, тр го ви на на 
бер зан ским тр жи шти ма или ак тив но сти фи нан сиј ских ин сти ту ци-
ја (бан ке, бро ке ри, ди ле ри, ин ве сти ци о ни фон до ви). Због то га се 
из раз фи нан сиј ско пра во упо тре бља ва ра ди је не го бан кар ско пра-
во, бер зан ско пра во или кор по ра тив не фи нан си је. 

7) Из у зе так су слу ча је ви пре вар ног за о би ла же ња пра ва (fra us le gis) и ка да би учи нак стра-
ног пра ва био про ти ван јав ном по рет ку (or de pu blic) др жа ве чи је би те ло тре ба ло да 
при ме ни стра но пра во

8) Sho ping ba sket ap proch је на зив ко ји је Se be sti a nu ti P. дао овој по ја ви.

9) Hud son Ala sta ir : The law of Fi na na ce, Swe et and Max well, 2009, стр. 6.
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1.2. Јав но пра во у обла сти ре гу ли са-
ња фи нан сиј ског тр жи шта

За раз у ме ва ње гло бал не фи нан сиј ске ре гу ла ти ве, по ред обла-
сти при ват ног пра ва (ко ја ре ша ва за кљу че ње и из вр ше ње уго во ра 
са ме ђу на род ним еле мен том) ве о ма су зна чај на и пра ви ла, ко ја се 
у обла сти фи нан сиј ског пра ва, до но се у ме ђу на род ним уго во ри-
ма из ме ђу др жа ва те пред ста вља ју део јав ног пра ва. Ра ти фи ко ва ни 
(по твр ђе ни) ме ђу на род ни уго во ри по ста ју са став ни део уну тра-
шњег прав ног по рет ка, што зна чи да про из во де исто прав но деј ство 
као да су их до не ли на ци о нал ни пар ла мен ти. У слу ча ју по сто ја ња 
раз ли ке у ре гу ли са њу не ког прав ног пи та ња из ме ђу на ци о нал ног 
за ко на и ра ти фи ко ва ног ме ђу на род ног уго во ра, пред но сти има ју 
од ред бе од но сно ре ше ња ме ђу на род ног уго во ра. То је слу чај са 
нај ви шим ак том Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да „Ar ti cal of Agre-
e ment“ ко ји је по сво јој прав ној при ро ди ме ђу на род ни уго вор ко-
ји за стра не тог уго во ра–др жа ве чла ни це, про из во ди ме ђу на род но 
јав но-прав не оба ве зе, да кле оба ве зе ко је оне има ју уза јам но јед на 
пре ма дру гој.

По ку шај де фи ни са ња ме ђу на род ног/гло бал ног фи нан сиј-
ског пра ва (In ter na ti o nal fi nan cial law) мо ра да об у хва ти, као што 
смо на пред из не ли, по ље при ват ног и јав ног пра ва. Гло ба ли за ци ја 
по сло ва ња на фи нан сиј ским тр жи шти ма ства ра но ви тренд а то 
је при бли жа ва ње и ну жно ме ња ње до са да шње по де ле ре гу ла ти ва. 
Рад на ства ра њу но ве гло бал не ре гу ла ти ве (као но вог об ли ка in ter-
na ti o nal fi nan cial law) зна чи не из о став ни на пор ка ства ра њу но вих 
до дир них та ча ка и гу бље њу ја сних гра ни ца из ме ђу на ци о нал них 
прав них кру го ва.

2. НОВИ ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУПИ У 
РАЗВОЈУ ФИНАНСИЈСКЕ РЕГУЛАТИВЕ 

У овом тре нут ку, као од го вор на по сто је ћу кри зу ства ра ју се 
раз ли чи те те о ри је ко је го во ре о по тен ци јал ним из ла зи ма из кри-
зе. Не спор но је да ре гу ли са ње фи нан сиј ских тр жи шта пут ко ји је 
ве ћи на ауто ра при хва ти ла. Ов де ће мо из дво ји ти пет нај ва жни јих 
те о риј ских при сту па ко ји го во ре о мо гу ћем ре гу ли са њу кри зе до-
но ше њем но ве гло бал не фи нан сиј ске ре гу ла ти ве.10)

10) Ерик Хе лај нер: „Фи нан сиј ска кри за и ре ак ци је - шта се до са да де ша ва ло“, Ви зи је и оп-
ци је за ју го и сточ ну Евро пу, 12/2009, стр. 3.
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Пр ви је по пу ња ва ње пра зни на у ре гу ла ти ви на ме ђу на род-
ном ни воу. За го вор ни ци овог при сту па сма тра ју да су фи нан сиј ска 
тр жи шта скло на сло мо ви ма па се да на шња не ста бил ност ну жно 
за вр ши ла кри зом ко ја је узро ко ва на ра зним фак то ри ма. По чев од 
не до ста та ка у ре гу ла ти ви (не ре гу ли са ње ино ва тив них по сло ва као 
саб прајм кре ди ти, се кју те ри за ци ја, тр го ви на фи нан сиј ским де ри-
ва ти ма и сл.) до про пу ста у ра ду кон трол них ор га на.

Дру ги је ре фор ма ме ђу на род не фи нан сиј ске кон тро ле. Пред-
став ни ци овог при сту па не же ле са мо да ак ту а ли зу ју ме ђу на род ну 
ре гу ла ти ву већ да је истин ски ре фор ми шу. Са те тач ке гле ди шта 
кри ви цу за из би ја ње кри зе не тре ба тра жи ти са мо у чи ње ни ци да 
кон трол ни ор га ни ни су др жа ли ко рак са ино ва ци ја ма на тр жи шту, 
већ мно го ви ше у са др жи ни са ме тре нут но ва же ће ре гу ла ти ве ко ју 
ни је до вољ но са мо по о штри ти и про ши ри ти. До дат но је по треб но 
из ме ни ти ва жне ка рак те ри сти ке ове ре гу ла ти ве, уко ли ко по сто ји 
же ља за из бе га ва њем ве ће кри зе.

Тре ћи је от пор пре ма ре гу ли са њу. Овај при ступ је пот пу-
но дру га чи ји јер на сто ји да пру жи от пор на сто ја њи ма вла да да се 
уста но ви но ва ре гу ла ти ва за фи нан сиј ска тр жи шта. За сту па се ста-
но ви ште да др жав ни ре гу ла то ри ни ка да не мо гу да рас по ла жу до-
вољ ном ко ли чи ном ин фор ма ци ја ка ко би би ли у ста њу да спре че 
сле де ћу кри зу и увек из но ва во де из гу бље ну бит ку.

Че твр ти је кон тр о ла про то ка ка пи та ла. Овај при ступ за-
ла же се за стро жу кон тро лу пре ко гра нич них кре та ња ка пи та ла. У 
при лог ово ме го во ри чи ње ни ца да је кри за де лом про у зро ко ва на 
и ек це сном мо бил но шћу ка пи та ла. Енорм ни при ли ви ка пи та ла у 
САД до при не ли су до дат ном на ду ва ва њу та мо шњег ме ху ра од са-
пу ни це ко је су хра ни ле шпе ку ла ци је. Кон тро ла про то ка ка пи та ла и 
ства ра ње ма сив них де ви зних ре зер ви зах те ви су ове гру пе.

Пе ти је де цен тра ли зо ва но ре гу ли са ње. Овај при ступ ре гу ли-
са њу за ла же се за из ве сну де цен тра ли за ци ју ме ђу на род ног ре гу-
ли са ња фи нан сиј ског си сте ма ко ја иде у сме ру ува жа ва ња раз ли-
чи то сти свих ак те ра на тр жи шту. До са да шње уво ђе ње стан дар да 
и ко дек са у зе мље у раз во ју зна чи ло је ши ре ње ан гло а ме рич ких 
стан дар да као нај бо љег мо де ла за дру ге. Ка ко је њи хов ре но ме у 
овом тре нут ку упи тан а ути цај евро зо не и Ази је до би ја на зна ча ју, 
мо гућ ност раз во ја ре ги о нал не ре гу ла тор ске ини ци ја ти ве основ је 
овог при сту па. 
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3. Г-20 НОВО ГЛОБАЛНО ТЕЛО ЗА КООРДИНАЦИЈУ 
ФИНАНСИЈСКЕ РЕГУЛАТИВЕ

3.1. Раз вој уло ге Г-20

Пред ста вља ју ћи раз ли чи те те о риј ске при сту пе мо же мо 
уочи ти њи хо ву за јед нич ку ка рак те ри сти ку, ис ти ца ње по тре бе да се 
де лат ност фи нан сиј ских тр жи шта ну жно мо ра ре гу ли са ти у ци љу 
ње го ве за шти те али је пи та ње у ко јој ме ри и на ко ји на чин. Од го-
вор на ово пи та ње мо гао би би ти у ана ли зи до са да шње прак се и 
пред у зе тих ак тив но сти од стра не вла да нај ра зви је ни јих др жа ва и 
нај зна чај ни јих фи нан сиј ских ме ђу на род них ин сти ту ци ја. У овом 
тре нут ку ак тив но сти Г-20 мо жда пред ста вља ју и прак тич ни пу то-
каз да љег раз во ја гло бал не фи нан сиј ске ре гу ла ти ве.

Г-20 је не фор мал ни фо рум ко ји оку пља ми ни стре фи нан си ја 
и гу вер не ре цен трал них ба на ка два де сет свет ских нај ра зви је ни јих 
зе ма ља, укљу чу ју ћи и Европ ску уни ју. Пр ви са ста нак Г-20 је одр-
жан у Бер ли ну 1999. го ди не. За раз ли ку од Г-8 ко ја оку пља са мо 
ин ду стриј ски нај ра зви је ни је зе мље, Г-20 је за ми шљен као ме сто 
кон так та и рас пра ве ме ђу раз ви је ним зе мља ма и зе мља ма чи је је 
тр жи ште у на ста ја њу. Та ко су чла ни це гру пе; Ар ген ти на, Аустра-
ли ја, Бра зил, Европ ска уни ја, Фран цу ска, Ин ди ја, Ин до не зи ја, Ита-
ли ја, Ја пан, Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка, Ју жна Ко ре ја, Ка на да, Ки на, 
Мек си ко, Не мач ка, Ру си ја, Са у диј ска Ара би ја, Сје ди ње не Др жа ве, 
Тур ска и Ве ли ка Бри та ни ја. За јед но, ове др жа ве чи не 90% свет ског 
БДП-а те 80% свет ске тр го ви не. Чел ни ци Г20 су се сло жи ли да 
ова гру па убу ду ће по ста не глав ни ме ђу на род ни фо рум за ко ор ди-
ни ра ње гло бал не еко ном ске по ли ти ке, па би та ко по ста ла ва жни ја 
од ин ду стри ја ли зи ра них зе ма ља Г7, од но сно Г8 са Ру си јом, ко је 
до ми ни ра ју свет ском еко но ми јом. Скуп је по твр дио чи ње ни цу да 
бр зо ра сту ће при вре де као што су Ки на и Ин ди ја да нас игра ју пу но 
ве ћу уло гу у ра сту свет ске еко но ми је. Чел ни ци Г20 та ко ђе су се 
сло жи ли да да ју ви ше гла сач ке сна ге у Ме ђу на род ном мо не тар-
ном фон ду зе мља ма са бр зо ра сту ћим еко но ми ја ма. Та ко ће се око 
5 по сто гла сач ких пра ва у Ме ђу на род ном мо не тар ном фон ду пре-
ба ци ти са бо га тих зе ма ља на до сад не за сту пље не зе мље као што 
је Ки на, а исто пра ви ло је пред ло же но и за од лу чи ва ње у Свет ској 
бан ци. На и ме, тре нут но ин ду стриј ски раз ви је не зе мље има ју око 
57 по сто гла сач ких пра ва у ММФ-у од 85 по сто ко ли ко је по треб но 
за до но ше ње од лу ке.
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На са стан ку је та ко ђе од лу че но да оја ча и Од бор за фи нан-
сиј ску ста бил ност (Fi nan ci lal Sta bi lity Bo ard -FSB) ко је је осно ва-
но још 1999. го ди не са иде јом да ја ча ста бил ност ме ђу на род них 
фи нан си ја кроз раз ме ну ин фор ма ци ја и ме ђу на род ну са рад њу. У 
бу дућ но сти би сe ФСБ тре бао по ја ви ти као «че твр ти стуб» ста бил-
но сти ме ђу на род ног фи нан сиј ског си сте ма, за јед но са ММФ-ом, 
Свет ском бан ком и Свет ском тр го вин ском ор га ни за ци јом, и ра ди-
ти као си стем за ра но упо зо ра ва ње на евен ту ал но до ла зе ћу фи нан-
сиј ску кри зу.11)

У сеп тем бру 2009 го ди не у Пит сбур гу одр жан је Са мит гру пе 
Г20 на ко јем је до не то са оп ште ње у ко јем су из не те да љи смер ни це 
за раз вој ре гу ла ти ве и ре фор ме ко је ће мо ћи од го во ри ти по тре ба ма 
гло бал не еко но ми је 21 ве ка. Гру па Г-20 од ре ђе на је као при мар ни 
фо рум за ме ђу на род ну еко ном ску са рад њу12) 

3.2. Но ви ме на џер фи нан сиј ске ре гу ла ти ве

Пред сто је ћи за да так Г20 (да до не се окви ре и по ста ви но ву 
фи нан сиј ску ре гу ла ти ву)упу ћу је нас на по ље јав ног пра ва у обла-
сти фи нан сиј ских тр жи шта. Ка да го во ри мо о јав ном пра ву, ми ми-
сли мо на ле ги сла ти ву (у ра зним фор ма ма)13) до не ту од стра не др-
жа ва или јав них те ла ко је су оне ство ри ле али и од не фор мал них 
те ла ко ја су ме ђу на род ној фи нан сиј ској сце ни (нпр. Г7, Г8, Г20).У 
ра ној фа зи раз во ја мо дер ног јав ног пра ва у обла сти фи нан си ја до-
но ше ње ре гу ла ти ве би ло је пра ће но са два основ на кон цеп та ко ји 
су на сто ја ли да се с јед не стра не за шти ти на ци о нал ни ин те рес др-
жа ва на ко је су се про пи си од но си ли а с дру ге да се за шти ти ин те-
рес по је ди них гру па или сег ме на та фи нан сиј ског тр жи шта (ко ји су 
у ве ли ком бро ју слу ча је ва би ли иден тич ни са на ци о нал ним ин те-
ре си ма). US In vest ment Com pa ni es Act из 1940, на при мер, про кла-
мо вао је као основ ни циљ овог за кон ског тек ста за шти ту на ци о нал-
них ин те ре са и ин те ре са ин ве сти то ра.14)

Да нас, ме ђу тим, ста ње на фи нан сиј ском тр жи шту по ка зу је 
ис пре пле те ност мно гих ин те ре са ко је се шти те раз ли чи тим ни во-
ом ле ги сла тив не хи је рар хи је. Гло бал но тр жи ште је сво јим раз во-

11)  До ступ но на ин тер нет стра ни www. G-20

12)  Са мит гру пе Г-20, Бан кар ство , 9-10/2009, (текст дат у це ли ни у ори ги на лу и пре во ду 
на срп ски је зик) 

13) Уго во ри, спо ра зу ми, кон вен ци је, од лу ке и сл. Да нас по сто ји до ста ши ро ка ли те ра ту ра 
ко ја об ја шња ва раз ли чи те пу те ве ко ји ма се оства ру ју ме ђу на род ни спо ра зу ми (An drew 
Gu zman: The de sign of In ter na ti o nal Agre e ments, 16 EUR.J.int.~l L-2005.) Сви на ве де ни 
прав ни ак ти су раз ли чи те прав не сна ге.

14) Ви де ти: The In vest ment Com pany act of 1940 (15 USC 80a-1ff)
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јем на ме та ло при о ри те те у пре ва зи ла же њу раз ли ка ко је су уста но-
ви ли раз ли чи ти прав ни си сте ми. Ин те ре си ко ји су би ли ис ка за ни 
као оп шти (зах тев за ујед на ча ва њем пра ви ла) зах те ва ли су пот пу но 
ја сну и чвр сту ре гу ла ти ву, док су ма ње зна чај ни ин те ре си би ли об-
у хва ће ни не фор мал ним до го во ри ма. Та ко на при мер ме ђу на род на 
пла ћа ња ре гу ли са на су стан дар ди ма ко ји су је дин стве ни и ре гу ли-
са ни су ујед на че ним пра ви ли ма.(нпр. SWIFT).

С об зи ром да је наш фо кус усме рен ка уло зи Г-20 у ства ра-
њу но ве свет ске фи нан сиј ске ре гу ла ти ве, сам ста тус Г-20 као не-
фор мал не гру пе, ве о ма је зна ча јан у са гле да ва њу мо гућ но сти да 
се фи нан сиј ска ста бил ност као при о ри тет оства ри. На Са ми ту у 
Лон до ну, ли де ри Г20 да ли су ши рок ман дат ФБС про ши ру ју ћи ње-
го во члан ство са пред став ни ци ма зе ма ља у раз во ју са ци љем одр-
жа ва ња фи нан сиј ске ста бил но сти. По сле утвр ђи ва ња но ве уло ге 
ФБС, на са стан ку у Пит сбур гу, овај од бор под нео је зва нич ни из-
ве штај о свом ра ду са ни зом пред ло га за ре фор ме и за ду же њи ма 
свих ин сти ту ци ја те пре гле дом по стиг ну тих ре зул та та ка ко се кри-
за у овом оби му ви ше не би мо гла по но ви ти. У ци љу на ве де ног, 
но во о сно ва ни ФСБ је до нео и 3 ак та ко ја пред ста вља ју из ве шта је 
о по стиг ну том сте пе ну на прет ка ка ства ра њу но ве ре гу ла ти ве. То 
су: „Over vi ew of pro gress in Im ple men ti ing the Lon don Sum mit Re-
com men da ti ons for Streg the ning Fi nan cial Sta bi lity, Im po ving Fi nan-
cial Re gu la tion и Pro gress re port on the ac ti ons to pro mo te fi nan cial 
re gu la tory re form Is sued by US cha ir of the Pittsburg G-20 sum mit“ 
сви од 25.09.2009. 

Ово је сва ка ко био пр ви ко рак у су о че њу са по сто је ћим про-
бле мом ре ша ва ња свет ске фи нан сиј ске кри зе. Не ми нов но се ја вља 
но ва ди ле ма, да ли је фор ми ра њем но вог те ла (ФСБ) и до но ше њем 
ни за ме ра и ака та од стра не Г-20 у ства ри ко рак ка ства ра њу но вог 
те о риј ског при сту па и мо де ла у из град њи но ве гло бал не фи нан сиј-
ске ре гу ла ти ве или са мо ко рак ка ре кон струк ци ји по сто је ће прак се. 
Да би се би ло ко ји од на ве де них ци ље ва оства рио би ће по треб но 
са че ка ти да вре ме по ка же пра ве ре зул та те. А до та да ана ли зом до-
са да шње по ли ти ке и до не тих ака та мо гли би раз мо три ти мо гућ-
ност по сти за ња са гла сно сти др жа ва чла ни ца и евен ту ал но од ре ђе-
ње смер ни ца да љег раз во ја ре гу ла ти ве.

Тре нут но, иако су ме ха ни зми до но ше ња ре гу ла ти ве на по-
љу ме ђу на род ног јав ног пра ва ре ла тив но огра ни че ни, још сна-
жни ју пре пре ку ка до но ше њу фи нан сиј ске ре гу ла ти ве пред ста вља 
кон цеп ту ал на кон фу зи ја иза зва на по сто ја њем раз ли чи тих фи нан-
сиј ских на ци о нал них ре гу ла ти ва и ин те ре са ко ји се њи ма шти те. 
Исто риј ски по сма тра но у по је ди ним обла сти ма фи нан сиј ских ак-
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тив но сти еко ном ску до ми на ци ју су гра ди ли ве ли ки игра чи (са да 
чла ни це Г20 као што су САД, ЕУ, Ки на, Ру си ја) те су на ме та ли 
сво ју на ци о нал ну ре гу ла ти ву као до ми нан ту, чи ме су се шти ти ли 
њи хо ви еко ном ски ин те ре си, али то ну жно мо ра би ти ко ри го ва-
но. По сто је ћој сли ци тре ба до да ти и чи ње ни цу да пре ва зи ла же-
ње раз ли ка и по ку шај ства ра ња гло бал не фи нан сиј ске ре гу ла ти ве 
под ра зу ме ва мо гућ ност од ре ђе ња је дин стве ног ци ља ка ко јем те-
жи гло бал но тр жи ште. Ка ко у овом тре нут ку још увек не ма ја сно 
од ре ђе ног ци ља ка ко јем би све уче сни це фи нан сиј ске утак ми це 
те жи ле, та кав ни во до го во ра пра ти и фи нан сиј ска ре гу ла ти ва. То 
на да ље зна чи да у овом тре нут ку не мо же мо го во ри ти о по сто ја њу 
мо гућ но сти да се ство ри чвр ста, оба ве зу ју ћа, ре гу ла ти ва (hard law) 
те се у ства ра њу да љег до го во ра око ци ља ко јем те жи свет ска за-
јед ни ца, а са мим тим и фи нан сиј ске ре гу ла ти ве, кла сич ни прав ни 
ин стру мен ти нај че шће за ме њу ју ин стру мен ти ма ме ког пра ва (soft 
law). 

3.2.1. Soft law ин стру мент у из град њи ме-
ђу на род не фи нан сиј ске ре гу ла ти ве

То ком 20 ве ка по сто је ће прав не те о ри је и прак са у окви ру 
ме ђу на род ног пра ва ну жно су се мо ра ле ино ви ра ти услед бр зих 
про ме на. Про ме на по ли тич ке кар те те про цес ме ња ња и сло мо ва 
вој но-по ли тич ких бло ко ва и но ва еко ном ска кар та све та зах те ва ле 
су про ме ну у ре гу ли са њу ме ђу на род них од но са. Основ про ме не 
на ла зио се у про ме ни из во ра пра ва и на чи ну ко ди фи ка ци је нор ми 
на ме ђу на род ном ни воу, где су ме ђу на род ни уго во ри за ме ње ни ме-
ђу на род ним спо ра зу мом. Уско ро је ово по стао но ви тренд где су 
ме ђу на род не ор га ни за ци је али и дру ге не фор мал не ор га ни за ци је 
др жа ва пре у зе ле ак тив ну уло гу у ре ша ва њу ме ђу на род них од но са 
но вим на чи ном до но ше ња и при ме не прав них нор ми. У за пад ној 
док три ни по чео је у то вре ме да се фор ми ра по јам „soft law“.15) 

Да нас, у 21 ве ку при ме на soft law пред ста вља си стем на че ла 
мо дер ног ме ђу на род ног пра ва ко ја се раз ли ку ју од прак се из про-
шло сти. По што је да нас је дан од на чи на ства ра ња ме ђу на род ног 
пра ва, спо ра зум (екс пли цит ни или пре ћут ни), нор ме ко је се на овај 
на чин ства ра ју не ма ју исту прав ну при ро ду као нор ме „hard law“те 
не про из во де иста прав на деј ства и прав не ак те, па се њи хов зна чај 
про це њу ју кроз мо рал не или по ли тич ке при зме.16)

15)  Ant hony D Ama to : In ter na ti o nal Soft law, Hard law and Co he ren ce сма тра да је на ста нак 
soft law те о ри је за по чео Вла ди мир Вер дан ски у свом де лу Bi ossphe re још 1926. го ди не.

16)  Ве ли жа ни на М.: „Ме ко пра во и ње го ва уло га у ре гу ли са њу ме ђу на род них од но са“, Ме-
ђу на род ни прав ник 2006, стр. 3. 
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Раз ли ке из ме ђу hard и soft law у ве ћи ни прав них раз ма тра ња 
за пад них шко ла на ла зи се у по љу при ме не. Ово је нај че шће по-
ла зни основ за де фи ни са ње hard од но сно soft law. Ве ћи на ауто ра 
сма тра да се чвр стим пра вом ус по ста вља прав на оба ве за ко ја нор-
ма ма да је фор мал но прав ни ка рак тер док нор ме ме ког пра ва не ма ју 
оба ве зу ју ћи ка рак тер, ни су фор мал но оба ве зне али има ју ве ли ки 
ути цај на по на ша ње стра на у град њи прав них пра ви ла..17)

Да кле, soft law је сло же на и про тив реч на по ја ва, ко ја има 
сво је по зи тив не и не га тив не стра не. Пре ма овим ауто ри ма ње го во 
по сто ја ње за ма гљу је гра ни це из ме ђу кла сич ног пра ва (прав но ре-
гу ли са ње) и спо ра зу ма (не прав но ре гу ли са ње) од но сно нор ми без 
угра ђе не оба ве зе код ко јег се по себ но по тен ци ра прин цип до бре 
во ље при ис пу ње њу оба ве за пре у зе тих до го во ром.18). 

Др жа ве све ви ше ко ри сте ши рок спек тар прав них ин стру ме-
на та чвр стог и ме ког пра ва, ко ји има ју раз ли чи ту прав ну при ро ду 
ко ја се раз ли ку је по пре ци зно сти али и оба ве зно сти нор ми ко је се 
њи ма гра де. Ка ко би до се гле сво је утвр ђе не ци ље ве, др жа ве их не-
кад ко ри сте са мо стал но а по не кад ком би но ва но, јер сва ки од њих 
ну ди по себ не пред но сти али и ма не. Да нас је при сут но у ства ра-
њу но вог ме ђу на род ног пра ва мно го но вих ин стру ме на та ко ји су у 
ства ри ре зул тат ин тер ак ци ја прав них ин стру ме на та чвр стог и ме-
ког пра ва.

Уго во ри ство ре ни чвр стим пра вом (hard law) има ју ди рек-
тан ефе кат у на ци о нал ној ре гу ла ти ви те зах те ва ју до но ше ње на-
ци о нал них пра ви ла ко је ства ра ју но ве ала те ко ји ма се мо би ли шу 
до ма ћи су бјек ти.

Основ ни не до ста так soft law је не до ста так прав не оба ве зе 
па га мно ги ауто ри и не сма тра ју пра вом. Без на ме ре да се ду бље 
за др жа ва мо на пред но сти ма и не до ста ци ма ко ји се ве о ма до бро 
из у че ни у те о ри ји, сва ка ко тре ба на гла си ти до бро бит ко ју до но си 
при ме на soft law ин стру ме на та.

Soft law мо же би ти ин стру мент ко јим ће се ути ца ти на по на-
ша ње вла да, он чак мо же би ти основ за ре ша ва ње спо ро ва у ме ђу-
на род ним од но си ма ка да се ути цај на вла де вр ши стал ним јав ним 
ис ти ца њем бит них ин фор ма ци ја, фор ми ра ње цр них ли ста или ис-
ти ца ња не при хва тљи вог по на ша ња у по је ди ним обла сти ма у ко ји-
ма се же ли до сти ћи од ре ђе ни сте пен ре гу ли са но сти.

17)  Gre gory C. Shaf fer, Mark A. Pol lack :How hard and Soft law In ter act in In ter na ti o nal Re gu la-
tory Go ver nan ce: Al ter na ti ves, Com ple ments and an ta go nists , Uni ver sity of Min ne so ta , Law 
School, le gal Stu di es re se arch Pa per Se ri es, re se arch Pa per No. 09-23 Пу но об ја шње ње три 
мо де ла ин тер ак ци је hard and soft law.

18)  Ре ше тов: „Ме ко пра во“, Мо сков ски ча со пис ме ђу на род ног пра ва 1999, N2 стр. 26
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Мо же мо кон ста то ва ти да soft law не мо же би ти из вор пра ва. 
Да кле, ме ђу на род ни спо ра зу ми са свим сво јим са др жа јем у ме ђу-
на род ном пра ву су при хва ће ни као чи ње ни ца али не и као из вор 
пра ва.19)

4. РЕ ЗУЛ ТА ТИ Г-20 У СТВА РА ЊУ НО ВЕ  
ФИ НАН СИЈ СКЕ РЕ ГУ ЛА ТИ ВЕ ОД 

ПИТ СБУР ГА ДО ТО РОН ТА

По сле крат ког уво да у по јам и раз у ме ва ње soft law вра ти мо 
се на сам по че так овог ра да и пи та ње мо гућ но сти Г-20 да ство ри 
пут ка чвр стој фи нан сиј ској ре гу ла ти ви.

Уко ли ко при сту пи мо ана ли зи до ку ме на та ко је је до не ла ова 
гру па 20) уоча ва мо да су при ме ње ни раз ли чи ти ни воу оба ве зно сти 
прав них нор ми ко ји ма се уре ђу је по на ша ње свих уче сни ка у ци-
љу ства ра ње фи нан сиј ске ста бил но сти. При сут на су че ти ри ни воу 
прав не оба ве зно сти нор ми у до ку мен ти ма до не тим на Са ми ту у 
Пит сбур гу. Пр ви ни во су нор ме ко је пред ста вља ју кре и ра ња оба-
ве зних стан дар да. То су нор ме са нај ви шим сте пе ном оба ве зно сти 
ко је ће при ме ни ти и угра ди ти у свој прав ни си стем све зе мље чла-
ни це гру пе, а оне се од но се на ра чу но вод стве не стан дар де, стан-
дар де пла ћа ња и сл. Дру ги ни во нор ми су оне ко ји ма се спро во ди 
ме ђу на род но до го во ре но по на ша ње али без угра ђе не прав не оба-
ве зно сти (за себ ни спо ра зу ми ко ји ма за ин те ре со ва не зе мље уре ђу-
ју сво је ме ђу соб не од но се на по љу фи нан си ја). Тре ћи ни во нор ми 
су нор ме ко је го во ре о „до број прак си“ и оне пред ста вља ју са мо 
пре по ру ке, без прав не оба ве зно сти. (пре по ру ке да те за кре дит не 
реј тинг аген ци је и сл.) Че твр ти ни во нор ми су са мо по ка за те љи 
оп штег при сту па у ре ша ва њу по је ди них пи та ња. То ни су нор ме 
не го нај оп шти је плат фор ме за мо гу ћи бу ду ћи раз вој фи нан сиј ских 
про пи са. Ова ко по ста вљен про грам ак тив но сти ука зу је да ће Г20 
у спро во ђе њу свог основ ног за дат ка мо ра ти да се ко ри сти ин стру-
мен ти ма чвр стог и ме ког пра ва ка ко би до шло до гло бал не хар мо-
ни за ци је на по љу фи нан сиј ске ре гу ла ти ве.

19)  Hill gen be rrg Hart mut: „A fresh lo ok at Soft law“, Euro pean jo ur nal of In ter na ti o nal Law, 
1999, vol. 10, No. 3, стр. 499-515.

20)  Overview of  progress in Implementiing the London Summit Recommendations  for Stregth-
ening 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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Кључ ни део до ку ме на та се фо ку си ра на ја ча ње фи нан-
сиј ског над зо ра У ци љу да се обез бе ди мно го ве ћа кон зи-
стент ност и си сте мат ска са рад ња, пот пу но но ва уло га до де-
ље на је ФСБ - Од бор за фи нан сиј ску ста бил ност о ко јом смо 
већ ра ни је го во ри ли. 

Ана ли зом из ве шта ја о пред у зе тим ак тив но сти ма у ства ра њу 
фи нан сиј ске ре гу ла ти ве од стра не ФСБ мо гли би за кљу чи ти да је 
пут ка до но ше њу ре гу ла ти ве оја ча ва ње soft law ре жи ма. Спрем ност 
да soft law ре жим по ста не осна жен ин стру мен ти ма hard law ре жи-
ма, ви ди мо из ак та пре зен то ва них на Са ми ту Г20 у Пит сбур гу. У 
на ве де ним ак ти ма став САД и ЕУ ја сно је од ре ђен. Обе стра не су 
спрем не да пред ло же не ме ре у по је ди ним обла сти ма ( ма кро пру-
ден ци ал на по ли ти ка, хеџ фон до ви)21) по ста ве као оба ве зу ју ће на 
на ци о нал ном ни воу. То зна чи да по сто ји спрем ност да се утвр ђе не 
исто вет не вред но сти ство ре не soft law ре жи мом угра де у на ци о-
нал ну ре гу ла ти ву и ти ме ис ка жу спрем ност ка ства ра њу чвр стог, 
по ве за ног од но са. Хи по те за би да кле мо гла би ти одр жи ва да САД 
и ЕУ има ју нај зна чај ни ју и пре суд ну уло гу у ства ра њу но ве фи нан-
сиј ске ре гу ла ти ве ко ја би пред у пре ди ла но ву кри зу. Али тре нут на 
си ту а ци ја го во ри дру га чи је. У на ве де ном из ве шта ју не по сто ји ни-
јед на за бе ле шка о на ме ра ма дру гих чла ни ца Г-20, на ро чи то Ки не 
па и Ру си је да при бег ну овом на чи ну осна же ња ин стру ме на та soft 
law-а. По ред то га и дру ги ин ди ка то ри на ро чи то из Ки не, ко ја је 
не за до вољ на до ла ром па и бро јем гла со ва у ММФ, го во ре да ова 
хи по те за не ће мо ћи да се одр жи јер је при су тан ви сок сте пен не са-
гла сно сти око исто вет но сти вред но сти ко је би мо гле да се ре гу ли-
шу овим пу тем. 

4.1. Де кла ра ци ја Са ми та Г-20 у То рон ту

Раз ли чи ти при сту пи на чи ну опо рав ка свет ске еко но ми је, ко-
ји су при сут ни ме ђу во де ћим чла ни ца ма Г-20 под гре ја ли су бо ја зан 
да ће би ти не мо гу ће ус по ста ви ти са гла сност на Са ми ту у То рон ту. 
Сре ћом, ова оче ки ва ња се ни су об и сти ни ла. Иако при су тан, ве ли-
ки јаз, из ме ђу ми шље ња САД ко ја за го ва ра по раст по тро шње као 
је ди ни мо гу ћи пут ка из ла ску из ре це си је и ста ва ЕУ( углав ном 
Не мач ке) ко ја по др жа ва ве ћи сте пен кон тро ле ве ли ких ба на ка и 
пот пу ну штед њу у рас по ла га њу сред стви ма бу џе та, ком про мис је 
оства рен. 

21)  Као при мер: Ef fort to esta blish system wi de over sight and mac ro pru den tial po licy ar ran ge-
ments are al so ono ging at the na ti o nal and re gi o nal le vel. For in stan ce , in the Uni ted sta te 
the Tre a sury de part mant has for war ded pro po sed le gi sla tion to Con gress that calls for esta-
blis hment of a Fi nan cial Sta bi lity Ser vi ces over sight Co un cil (стр. 9).
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За се да ње Г-20 у То рон ту успе шно је за вр ше но и до не та је 
Де кле ра ци ја ко јом су из ло же ни за кључ ци уче сни ка. Тач ком 3 и 4 
Де кла ра ци је кон ста ту је се да су до са да шњим ра дом чла но ва Г-20 
и фор ми ра них струч них те ла оства ре ни до бри ре зул та ти и да је 
при сут на тен ден ци ја из ла ска из кри зе али „озбиљ ни иза зо ви“ тек 
пред сто је. До не та су три основ на окви ра ме ра (смер ни ца) за да љи 
рад. Пр ви оквир да љих смер ни ца до не тих на Са ми ту од но си се на 
сна жан, одр жив и из ба лан си ран еко ном ски раст, дру ги на ре фор-
ми са ње фи нан сиј ског сек то ра и тре ћи на ме ђу на род не фи нан сиј ске 
ин сти ту ци је и њи хов да љи раз вој. Кон ста ту је се да су по стиг ну ти 
ре зул та ти ви дљи ви и да је за у ста вљен пад на еко ном ским тр жи-
шти ма те се уоча ва опо ра вак свет ске еко но ми је, за хва љу ју ћи ме-
ра ма до не тим на Са ми ту у Пит сбур гу ко је су ство ри ле ре гу ла ти ву 
чи ји је основ кон тро ла ри зи ка.22) За раз ли ку од на ве де ног, основ ни 
циљ до не тих ме ра на но вом Са ми ту у То рон ту је сте пре ва зи ла же-
ње фи скал них де фи ци та. Основ ни за кљу чак је сте да вла де др жа ва 
тре ба да кре и ра ју и сле де сво је про гра ме за еко ном ски сти му ланс 
и са ни ра ње бу џет ских де фи ци та сход но соп стве ним усло ви ма и 
окол но сти ма раз во ја. За себ ност ме ра мо ра се те ме љи ти на ин ди-
ви ду ал ним усло ви ма и по тре би пре ва зи ла же ња по ве ћа ног бро ја 
не за по сле них. На чел но је до го во ре но да би чла ни це Г-20 тре ба ле 
сво јим про гра ми ма да омо гу ће сма ње ње фи скал них де фи ци та за 
сва ку од њих за 50% до кра ја 2013 го ди не. Ре фор ма фи нан сиј ског 
си сте ма и да ље тре ба да се кре ће у прав цу по о штре не кон тро ле 
ри зи ка. Бан ке мо ра ју знат но да по ве ћа ју основ ни ка пи тал ( стан-
дар ди у по гле ду ка пи та ла и ли квид но сти бан ка тре ба да се им пле-
мен ти ра ју до кра ја 2012. го ди не). Уво ђе ње чвр стих пра ви ла у овој 
обла сти мо ра би ти пра ће но ефи ка сни јом кон тро лом. Уло га ме ђу-
на род них ин сти ту ци ја мо ра се оја ча ти ре фор ма ма ко је зна че до но-
ше ња спо ра зу ма о ре фор ми са ном од но су гла со ва у окви ру ММФ-а 
Фор ми ра на је гру па за ду же на за из ра ду ме ра ко је ће би ти до не те у 
ци љу бор бе про тив ко руп ци је. Оп шти је за кљу чак да др жа ве тре ба 
да по ја ча ју ре гу ла тор не окви ре ра ди опо рав ка фи нан сиј ских си сте-
ма у скла ду са соп стве ним сна га ма и усло ви ма по сло ва ња, али оне 
мо ра ју би ти та ко кре и ра не да спре ча ва ју про тек ци о ни зам. 

4. 2. Де цен тра ли зо ва но ре гу ли са ње као ал тер на ти ва

У ци љу пре ва зи ла же ња на ста ле си ту а ци је зе мље Г20 су на 
свом Са ми ту у но вем бру 2009. од лу чи ле да про ши ре ФСБ, у ви-
ду ја ча ња члан ства на пред ни јих зе ма ља у раз во ју. Исто вре ме но су 
„дру га ва жна те ла“ ко ја се ба ве по ста вља њем стан дар да по зва на да 

22)  Де кла ра ци је Г-20 у То рон ту – An nex 1 - тач ка 4 и 5, стр. 5.
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без од ла га ња пре и спи та ју сво је члан ство (ше фо ви др жа ва и вла да 
Г8). То је до при не ло ства ра њу стан дар да, од но сно уни вер зал них 
окви ра ко ји су до при не ли за у ста вља њу кри зе али са мо у окви ру 
зе ма ља чла ни ца гру пе Г-20. Уко ли ко ове ини ци ја ти ве за и ста бу ду 
у ста њу да про бу де ин те ре со ва ње зе ма ља у раз во ју, оне би би ле 
спрем не да за јед но уче ству ју у ре а ли за ци ји при сту па ко ји за го ва ра 
је дин стве ну гло бал ну фи нан сиј ску ре гу ла ти ву. Уко ли ко ове ини-
ци ја ти ве бу ду од ба че не би ће мо све до ци ства ра ња от по ра про тив 
уни вер зал них ре гу ла тор ских про је ка та а мо жда и ра сту ћег ин те-
ре со ва ња за де цен тра ли зо ва ни и ја че фраг мен ти ра ни ме ђу на род-
ни ре гу ла тор ски по ре дак. Ево лу ци ја од но са за ви си ће пр вен стве но 
од од го во ра на пи та ње да ли је мо гућ за јед нич ки спо ра зум (свих 
кључ них ак те ра) о основ ним ци ље ви ма раз во ја ме ђу на род ног фи-
нан сиј ског тр жи шта.

 Већ са да се мо гу осе ти ти за че ци ин те ре со ва ња за де цен тра-
ли зо ва но ре гу ли са ње због не мо гућ но сти по сти за ња до го во ра око 
за јед нич ког ци ља. Оно ће и да ље ра сти уко ли ко ан гло а ме рич ки 
до но си о ци од лу ка по ку ша ју да по ста ве пра вац ме ђу на род ним ре-
гу ла тор ним стра те ги ја ма ко ји пре ви ше од сту па од оче ки ва ња дру-
гих.23) Ов де тре ба узе ти у об зир сна жан при ти сак Ки не усме рен 
ка ре фор ми од но са гла со ва у ММФ-у, ко ја би, пре ма ста ву Ки не, 
тре ба ло да од ра жа ва од нос сна га на фи нан сиј ским тр жи шти ма и 
та ко сма њи сти сак САД над овом ин сти ту ци јом. У овом слу ча ју 
до но ше ње ре ги о нал не ре гу ла ти ве би ло под при ти ском да стан дар-
ди ко ји се до не су, не од сту па ју пре ви ше од оних ко ји су по ста вље-
ни у Лон до ну и Њу Јор ку24)

ЗА КЉУ ЧАК 

Фи нан сиј ска кри за пра ће на је по ве ћа ном ре гу ла тор ном ак-
тив но шћу Г-20 не фор мал ног фо ру ма ко ји оку пља ми ни стре фи-
нан си ја и гу вер не ре цен трал них бан ка нај ра зви је ни јих зе ма ља. 
Гло бал ни ка рак тер фи нан сиј ских тр жи шта зах те вао је и гло бал ну 
ре гу ла тор ну ин тер вен ци ју ко ја је би ла ме ђу на род но ко ор ди ни са на 
и усме ре на на спре ча ва ња пре ко мер ног ри зи ка на фи нан сиј ским 
тр жи шти ма. На мет ну ло се пи та ње да ли успех или не у спех ми си је 
Г-20 од Пит сбур га до Са ми та у То рон ту, у ства ра њу но ве фи нан-
сиј ске ре гу ла ти ве мо же до не ти но ву де фи ни ци ју од но сно по и ма ње 
ме ђу на род ног фи нан сиј ског пра ва.

23)  Da vid Sin ger, Re gu la ting Ca pi tal, It ha ca, Cor nell Uni ver sity Press. 2007, стр. 125.

24) Da vid Sin ger, Re gu la ting Ca pi tal, It ha ca, Cor nell Uni ver sity Press. 2007, стр. 125.
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Ана ли за ре гу ла тор не ак тив но сти и до не тих стан дар да ука-
зу је да је нео п ход но от кло ни ти не га тив не по сле ди це ко је је до нео 
при ступ са мо ре гу ла тив но сти тр жи шта, од но сно став да се тре ба 
осло ни ти на са мо тр жи ште и упра вља ње фи нан сиј ским ин сти ту-
ци ја ма на осно ви мак си ма ли за ци је про фи та.

Тре нут на сна га и ак тив ност Г-20 до се же са мо до сег мент ног 
ре гу ли са ња нај ва жни јих про бле ма на фи нан сиј ским тр жи шти ма. 
То ипак ни је пре пре ка да се по ста ве те ме љи за но во фи нан сиј ско 
пра во. Оно тре ба да омо гу ћи ства ра ње та кве ре гу ла ти ве ко јом би 
се по кри ли сви ефек ти фи нан сиј ских ак тив но сти на фи нан сиј ском 
тр жи шту уоп ште, а не са мо ње го ви сег мен ти ко је ства ра ју сво јим 
ак тив но сти ма ње го ви ак те ри. Мо гу ћи пут ка ства ра њу ме ђу на род-
не ре гу ла ти ве но вог фи нан сиј ског пра ва је сте упо тре ба soft law ин-
стру ме на та. 

Не ма још увек од го во ра у ко јој ме ри и на ко ји на чин. Као 
што смо мо гли да ви ди мо, си гур но је, да је ова кри за ини ци ра ла 
низ но вих ре гу ла тор них про је ка та и да су про тив ни ци зва нич ног 
ре гу ли са ња у де фан зи ви. Уло га и по стиг ну ти ре зул та ти гру пе Г20 
та ко ђе нам да ју смер ни це у ком прав цу би се раз вој ре гу ла ти ве кре-
тао. По сле Са ми та у Пит сбур гу би ли смо све до ци сна жне др жав не 
ин тер вен ци је, усме ре не на от кла ња ње ње них по сле ди ца, и ре гу ла-
тор ног уре ђи ва ња фи нан сиј ских тр жи шта у ци љу от кла ња ња ње-
го вих не са вр ше но сти, на ро чи то у по гле ду ре гу ли са ња и кон тро ле 
ри зи ка. Са мит у То рон ту до нео је но ви аспект. Фи скал ни де фи ци ти 
ње гов су но ви фо кус. До го вор је ипак по стиг нут, упр кос стра ху да 
би пре бр зо „кре са ње“ бу џе та и уки да ње сти му лан са мо гло да оте-
жа опо ра вак свет ске при вре де. На на ци о нал не еко но ми је и вла де 
др жа ва пре ба чен је те рет од го вор но сти. Вла де мо ра ју да ство ре и 
сле де соп стве не, кро је не по сво јој ме ри, про гра ме за еко ном ски 
сти му ланс, усме рен ка сма ње њу бу џет ских де фи ци та. Еви дент но 
је да по мак учи њен ка де цен тра ли зо ва ном при сту пу у раз во ју фи-
нан сиј ске ре гу ла ти ве као од го во ра на тре нут ну кри зу. Уко ли ко би 
де цен тра ли за ци ја оста ла огра ни че на на зе мље у раз во ју, мо гло би 
јед но став но до ћи до ко ег зи стен ци је раз ли чи тих ре гу ла тор них си-
сте ма. Уко ли ко, ме ђу тим, овај при ступ на и ђе на ши ро ку по др шку 
Ја па на и у кон ти нен тал ном де лу Евро пе, по сле ди це би би ле мно го 
да ле ко се жни ји и мо гао би се ја ви ти но ви при ступ ка ре ги о нал ној 
ре гу ла тор ској ини ци ја ти ви. 
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So nja Bun cic 
G-20 FROM PITTSBURGH TO TO RON TO  

- A PATH TO NEW FI NA NA CIAL RE GU LA TI ONS -

Sum mary
The fi nan cial cri sis de mon stra ted the need for en han ced re gu la-

tory ac ti vity. Gro up G-20 to ok the fol lo wing task. The G-20 Sum mit in 
Pittsburgh di rec ted fi nan cial re gu la tion to be in ter na ti o nally co or di na-
ted and fo cu sed on pre ven ting ex ces si ve risk-ta king in fi nan cial mar-
kets. Ac hi e ved re sults bro ught up the qu e sti on of cre a ting new fi nan cial 
law terms and con ver gen ce of dif fe rent re gu la tory in stru ments of soft 
law. Ho we ver, G-20 Sum mit in To ron to, 2010, has di rec ted furt her re-
gu la tory ac tion to wards the re duc tion of the fi scal de fi cit. The Sta te’s 
Go vern ment’s must cre a te and fol low the ir own cut in its ex tent, pro-
grams aimed at re du cing the bud get de fi cit. This ope ned the path to-
wards re gi o nal re gu la tory ini ti a ti ve.
Key words: G-20, Sum mit, fi nan cial mar kets, fi nan cial re gu la tion

ЛИТЕРАТУРА

D`A ma to A.: „In ter na ti o nal Soft Law, Hard Law and Co he ren ce“, Pu blic Law and 
Le gal The ory Se ri es, 2008, 08 (1): 1-29.

Dal hu i sen J.H.: Dal hu i sen on Tran sna ti o nal and Com pa ra ti ve Com mer cial, Fi-
nan cial and Tra de Law, 2007, Ox ford and Por tland, Ore gon: Hart Pu blis hing.

Gu zman A.: “The De sign of In ter na ti o nal Agre e ments“, Euro pean Jo ur nal of In-
ter na ti o nal Law, 2005/16 (4):579-612.

Hill gen be rrg H.: „A fresh lo ok at soft law“, Euro pean Jo ur nal of In ter na ti o nal 
Law, 1999/10 (3):499-515.

Hud son A.: The law of Fi na na ce, Swe et and Max well, 2009. 
Хе лај нер E.: „Фи нан сиј ска кри за и ре ак ци је - шта се до са да де ша ва ло“, Ви-

зи је и оп ци је за ју го и сточ ну Евро пу, 12/2009.
Ре ше тов: Ме ко пра во, Мо сков ски ча со пис ме ђу на род ног пра ва, 1999, бр. 2, 

cтр. 26.
Scha fer A.: „Re sol ving De a dlock: Why In ter na ti o nal Or ga ni za ti ons In tro du ce Soft 

Law“, Euro pean Law Jo ur nal, 2006/12 (2): 194-208.
Shaf fer, Pol lack: „How hard and Soft law In ter act in In ter na ti o nal Re gu la tory Go-

ver nan ce: Al ter na ti ves, Com ple ments and an ta go nists“, Uni ver sity of Min ne-
so ta , Law School, le gal Stu di es re se arch Pa per Se ri es, re se arch Pa per No. 
09-23/2008. 

Sin ger D.: Re gu la ting Ca pi tal, It ha ca, Cor nell Uni ver sity Press, 2007, стр. 125.
Se be sti a nut ti P.: „What is that thing cal led in ter a ti o nal fi nan cial law?“, Law and 

Fi na na cial Mar ket Re vi ew, 2009/1, cтр. 64-167.



СПМ број 3/2010, година XVII, свеска 29. стр. 271-288.

288

Ве ли жа ни на М: „Ме ко пра во и ње го ва уло га у ре гу ли са њу ме ђу на род них од-
но са“, Ме ђу на род ни прав ник, 2006, стр. 3. 

Wo od PH.: „How to com pa red re gu la tory re gi me“, Ca pi tal mar ket law Jo ur na le 
2007, Vol. 2, No. 4, стр. 332.



УДК: 339.727.22(497.11):325.25(=163.41)
Примљено: 10. јула 2010.
Прихваћено: 30. августа 2010.
Оригинални научни рад

Српска политичка мисао 
број 3/2010.

год. 17. vol. 29.
стр. 289-304.

289

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ВладимирПрвуловић
Факултетазамеђународнуекономију
МегатрендуниверзитетауБеограду

ВладимирВучковић
Факултетазамеђународнуекономију
МегатрендуниверзитетауБеограду

ИНВЕСТИЦИОНИ ПОТЕНЦИЈАЛ СРПСКЕ 
ДИЈАСПОРЕ ЗА УЛАГАЊА У НАШУ 

ПРИВРЕДУ – РЕАЛНОСТ ИЛИ ИЛУЗИЈА

Са же так
До зна ке су за Ср би ју нај ва жни ји из вор ино стра ног ка пи та ла, 

али се ди ја спо ри и при ли ву до зна ка по све ћу је ма ло па жње. У ра-
ду раз ма тра мо раз ли чи те ка рак те ри сти ке срп ске ди ја спо ре, мо гу ће 
мо ти ве за сла ње до зна ка и на чи не за ка на ли са ње до зна ка у про дук-
тив не свр хе. С об зи ром на ве ли ку раз је ди ње ност срп ске ди ја спо ре, 
као и ло ша ис ку ства са ула га њем у раз вој ма тич не др жа ве, не тре-
ба оче ки ва ти ве ли ке ефек те од по зи ва на по моћ и на па три о ти зам. 
Ефи ка сан при ступ срп ској ди ја спо ри под ра зу ме ва раз вој но вих од-
но са и но ве по ну де за ула га ње у ма ти цу.
Кључ не ре чи: до зна ке, ди ја спо ра, раз вој, ин ве сти ци је.

ЗНАЧАЈ ДОЗНАКА ЗА ПРИВРЕДУ СРБИЈЕ

По зна то је да су до зна ке ва жан из вор де ви за за Ср би ју, али 
у ко јој ме ри су оне зна чај не по ста је ја сно тек ка да се са гле да ју 
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од го ва ра ју ће ап со лут не и ре ла тив не ве ли чи не. Ср би ја је у свет
ском вр ху пре ма зна ча ју до зна ка. Пре ма по да ци ма Свет ске бан-
ке, ме ђу на род не ин сти ту ци је ко ја ста ти стич ки пра ти и ана ли зи ра 
до зна ке свих зе ма ља све та, вред ност при сти глих до зна ка у Ср би ју 
у по след ње три го ди не (у пе ри о ду 2007-2009) пре ва зи ла зи пет ми-
ли јар ди до ла ра.1) Пре ма овом по ка за те љу, Ср би ја се у 2009. го-
ди ни на шла на 21. ме сту у све ту (на пр ва два ме ста на ла зе се 
Ин ди ја и Ки на са по 47 млрд. до ла ра до зна ка, а од зе ма ља из 
окру же ња ис пред Ср би је се на ла зе са мо Пољ ска и Ру му ни ја, 
са по 8,5 млрд. до ла ра до зна ка). По ста нов ни ку, го ди шње у 
Ср би ју до ла зи ви ше од 700 до ла ра по осно ву до зна ка.

При ме ћу је се из у зет на ди на ми ка по ра ста при ли ва до зна ка у 
Ср би ју. У од но су на 2000. го ди ну, до зна ке су у 2009. ве ће го то во 
пет пу та (по раст са 1,1 на 5,4 млрд. до ла ра). Оно што, са дру ге 
стра не, тре ба ис та ћи је да се по раст вред но сти до зна ка у нај ве ћој 
ме ри ис цр пео до 2004. го ди не (ка да до сти же 4,1 млрд. до ла ра) и 
да на кон то га бе ле жи мо спо ри ји по раст до зна ка, а у по след ње три 
го ди не и стаг на ци ју. Стаг на ци ја до зна ка у по след ње три го ди не по-
сле ди ца је и свет ске еко ном ске кри зе, ма да оста је отво ре но пи та ње 
у ко јој ме ри би мо гли да ра чу на мо на да љи по раст до зна ка, чак и 
да кри за ни је по го ди ла при вре де др жа ва у ко ји ма ра ди на ша ди ја-
спо ра.

Графикон 1: Прилив дознака у Србију 
(19962009, мил. долара)

 2

лази пет милијарди долара.1 Према овом показатељу, Србија се у 2009. години нашла на 

21. месту у свету (на прва два места налазе се Индија и Кина са по 47 млрд. долара дозна-

ка, а од земаља из окружења испред Србије се налазе само Пољска и Румунија, са по 8,5 

млрд. долара дознака). По становнику, годишње у Србију долази више од 700 долара по 

основу дознака. 

Примећује се изузетна динамика пораста прилива дознака у Србију. У односу на 

2000. годину, дознаке су у 2009. веће готово пет пута (пораст са 1,1 на 5,4 млрд. дола-

ра). Оно што, са друге стране, треба истаћи је да се пораст вредности дознака у највећој 

мери исцрпео до 2004. године (када достиже 4,1 млрд. долара) и да након тога бележимо 

спорији пораст дознака, а у последње три године и стагнацију. Стагнација дознака у по-

следње три године последица је и светске економске кризе, мада остаје отворено питање у 

којој мери би могли да рачунамо на даљи пораст дознака, чак и да криза није погодила 

привреде држава у којима ради наша дијаспора. 

Графикон 1: Прилив дознака у Србију (1996-2009, мил. долара) 
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1 Светска банка има посебну Интернет страницу под називом Миграција и дознаке (Migration and Remittan-
ces). 

Извор: подаци Светске банке о дознакама (World Bank Remittances Data)
За објек тив ни зна чај до зна ка тре ба по сма тра ти и (еко ном-

ску) ве ли чи ну др жа ве. За то се, уоби ча је но, вред ност до зна ка по-
сма тра у од но су на нај ва жни ји еко ном ски по ка за тељ – но во ство-

1)  Свет ска бан ка има по себ ну Ин тер нет стра ни цу под на зи вом Ми гра ци ја и до зна ке (Mi-
gra tion and Re mit tan ces).
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ре ну вред ност у др жа ви то ком јед не го ди не, тј. у од но су на њен 
бру то до ма ћи про из вод (БДП). Од нос из ме ђу вред но сти до зна ка 
и БДП у 2009. го ди ни у Ср би ји из но си 11,1%. Вред ност по ка за-
те ља је ви со ка, што го во ри о из у зет ном зна ча ју до зна ка за срп ску 
при вре ду. И пре ма овом по ка за те љу Ср би ја се на ла зи на 21. ме сту 
у све ту, при че му пет зе ма ља ко је се на ла зе ис пред Ср би је има ју 
при бли жно јед нак по сма тра ни од нос, а ве ли ки број зе ма ља ви сок 
пла сман за слу жу је ви ше за хва љу ју ћи ни ском бру то до ма ћем про-
из во ду (име ни о цу у по сма тра ном од но су), не го вред но сти до зна-
ка (та ко је кра ље ви на Тон га, са сто хи ља да ста нов ни ка, на дру гом 
ме сту у све ту са са мо 96 ми ли о на до ла ра до зна ка). Од зе ма ља из 
окру же ња, ве ћу вред ност по ка за те ља до зна ке/БДП има ју Бо сна и 
Хер це го ви на и Ал ба ни ја.

Графикон 2: Вредност дознака и од
нос између дознака и БДП у свету

 3

Извор: подаци Светске банке о дознакама (World Bank Remittances Data) 

За објективни значај дознака треба посматрати и (економску) величину државе. За-

то се, уобичајено, вредност дознака посматра у односу на најважнији економски показатељ 

– новостворену вредност у држави током једне године, тј. у односу на њен бруто домаћи 

производ (БДП). Однос између вредности дознака и БДП у 2009. години у Србији износи 

11,1%. Вредност показатеља је висока, што говори о изузетном значају дознака за српску 

привреду. И према овом показатељу Србија се налази на 21. месту у свету, при чему пет зе-

маља које се налазе испред Србије имају приближно једнак посматрани однос, а велики 

број земаља висок пласман заслужује више захваљујући ниском бруто домаћем производу 

(имениоцу у посматраном односу), него вредности дознака (тако је краљевина Тонга, са 

сто хиљада становника, на другом месту у свету са само 96 милиона долара дознака). Од 

земаља из окружења, већу вредност показатеља дознаке/БДП имају Босна и Херцеговина и 

Албанија. 

Графикон 2: Вредност дознака и однос између дознака и БДП у свету 
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Извор: подаци Светске банке о дознакама (World Bank Remittances Data) 

Извор: подаци Светске банке о дознакама (World Bank Remittances Data)
И по ред то га што прет ход ни по ка за те љи убе дљи во го во ре о 

зна ча ју до зна ка за при вре ду Ср би је, чи ни нам се да се у пре гле-
ду тран сак ци ја Ср би је са ино стран ством, тј. у ана ли зи тро ше ња и 
при хо до ва ња де ви за, овај до при нос нај бо ље са гле да ва. 

Табела 1: Економски токови са  
иностранством (20012009, мил. долара)

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
 Укупно 

2001-
2009 .

Дефицит робе 
и услуга

        
2.087 

        
3.085 

        
3.800 

        
6.304 

        
5.328 

        
6.306 

        
9.383 

     
11.466 

        
6.619 

                               
54.377 

Стране директне 
инвестиције-нето 

           
165 

           
473 

        
1.351 

           
963 

        
1.555 

        
4.173 

        
2.479 

        
2.709 

        
1.908 

                               
15.775 

Коришћење 
кредита-нето

           
291 

           
841 

        
1.060 

        
1.999 

        
2.696 

        
2.995 

        
4.067 

        
4.098 

        
4.042 

                               
22.089 

Дознаке 1.698 2.089 2.661 4.129 4.650 4.703 5.377 5.538 5.438 36.283 

Извор: Прорачуни аутора на основу података Народне банка Србије  
(www.nbs.rs) и Светске банке (World Bank Remittances Data)
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У та бе ли 1. мо же се ви де ти да је у пе ри о ду 2001-2009. Ср би-
ја уве зла ви ше не го што је из ве зла (ро бе и услу га) за око 54 млрд. 
до ла ра. Овај не до ста так ка пи та ла је нај ви ше по кри вен до зна ка ма 
(36 млрд. до ла ра), а не ино стра ним кре ди ти ма и ди рект ним ин ве-
сти ци ја ма (у зби ру 37 млрд. до ла ра у не то из но су). Да кле, иако се 
код нас нај ви ше па жње по кла ња стра ним ди рект ним ин ве сти ци ја-
ма, а ука зу је се и на по раст за ду же но сти по осно ву узе тих кре ди-
та, нај зна чај ни ји из вор ка пи та ла би ле су – до зна ке. Оту да чу ди 
што се до зна ка ма по кла ња ло ма ло па жње. Сма тра се да су до зна ке 
ста би лан и не по ко ле бљив из вор де ви за, што је ре зул ти ра ло нео д-
го вор ним трет ма ном ди ја спо ре и до зна ка. С об зи ром на зна чај до-
зна ка за фи нан си ра ње на ше плат но би лан сне не рав но те же, ја сно је 
да је од нос др жа ве тре ба ло да бу де дру га чи ји. Не би би ло до бро да 
се су о чи мо са опа да њем или стаг на ци јом до зна ка па да се тек та да 
упи та мо на ко ји на чин да по бољ ша мо њи хов при лив.

Про ме не у од но су др жа ве пре ма ди ја спо ри и до зна ка ма при-
ме ћу ју се тек у по след ње вре ме. Основ но пи та ње је на ко ји на чин 
ми ли јар де до ла ра до зна ка, ко је до ми нант но при сти жу не фор мал-
ним ка на ли ма и тро ше се за лич ну по тро шњу, усме ри ти ка про дук-
тив ни јој упо тре би – у штед њу и ин ве сти ци је. Са да, да кле, до зна ке 
пред ста вља ју “мач са две оштри це”: са јед не стра не, ко ри сте за 
пла ћа ње пре ко мер ног уво за, али, са дру ге стра не, пред ста вља ју и 
осно ву за раст тог (не про дук тив ног) уво за.

Од ва жних про ме на у овој обла сти тре ба по ме ну ти ак тив-
но сти Вла де и Ми ни стар ства за ди ја спо ру. Кра јем про шле го ди не 
усво јен је За кон о ди ја спо ри и Ср би ма у ре ги о ну, ко ји пред ви ђа 
ре гу ли са ње раз ли чи тих од но са из ме ђу Ср би ја и ди ја спо ре, па и 
еко ном ских од но са (кроз по сто ја ње Еко ном ског са ве та при Скуп-
шти ни ди ја спо ре и осни ва ње Бу џет ског фон да за ди ја спо ру). Кра-
јем апри ла ове го ди не ор га ни зо ва на је Ме ђу на род на кон фе рен ци ја 
о де ви зним до зна ка ма срп ске ди ја спо ре, на ко јој су уче ство ва ли 
пред став ни ци Вла де, На род не бан ке Ср би је, При вред не ко мо ре 
Ср би је, по слов них ба на ка и фи нан сиј ских по сред ни ка, раз ли чи тих 
на уч них и ис тра жи вач ких ин сти ту ци ја. По чет ком ју на одр жа на је 
кон сти ту тив на Скуп шти на ди ја спо ре и Ср ба из ре ги о на. Све на ве-
де не ак тив но сти су за по хва лу, али оста је да се ви ди ка кви ће би ти 
њи хо ви кон крет ни ре зул та ти.2)

2) О на ве де ним ак тив но сти ма ви де ти ин фор ма ци је на сај ту Ми ни стар ства за ди ја спо ру: 
http://www.mzd.gov.rs. 
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ЗНАЧАЈ ОБЈЕКТИВНОГ САГЛЕДАВАЊА 
СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ

Усме ра ва ње до зна ка у про дук тив ни је свр хе – ин ве сти
ци је и про из вод њу – за ви си од две гру пе ак тив но сти. Пр ва је 
фор ми ра ње од го ва ра ју ће по ну де за ула га ње ди ја спо ре, а дру га је 
утвр ђи ва ње мо ти ва до зна ка. Две гру пе ак тив но сти су ме ђу соб но 
по ве за не: пре по зна ва ње мо ти ва ди ја спо ре за сла ње до зна ка опре-
де љу је успе шност по је ди них др жав них про гра ма са рад ње са ди ја-
спо ром.

Ка да је реч о мо гућ но сти ма да др жа ва ка на ли ше сред ства 
ди ја спо ре, ва жно је под сти ца ти и тра ди ци о нал не и ино ва тив не 
при сту пе. Тра ди ци о нал ни при ступ под ра зу ме ва сма ње ње тро шко-
ва до зна ча ва ња, ука зи ва ње на пред но сти и мо гућ но сти за ин ве сти-
ра ње у Ср би ји, укла ња ње би ро крат ских пре пре ка ин ве сти ра њу.3) 
На прет ка у овој обла сти има, али се спо ро од ви ја: још увек је у за-
чет ку кон ку рен ци ја из ме ђу по слов них ба на ка и спе ци ја ли зо ва них 
аген ци ја за бр зи пре нос нов ца (па су ви со ке це не услу га фор мал-
них ка на ла пре но са до зна ка), спо ро се укла ња ју штет ни и не по-
треб ни про пи си за по сло ва ње (“ги љо ти на про пи са”), а не по сред ни 
кон так ти др жав не ад ми ни стра ци је и пред став ни ка ди ја спо ре ни су 
ин тен зив ни ко ли ко би тре ба ло да бу ду.

Упо ре до са раз ви ја њем тра ди ци о нал ног при сту па, тре ба 
раз ми сли ти о но вим при ла зи ма срп ској ди ја спо ри. У прак-
си не ких зе ма ља не ко ли ко при сту па се по ка за ло до брим. Реч је о 
об ве зни ца ма за ди ја спо ру, хар ти ја ма од вред но сти еми то ва них на 
осно ву до зна ка и о тзв. по слов ним ан ђе ли ма и фон до ви ма ри зич-
ног ка пи та ла.

Об ве зни це за ди ја спо ру пред ста вља ју про да ју об ве зни ца 
др жа ве ин ве сти то ри ма у ди ја спо ри. Реч је, да кле, о за ду жи ва њу 
др жа ве, про да јом об ве зни ца, код сво јих др жа вља на у ино стран-
ству. Успех Ин ди је и Изра е ла у при вла че њу де се ти на ми ли јар ди 
сред ста ва од сво јих др жа вља на у ино стран ству из ба цу је об ве зни це 
за ди ја спо ру у пр ви план у раз ми шља њи ма др жа ва за при вла че ње 
сред ста ва из ди ја спо ре.4) Ка да је Ср би ја у пи та њу, од мах тре ба ре-
ћи да је ова ква иде ја “по тро ше на” не слав ним Зај мом за пре по род 
Ср би је, па би слич на иде ја, из ве сно, на и шла на слаб од зив у ди-
ја спо ри. По ред то га, на овај на чин при ку пље на сред ства би ла би 

3) Di lip Rat ha and Jan Ri ed berg, “On Re du cing Re mit tan ces Costs”, World Bank Wor king Pa-
per, May 2005.

4) Ви де ти: Su has Ket kar and Di lip Ret ha, “De ve lop ment Fi nan ce Via Di a spo ra Bonds”, World 
Bank Po licy Re se arch Wor king Pa per 4311, 2007.
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усме ре на у бу џет и ти ме би са мо де ли мич но био за до во љен основ-
ни циљ но вог трет ма на до зна ка – њи хо во усме ра ва ње у про из вод-
њу и ин ве сти ци је.

Еми си ја хар ти ја од вред но сти на осно ву до зна ка под ра зу ме-
ва фи нан сиј ску ино ва ци ју по ве за ну са про це сом се кју ри ти за ци је 
бу ду ћих при ли ва. Реч је то ме да др жа ва фор ми ра по себ ну ин сти ту-
ци ју (та ко зва ни SPV) ко ја се за ду жу је на ме ђу на род ном тр жи шту 
(еми си јом об ве зни ца), а као га ран ци ја (ко ла те рал) за ис пла ту ду га 
слу же бу ду ћи при ли ви по ов но ву до зна ка.5) У прак си се на ве де ни 
про цес се кју ри ти за ци је оба вља у сло же ним од но си ма из ме ђу раз-
ли чи тих др жав них ор га на и ин ве сти то ра на тр жи шту, али је су-
шти на јед но став на: др жа ва се за ду жу је јеф ти ни је не го што би се 
за ду жи ва ла на тра ди ци о на лан на чин. Раз ли ка по ти че од си гур ног 
ко ла те ра ла – до зна ка, ко је су из да шан и ста би лан из вор стра ног 
ка пи та ла.

Ко нач но, још јед на мо гућ ност је да се ме ђу ди ја спо ром тра-
же по слов ни ан ђе ли (businessangels) и фон до ви ри зич ног ка пи та ла 
(venturecapitalfunds). По слов ни ан ђе ли су бо га ти по је дин ци ко ји 
за ула га ње тра же пер спек тив на пред у зе ћа и по ду хва те, по пра ви лу 
ви со ко тех но ло шке. Фон до ви ри зич ног ка пи та ла су про фе си о нал-
ни ин ве сти то ри ко ји при ку пља ју сред ства ин ди ви ду ал них ин ве-
сти то ра и ин ве сти ци о них фон до ва (на ро чи то пен зи о них фон до ва 
и оси гу ра ва ју ћих дру шта ва) ка ко би их уло жи ли у пер спек тив на 
пред у зе ћа, да би на кон пет до се дам го ди на про да ли свој удео у 
вла сни штву са ви со ком пре ми јом. По слов ни ан ђе ли и фон до ви 
ри зич ног ка пи та ла ку пу ју део вла сни штва и кон тро ле над пред у-
зе ћем, чи ме обез бе ђу ју сред ства за раз вој пред у зе ћа, уна пре ђу ју 
ме наџ мент пред у зе ћа и че сто про на ла зе тр жи шта за про да ју про-
из во да или услу ге. По слов ни ан ђе ли и, на ро чи то, фон до ви ри зич-
ног ка пи та ла пред ста вља ју зна ча јан део ин ве сти ци ја и за по шља ва-
ју де се ти не хи ља да љу ди у раз ли чи тим др жа ва ма.6)

Утвр ђи ва ње мо ти ва за сла ње до зна ка је ре ла тив но но ва 
област ис тра жи ва ња. Уко ли ко же ли да фор ми ра оп ти ма лан од нос 
пре ма ди ја спо ри и на нај е фи ка сни ји на чин при ву че њи хо ва сред-
ства, др жа ва тре ба да до бро упо зна сво ју ди ја спо ру. Не ки од мо ти-
ва су сле де ћи: ал тру и зам, соп стве ни ин те рес, раз ме на и за јед нич ко 
оси гу ра ње.7) Нај јед но став ни је об ја шње ње за до зна ча ва ње сред ста-

5) Ви де ти: Su has Ket kar and Di lip Ret ha (eds.), InnovativeFinancingforDevelopment,World 
Bank, 2009.

6) UN Eco no mic Com mis sion for Euro pe,FinancingInnovativeDevelopment, 2007.

7) Бра ни слав Пе ле вић, “The Mic ro e co no mics of Mi grants’ Re mit tan ces”,  ScientificReview 
No. 38/ 2009.
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ва из ино стран ства је ал тру и зам: ми гран ти по ма жу род би ни ко ја 
оста је да жи ви у не за до во ља ва ју ћим усло ви ма у ма тич ној зе мљи. 
Ова ко мо ти ви са не до зна ке ра сту са по ра стом при хо да ми гран та 
и по ве ћа њем си ро ма штва род би не. Пот пу но су прот но ал тру и зму, 
по сто је мо ти ви за сно ва ни на ин те ре су ми гра на та – до зна ке су под-
стак ну те же љом да се у ма тич ној зе мљи ство ре усло ви за бо љи жи-
вот на кон по врат ка (ула га ње у стам бе ни обје кат и слич но). Мо тив 
раз ме не под ра зу ме ва да ми грант ша ље до зна ке оче ку ју ћи услу ге, 
као што су бри га о де ци, ро ди те љи ма, имо ви ни. Овај мо тив ука зу је 
на чи ње ни цу да ми грант на ме ра ва да се јед ног да на вра ти у ма-
тич ну зе мљу, али, су прот но им пли ка ци ја ма ал тру и стич ких мо ти ва, 
ни жи при хо ди при ма о ца до зна ка мо гу ума њи ти вред ност при спе-
лих до зна ка, по што се ума њу је моћ при ма о ца до зна ке да пре го ва ра 
за услу ге ко је пру жа. Мо тив за јед нич ког оси гу ра ња про ис ти че из 
раз ли чи тих еко ном ских си ту а ци ја у ино стран ству и ма тич ној зе-
мљи. По што по сто ји мо гућ ност да се еко ном ски по ло жај ми гра на-
та и при ма о ца до зна ка из не на да про ме ни, до зна ке при сти жу ка да 
се при ма о ци до зна ка на ђу у не по вољ ној си ту а ци ји (лош род по љо-
при вре де, на при мер), али се, исто та ко, оче ку је по моћ у су прот ном 
сме ру ако се рад ни ци у ино стран ству су о че се про бле мом (ни жа 
пла та или оста нак без по сла). До зна ке, да кле, пред ста вља ју оси гу-
ра ње за по моћ ка ко при ма о ца та ко и по ши ља о ца до зна ка.

СПЕЦИФИЧНОСТИ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ

На осно ву ду го го ди шњих ди пло мат ских ис ку ста ва у ја ким 
цен три ма на ше ди ја спо ре8), мо же мо утвр ди ти сле де ћи за кљу чак: 
за раз ли ку од ди ја спо ра не ких су сед них зе ма ља, срп ску ди ја спо ру 
као глав на од ред ни ца од ли ку је - ве ли ка раз је ди ње ност.

Ко ји су глав ни раз ло зи те раз је ди ње но сти? Има их ви ше, али 
ће мо по ку ша ти да на бро ји мо не ке од нај ва жни јих.

Пр во, по сто је раз ли чи ти раз ло зи на пу шта ња зе мље и од
ла ска у до бро вољ ни или при сил ни ег зил. Нај че шћи раз ло зи за 
на пу шта ње зе мље мо гу би ти:

По ли тич ки, због про гла ша ва ња за по ли тич ки не по доб не у 
зе мљи, су бјек тив ног осе ћа ја или ре ал не по зи ци је, по ли тич ког про-
го на, од но сно опа сно сти од суд ског про це су и ра ња због по ли тич-

8) Проф. др В. Пр ву ло вић је био са вет ник у ам ба са да ма СФРЈ и СРЈ у Бе чу и Па ри зу, над-
ле жан из ме ђу оста лог и за ди ја спо ру, као и члан екс перт ских кон фе рен ци ја КЕБС (са да 
ОЕБС, о људ ским пра ви ма и људ ским кон так ти ма, ко ји об у хва та ју и пра ва еми гра на та) 
у Ота ви, Бер ну и Па ри зу у пе ри о ду од 1985. до 1994. го ди не.
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ких опре де ље ња. Ти раз ло зи због ко јих су исе ље ни ци на пу сти ли 
зе мљу ини ци ра ју по де ље ност и раз ли чи то сти про и за шле из пре-
ђа шње при пад но сти чет нич ком, ко му ни стич ком, љо ти ћев ском, не-
ди ћев ском по кре ту, по бор ни ци ма или про тив ни ци ма Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа итд;

Еко ном ски. На ши, пре све га, еко ном ски еми гран ти се, већ по 
до ла ску у но ву зе мљу, раз ли ку ју у од но су на сво је пре ђа шње еко-
ном ско ста ње и ква ли фи ка ци је, на чи ње ни цу да су до шли у свет са 
из ве сним имет ком, фи нан сиј ским или ин те лек ту ал ним ка пи та лом 
или као пу ки си ро ма си. Та кве старт не раз ли ке он да им пли ци ра ју 
раз ли ке (па за што не ре ћи и не ра зу ме ва ња и евен ту ал не су ко бе) 
у по ло жа ју, на ре ла ци ја ма: ви со ко о бра зо ва ни-не шко ло ва ни, екс-
пер ти-не ква ли фи ко ва ни, бо га ти-си ро ма шни, тај ку ни-рад на сна га. 
Ло гич но је да то про ду бљу је јаз из ме ђу по бро ја них ка те го ри ја и 
раз ли ке у ре а го ва њи ма и од но су пре ма свим оста лим пи та њи ма, и 
ту раз у ме ва ња ни скла да објек тив но не мо же би ти.

Сле де ћи раз лог, ко га мо же мо свр ста ти у гру пу по ли тич ких 
раз ло га за на пу шта ње зе мље, је сте бек ство од ра то ва при ли ком 
рас па да Ју го сла ви је или од мо би ли за ци је.   У но вој сре ди ни, у зе-
мљи ими гра ци је, од нос ста ре и но во при сти гле ди ја спо ре се до пу-
њу је но вим по де ла ма и мр жња ма, по ет нич кој осно ви и по ре клу 
или по ожиљ ци ма из гра ђан ских ра то ва на тлу бив ше Ју го сла ви је.

Ти раз ли чи ти раз ло зи ка сни је оста вља ју ду бок траг и на од-
нос еми гра на та пре ма до мо ви ни, вла сти ма у зе мљи, пре ма еми-
гран ти ма при до шлим  из дру гих раз ло га, пре ма удру же њи ма и ак-
тив но сти ма ди ја спо ре, што је он да раз лог за фор ми ра ње по себ них 
удру же ња по но вим осно ва ма и за но ве по де ле.

Дру го, из ра же не су на ци о нал не, ет нич ке, вер ске, кул тур
не, оби чај не и дру ге раз ли ке. 

У нај ва жни јим цен три ма срп ске ди ја спо ре, због све га што 
нам се де ша ва ло у про це су рас та ка ња бив ше Ју го сла ви је, про ду-
бљу ју се ја зо ви и су ко би ин те ре са на ре ла ци ја ма: Ср би-Ал бан ци, 
Ср би-Вла си, Ср би-Ро ми, Ср би-оста ли, пра во слав ци-ка то ли ци, 
пра во слав ци-му сли ма ни. Уме сто ра ни је иден ти фи ка ци је под за-
јед нич ким име ни те љем Ју го сло ве ни или ју го сло вен ска еми гра ци-
ја, са да су све при сут ни ји ет нич ки пар ти ку ла ри зми, до бро вољ но 
или на мет ну то ис по ља ва ње ло јал но сти но во ство ре ним др жа ва ма 
и од бој ност, па чак и мр жња пре ма оста ли ма. Ово не мо ра мо по-
дроб ни је да об ја шња ва мо.
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Тре ће, по сто је мен та ли тет ске раз ли ке, за ви сно од кра ја 
ода кле на ши исе ље ни ци по ти чу, обра зо ва ња, кул ту ре, ет нич ког  
по ре кла, си ту а ци је и др. 

Раз ли ке се  ис по ља ва ју у од но су на ста нов ни штво зе мље 
при је ма, из ме ђу на ших др жа вља на раз ли чи тих, на пред по ме ну тих 
ка те го ри ја, а ре зул ти ра ју по де ла ма, не у спе шним по ку ша ји ма адап-
та ци је и аси ми ла ци је, су ко би ма мла дих и ста ри јих ге не ра ци ја, гу-
бит ком кул тур не и обра зов не осно ве, гу бит ком кул тур ног, по не кад 
и на ци о нал ног иден ти те та. Др жа ва са сво је стра не, због број них 
про бле ма и скром них сред ства, не обез бе ђу је ви ше ни нај ну жни ју 
осно ву за очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та (сред ства и про гра ме 
за до пун ску на ста ва на срп ском је зи ку за де цу исе ље ни ка), већ то 
пре пу шта  ро ди те љи ма  и др жа ва ма при је ма да ор га ни зу ју и фи-
нан си ра ју. Ре зул тат је по ра жа ва ју ћи: де ца дру ге, а на ро чи то тре ће 
ге не ра ци је исе ље ни ка, чак и не го во ре срп ски је зик, а још увек се 
не осе ћа ју адап ти ра ним у но вој сре ди ни. На ла зе се да кле на ве тро-
ме ти ни, ни та мо, ни ов де, у по зи ци ји до не кле слич ној по зи ци ји 
апа три да.

Че твр то, из ра же не су раз ли ке про ис те кле из ма те ри јал
ног по ло жа ја, на кон за по сле ња у но вој зе мљи. 

За ви сно од ква ли фи ка ци о ног ни воа и спо соб но сти, на ши 
исе ље ни ци у зе мља ма из ра же них стра ти фи ка ци о них по де ла, на-
кон одо бре ног бо рав ка и за по сле ња, би ва ју свр ста ни у раз ли чи те 
ка те го ри је ста нов ни ка, па чак и раз ли чи те квар то ве на се ља, пре ма 
сво јим имо вин ским мо гућ но сти ма. Те по де ле су у овим зе мља ма 
не ми ло срд не и у пр ви мах шо кант но раз ли чи те од кон цеп та ствар-
не или бар де кла ра тив не со ци јал не јед на ко сти, ко ји су исе ље ни ци 
има ли у зе мљи по ре кла. Но ве по зи ци је и раз ли чи ти имо вин ски и 
со ци јал ни ста тус за то ре зул ти ра ју под ва ја њи ма због по сла, пла те 
и стан дар да, при ви ле ги ја и др. Ло гич но је он да да ни ин те ре си, ни 
за ла га ња, оку пља ња или од нос пре ма раз ли чи тим пи та њи ма, ових 
ја сно одво је них ка те го ри ја љу ди на со ци јал ној ле стви ци у зе мљи 
при је ма, не мо гу би ти исти, па чак ни слич ни.

Пе то, има раз ли ка про ис те клих из ду го го ди шњег цр кве
ног рас ко ла. 

Бур ни по ли тич ки рас ко ли ју го сло вен ског, а на ро чи ти срп-
ског дру штва то ком Дру гог свет ског и гра ђан ског ра та, на ли ни ји 
ко му ни сти-про тив ни ци ко му ни стич ке бу дућ но сти зе мље, тра гич-
но су се од ра зи ли и на рас кол пра во слав не цр кве, тзв. аме рич ки 
рас кол,  ко ји је тра јао од 1963. до 1992. го ди не. Пра во слав на цр-
ква у ди ја спо ри, са се ди штем у САД, као оштри про тив ник но вих 
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ко му ни стич ких вла сти у Ју го сла ви ји, про гла ше на је рас кол нич ком 
од зва нич не Срп ске пра во слав не цр кве, са се ди штем у Бе о гра ду.9) 
Рас кол нич ка цр ква из Аме ри ке је зва нич ну пра во слав ну цр кву оп-
ту жи ва ла за са рад њу са ко му ни сти ма и из да ју на ци о нал них и вер-
ских вред но сти. Су коб, пот по мог нут де ло ва њем тај них слу жби и 
ате и стич ких по ли ти ча ра, де ло вао је као ду бок и не по мир љив. Уз то 
је и пре ду го тра јао. На сре ћу, то је пре ва зи ђе но му дром по ли ти ком 
по кој ног па три јар ха го спо ди на Па вла, али тра го ви и ожиљ ци су 
оста ли. На ро чи то у све сти и се ћа њи ма по сле рат них ге не ра ци ја у 
ди ја спо ри и њи хо вих по то ма ка. То је био је дан од ва жни јих об ли ка 
и раз ло га раз је ди ње но сти на ше ди ја спо ре.

Ше сто, ве ли ке су раз ли ке у ис по ља ва њу но стал ги је и љу
ба ви пре ма отаџ би ни – че сто дра стич не и бур не, у ор га ни за ци ја-
ма ми тин га по др шке или про те ста за вре ме НА ТО бом бар до ва ња 
Ср би је или санк ци ја, са екс трем ним по је дин ци ма и гру па ма ко је су 
пре ти ле те ро ри стич ким ак ци ја ма ко је су, на сре ћу, из о ста ле.

Вла сти и слу жбе за над зор ими гра на та у зе мља ма при је ма, у 
вре ме за о штре них од но са и по то њег гра ђан ског ра та на бив шем ју-
го сло вен ском про сто ру, као ноћ ну мо ру су има ле за зи ра ње и страх 
од ра ди ка ли за ци је су ко ба по је ди них ими грант ских удру же ња, ор-
га ни за ци ја и екс трем них по је ди на ца или ис по ља ва ња ре вол та пре-
ма при стра сној по ли ти ци зе ма ља у ко ји ма су жи ве ли на ши исе-
ље ни ци. Број не су де мон стра ци је и про те сти ко је су та удру же ња 
ор га ни зо ва ла ши ром све та, че сто у ри зич ном до ди ру јед них и дру-
гих, са мо гућ но шћу еска ла ци је су ко ба из ме ђу њих или са ор га ни ма 
зе мље-до ма ћи на. По у че ни гор ким ис ку стви ма су ко ба Кур да и Ту-
ра ка, Је вре ја и Па ле сти на ца, Јер ме на и Ту ра ка и др., вла сти зе ма ља 
при је ма су ко ри сти ле све по зна те ме то де из ар се на ла тај них слу-
жби да осу је те но ве су ко бе из ме ђу де ло ва бив ше ју го сло вен ске ди-
ја спо ре (уце не, усло вља ва ње бо рав ка и рад них до зво ла, ин ста ли-
ра ње“кр ти ца“ у удру же њи ма исе ље ни ка, прет ње  гу бит ком по сла 
или от пу шта ња због уче шћа у про те сти ма и сл.). Са дру ге стра не, 
на ста ју по де ле у ди ја спо ри на „хе ро је“ и „из да ји це“, на „пра ве па-
три о те“ и „ку ка ви це“, на „бор це“ и „опор ту ни сте“, на при пад ни ке 
сво је на ци је и са рад ни ке  стра них вла сти. По сле ди це ових по де ла 
су би ле бол не у то вре ме, али и на ду ги рок.

Сед мо, по сто је раз ли ке про ис те кле из тра па ве по ли ти ке 
др жа ве пре ма ди ја спо ри.

9)  „Под при ти ском ко му ни ста Све ти ар хи је реј ски Са бор СПЦ, у ма ју 1963. го ди не,  су-
спен ду је епи ско па аме рич ко-ка над ског Ди о ни си ја, што је до ве ло до фор ми ра ња „Сло-
бод не Срп ске пра во слав не цр кве“ са три епар хи је: за Аме ри ку и Ка на ду, Аустра ли ју 
и Но ви Зе ланд и За пад ну Евро пу, са се ди штем у Но вој Гра ча ни ци, Или но ис - САД“. 
„По ли ти ка“, 6. јун 2010, те ма не де ље: „Да ли је мо гућ рас кол у СПЦ?“
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Вла сти у зе мљи (пр во СФРЈ, па за тим СРЈ, па и у Ср би ји), 
во ди ле су ве о ма не кон зи стент ну по ли ти ку пре ма на шој ди ја спо ри.  
С об зи ром на из не те еле мен те из исто ри је на шег исе ље ни штва, 
вла сти ни су ду го мо гле да се отрг ну од при та је ног за зи ра ња, па чак 
и не при ја тељ ског од но са пре ма од ре ђе ним кру го ви ма ди ја спо ре, 
што је иза зи ва ло ве о ма не по пу лар не ме ре пре ма исе ље ни ци ма и 
про ду бљи ва ло јаз са ма ти цом. То се, из ме ђу оста лог, огле да ло у по-
зи ви ма вла сти и по ли ти ча ра на ло јал ност и по др шку, али уз исто-
вре ме но не по ве ре ње пре ма ди ја спо ри, у рас ко ра ку из ме ђу зах те ва 
за по др шку и ин ве сти ра ње у зе мљи и ус кра ћи ва ња пра ва при пад-
ни ци ма ди ја спо ре (су спен до ва но би рач ко пра во, кру ти и стро ги 
ца рин ски про пи си, пу та ри не и так се дво стру ко ве ће за исе ље ни ке 
не го за до ма ћу по пу ла ци ју и сл.), не ко рек тан од нос ло кал них вла-
сти пре ма исе ље ни ци ма у оства ри ва њу имо вин ских и дру гих пра-
ва, апе ли вла сти за ин ве сти ра ње у на шу при вре ду, без га ран то ва ња 
пра ва на сло бод но ко ри шће ње про фи та и си гур ност имо ви не и др.

Осмо, из ра же не су раз ли ке про ис те кле из по губ ног ду го
го ди шњег де ло ва ња до ма ћих и стра них оба ве штај них и кон
тра о ба ве штај них слу жби пре ма ди ја спо ри.

На пред смо већ на ве ли не ке об ли ке тог  по губ ног де ло ва-
ња до ма ћих и стра них тај них слу жби на ста ње све сти по је ди на ца 
и страх од ре пре сив них ме ра вла сти у зе мља ма при је ма, на де ло-
ва ње и ме ђу соб ни од нос удру же ња на ших исе ље ни ка и на њи хов 
по ло жај при ли ком бо рав ка у зе мљи или од лу ке о евен ту ал ном по-
врат ку у зе мљу. Та па ра но ич на си ту а ци ја, ка да вас, као исе ље ни ка 
или еко ном ског еми гран та, са по до зре њем гле да ју вла сти, па чак и 
не ки гра ђа ни зе мље при је ма, а слич но и вла сти у зе мљи по ре кла, 
исе ље ни ке ста вља у си ту а ци ју про ду же не не си гур но сти и бри ге 
за ег зи стен ци ју и по том ке. Ра зни ко ми те ти и слу жбе у зе мљи исе-
ље ни ке де ле на по доб не и не по доб не, на са рад ни ке и не при ја те ље, 
ро до љу бе и из дај ни ке и сл. То се ис по ља ва и у по на ша њу ор га на 
вла сти од пр вог су сре та на гра ни ци, па до од но са у ло кал ним слу-
жба ма и шал те ри ма, при ли ком го ди шњих од мо ра у зе мљи. По сле-
ди ца све га то га је го ми ла ње не за до вољ ства исе ље ни ка и сво ђе ње 
од но са пре ма ма ти ци ис кљу чи во на ди рект но фи нан сиј ско по ма-
га ње ро ди те ља и ро ђа ка до зна ка ма, ма да ни њих, због ри гид ног 
плат ног си сте ма и од но са са ино стран ством, ни је би ло ла ко, ни 
јеф ти но сла ти у зе мљу.

Ни је оправ да ње, али исти не ра ди, на ве ди мо и сле де ће.
До ма ће тај не слу жбе,  по сле Дру гог свет ског ра та, има ле су 

стал ни страх од суб вер зив ног или те ро ри стич ког де ло ва ња по је-
ди них ор га ни за ци ја из ди ја спо ре и, по на ло гу ру ко вод ства, ба ви ле 
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су се ло вом на кри ми нал це и не при ја те ље у ино стран ству, па чак 
и ли кви да ци ја ма. За пра во на та кве ак ци је су им слу жи ле из ве сне 
те ро ри стич ке ак ци је уба че них ко ман до са, об у ча ва них и по сла тих 
у зе мљу од стра них тај них слу жби, уби ства или ра ња ва ња на ших 
ди пло ма та од стра не уста шких гру па и по је ди на ца, суб вер зив но 
де ло ва ње не при ја тељ ских исе ље нич ких ор га ни за ци ја и сред ста ва 
ин фор ми са ња, по је ди ни ко ман до си ко ји су на ја вљи ва ли ли кви да-
ци ју Ти та и дру гих по ли ти ча ра и др.

Стра не слу жбе су, у истом пе ри о ду, по др жа ва ле, фи нан сиј-
ски, обу ком и на о ру жа ва њем по ма га ле и сти му ли са ле ак тив но сти 
ан ти ко му ни стич ких ор га ни за ци ја ди ја спо ре. У слу ча је ви ма уба-
ци ва ња у Ју го сла ви ју не ко ли ко те ро ри стич ких на о ру жа них гру па, 
на кнад но је до ка за но да су би ле ор га ни зо ва не, при пре ма не, фи-
нан си ра не и пре ве зе не од стра не стра них слу жби. У вре ме рас па-
да Ју го сла ви је, санк ци ја и бом бар до ва ња, због стра ха од мо гу ће 
ра ди ка ли за ци је срп ске ди ја спо ре, стра не тај не слу жбе су де ло ва ле 
на при вла че њу са рад ни ка и ди сци пли но ва њу исе ље нич ких ак ти-
ви ста, из ну ђи ва ле са рад њу по је ди на ца из ди ја спо ре на до ја вљи ва-
њу и са рад њи, ра ди пред у пре ђи ва ња мо гу ћих ак ци ја исе ље нич ких 
удру же ња и по је ди на ца, по себ но оних нај ре вол ти ра ни јих због не-
прин ци пи јел не по ли ти ке вла сти у зе мља ма при је ма пре ма Ср би ји 
и срп ском на ро ду.

Ре зул тат де ло ва ња свих по ме ну тих и дру гих, не по ме ну тих 
раз ли ка је ка та стро фа лан: ду бо ка и ско ро не пре мо сти ва раз је ди ње-
ност на ше ди ја спо ре, ко ју ни му ка ни ту га због пат њи у до мо ви ни 
ни је ус пе ла да ује ди ни.

При ме ра ра ди,  у Фран цу ској је 1994. го ди не де ло ва ло пре ко 
сто ти ну раз ли чи тих удру же ња срп ске ди ја спо ре (118). Про па ли су 
сви по ку ша ји ује ди ња ва ња, пра вље ња тзв. кров не струк ту ре или 
ор га ни за ци је. Слич но је би ло и у дру гим цен три ма где по сто је срп-
ске исе ље нич ке за јед ни це и удру же ња.

За раз ли ку од нас, при мер на је со ли дар ност и ује ди ње ност 
ма ке дон ске (сем у Ср би ји, где по сто ји ви ше чи сто ма ке дон ских и 
срп ско-ма ке дон ских удру же ња у стал ном су ко бу), хр ват ске, ал бан-
ске ди ја спо ре око на ци о нал них ци ље ва и по мо ћи ма ти ци, а још 
ви ше грч ке, укра јин ске, јер мен ске, је вреј ске и дру гих за јед ни ца у 
ди ја спо ри. Ве ли ки зна чај у то ме од и гра ва грч ка, ру ска, јер мен ска 
и коптска цр ква на оку пља њу и по мо ћи пра во слав ци ма, без об зи ра 
из ко је пра во слав не зе мље по ти чу. То је за сва ку по хва лу и по што-
ва ње.
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Због све га ово га, за да так Ми ни стар ства за ди ја спо ру и на-
ших нај ак тив ни јих удру же ња у све ту је сте да се те раз ли ке и су-
ко би (нај че шће око функ ци ја и ко ри шће ња сред ста ва ко је за ту 
на ме ну из два ја ју зе мље до ма ћи ни) пре ва зи ђу, ка ко би се ве ли ки 
про бле ми пред ди ја спо ром и срп ским на ро дом ефи ка сни је ре ша ва-
ли у на ред ном раз до бљу. 

Без то га те шко је оства ри ти ко ор ди ни ра ну ак ци ју ани ми ра-
ња срп ске ди ја спо ре за зна чај ни ја ула га ња у до ма ћу при вре ду жед-
ну све жег ка пи та ла. У нај бо љу ру ку мо же мо ра чу на ти на стал ни 
при лив до зна ка из ди ја спо ре, на ме ње них чла но ви ма по ро ди ца ко ји 
жи ве у Ср би ји. А, као што је ре че но, то ни су ма ли из но си на го ди-
шњем ни воу.

Сво је вр сне спо ме ни ке „ин ве сти ра ња“ на ше ди ја спо ре ви ди-
мо сву да око нас. У сва ком се лу из ко га су по шли у свет, ди жу се 
спо ме ни ци та шти не и су је те, крун ски до ка зи да је онај ко ји је по-
шао, из и због си ро ма штва, ус пео „та мо пре ко“. Ве ле леп не и бо га-
то опре мље не ку ће у ко ји ма ни ко не жи ви, а нај ве ро ват ни је не ће ни 
жи ве ти. Ста ри ро ди те љи чу ва ју те објек те за по ка зи ва ње и за до ла-
зак сво јих из све та, је дан пут го ди шње. Све ста ну ју ћи у тро шним, 
ста рим ку ћа ма по ред ових ве ли ких са раз и гра ним фа са да ма.

На ши исе ље ни ци су пот пу но убе ђе ни да су на тај на чин ин-
ве сти ра ли у из град њу сво је зе мље и оду жи ли да нак сво ме кра ју. А 
тај бес ко ри сни и не про дук ти ван тро шак ни ко ме ни је до нео на пре-
дак. Пот пу но уза луд по тро ше на сред ства, да би се над ма шио ком-
ши ја, ко ји је сво ју „па ла ту“ већ из гра дио у за ба че ном се лу. Ка ко 
про ме ни ти тај при ступ од ло же ном жи во ту?

ЗАКЉУЧАК

До зна ке пред ста вља ју нај ва жни ји из вор стра ног ка пи та ла у 
Ср би ји. Го ди шњи при лив де ви за по осно ву до зна ка из но си ви ше 
од пет ми ли јар ди до ла ра и ве ћи је од при ли ва стра них ди рект них 
ин ве сти ци ја и кре ди та. Не по вољ на окол ност је што се овај но вац 
тро ши не про дук тив но, на лич ну по тро шњу. Усме ра ва ње ин ве сти-
ци о ног по тен ци ја ла ди ја спо ре под ра зу ме ва те мељ ну ана ли зу мо-
ти ва и спе ци фич но сти срп ске ди ја спо ре. По сто је сна жни до ка зи 
да је раз је ди ње ност нај и стак ну ти ја ка рак те ри сти ка на ше ди ја спо-
ре. Има ју ћи у ви ду ову чи ње ни цу, као и још увек све жа ис ку ства 
са не у спе шним и ком про ми ту ју ћим мо би ли за ци ја ма фи нан сиј ских 
сред ста ва ди ја спо ре, не ре ал но је оче ки ва ти ја чи од зив ди ја спо ре 
на цен тра ли зо ва не, изо ло ва не и ре кла мер ске по зи ве др жав не ад-
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ми ни стра ци је. Уме сто то га, ве ће шан се за успех има ју фо ку си ра не 
ак тив но сти, усме ре не на упо зна ва ње ди ја спо ре са ло кал ним мо-
гућ но сти ма за ула га ња у но ве ак тив но сти и по сто је ћа пред у зе ћа. 
Да би се ово оства ри ло, би ло би свр сис ход но да се ди ја спо ра по-
сма тра као по себ на гру па ин ве сти то ра, гру па ко ја за слу жу је по-
се бан трет ман. Тај трет ман се не би оства ри вао спе ци фич ним и 
не тр жи шним олак ши ца ма (на при мер, по ре ским олак ши ца ма или 
суб вен ци ја ма), по што њих у ак ту ел ном еко ном ском си сте му Ср би-
је има до вољ но.

Ино ва тив ни на чи ни мо би ли за ци је сред ста ва ди ја спо ре у ви-
ду об ве зни ца за ди ја спо ру или хар ти ја од вред но сти еми то ва них 
на осно ву до зна ка, има ју ма ле шан се за успех. По ред при вла че ња 
ин ве сти ци ја у про це су при ва ти за ци је или при вла че ња ин ве сти ци-
ја “од ле ди не” (gre en fi eld ин ве сти ци је), оно што је по тен ци јал но 
успе шно је су фон до ви ри зич ног ка пи та ла у ко ји ма би цен трал но 
ме сто има ли ин ве сти то ри из ди ја спо ре. У њи ма би ин ве сти то ри 
кон цен три са ли сво ја и при ку пље на екс тер на сред ства за ин ве сти-
ра ње у Ср би ји. На чи ни по др шке др жа ве раз во ју фон до ва ри зич-
ног ка пи та ла мо гу би ти раз ли чи ти: ин ве сти ра ње др жа ве у при ват-
не фон до ве ри зич ног ка пи та ла, др жав но кре ди ти ра ње при ват ног 
фон да ри зич ног ка пи та ла, осни ва ње за јед нич ког др жав но-при ват-
ног фон да ри зич ног ка пи та ла (јав но-при ват но парт нер ство), да ва-
ње га ран ци ја ин ве сти то ри ма при ула га њу у при ват не фон до ве ри-
зич ног ка пи та ла. Тре ба раз мо три ти мо гућ ност да се под стак ну и 
ула га ња ин сти ту ци о нал них ин ве сти то ра у фон до ве ри зич ног ка пи-
та ла. То се мо же по сти ћи омо гу ћа ва њем ула га ња ин ве сти ци о них 
фон до ва, пен зи о них фон до ва и оси гу ра ва ју ћих дру шта ва у фон до-
ве ри зич ног ка пи та ла, по ре ским олак ши ца ма за овај вид ула га ња 
и сна жном ин фор ма ци о ном по др шком о мо гућ но сти ма за ула га-
ње (ор га ни за ци ја се ми на ра на ко ји ма ће се су сре сти пред став ни ци 
би зни са, фон до ва ри зич ног ка пи та ла и фи нан сиј ског сек то ра). У 
др жав ној ад ми ни стра ци ји ва ља од ре ди ти над ле жне ин ве сти ци о-
не са вет ни ке за по ве зи ва ње за ин те ре со ва них ме на џе ра фон до ва 
ри зич ног ка пи та ла и фи нан сиј ских ин ве сти то ра. Ва жна је и еду-
ка ци о на уло га др жа ве у про мо ви са њу зна ча ја фон до ва ри зич ног 
ка пи та ла. Она тре ба да бу де ор га ни за тор кон фе рен ци ја и дру гих 
фо ру ма на ко ји ма ће се су сре сти на уч ни ци, ин же ње ри, пред у зет-
ни ци и фи нан сиј ски ин ве сти то ри. Мо гу ће је да др жа ва ор га ни зу је 
мре жу по слов них ан ђе ла и мре жу ин ве сти то ра у фон до ве ри зич-
ног ка пи та ла, чи ме се по ве ћа ва мо гућ ност ве ћих ула га ња и упо зна-
ва ња јав но сти са овим ви дом раз вој них фон до ва.
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По треб ни су и ин фор ми са ње и еду ка ци ја ди ја спо ре о мо гућ-
но сти ма и пред но сти ма ин ве сти ра ња, о са рад њи са свим укљу че-
ним стра на ма у том про це су, о при пре ми сту ди ја из во дљи во сти, 
фи нан сиј ских ана ли за и слич но. По треб но је из ра ди ти сво је вр сну 
ма пу ди ја спо ре, ко ја би ува жи ла раз ли чи те мо ти ве, ин те ре се и ка-
рак те ри сти ке раз је ди ње не срп ске ди ја спо ре.

Vladimir Vuckovic

INVESTMENT POTENTIALS OF SERBIAN 
DIASPORA FOR INVESTMENT IN 
SERBIA – REALITY OR ILLUSION

Sum mary  
Re mit tan ces are for Ser bia most im por tant so ur ce of fo re ign ca-

pi tal, but the re mit tan ces and di a spo ra re ce i ved lit tle pu blic at ten tion. In 
this pa per we analyze dif fe rent cha rac te ri stics of the Ser bian di a spo ra, 
it’s pos si ble mo ti ves for sen ding re mit tan ces and ways to chan nel re-
mit tan ces in to pro duc ti ve use. Gi ven the gre at di su nity of the Ser bian 
di a spo ra, as well as bad ex pe ri en ces with in ve sting in the de ve lop ment 
of the it’s ho me co un try, we sho uld not ex pect lar ge ef fects of a call for 
help and pa tri o tism. Ef fi ci ent ap pro ach to Ser bian di a spo ra in vol ves the 
de ve lop ment of new re la ti on ships and new of fers for in vest ment in the 
ho me co un try.
Key words: re mit tan ces, di a spo ra, de ve lop ment, in vest ment.
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КОНСТРУКЦИЈА МИТА О БОСНИ И 
ХЕРЦЕГОВИНИ КАО ХРВАТСКИМ 

ЗЕМЉАМА ДО ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА

Са же так
У ра ду се ис тра жу је по ли тич ки ми то ло шки кон структ хр-

ват ског на ци о на ли зма ве зан за Бо сну и Хер це го ви ну као хр ват ске 
зе мље. Овај кон структ ћу на сто ја ти да до ка жем број ним при ме-
ри ма из по ли тич ких обра за ца хр ват ских на ци о на ли стич ких во ђа 
и иде о ло га ко ји су би ли на то пље ни мит ским са др жа ји ма ве за ним 
за ову те му по пут „ми та о чу ва ри ма ка пи ја ци ви ли за ци је“, „ми та о 
гра ни ци на Дри ни“ и „ми та о Хр ва ти ма као је ди ним ста нов ни ци ма 
Бо сне и Хер це го ви не.“ 
Кључ не ре чи: по ли тич ки ми то ви, Бо сна и Хер це го ви на, хр ват ски на ци о-

на ли зам, Ан те Стар че вић, Стје пан Ра дић.

ПОЛИТИЧКИ МИТСКИ КОНСТРУКТИ

Мит и по ли ти ка су не рас ки ди во по ве за ни, јер се по ли ти ка 
не мо же ни за ми сли ти без упо тре бе ми то ва . У сва ком слу ча ју је-
зик днев не по ли ти ке је то ли ко по ве зан и у тој ме ри ис пре пле тан 
са мит ским, да га је без овог „нат при род ног“ од но сно „ира ци о нал-
ног“ еле мен та го то во не мо гу ће раз у ме ти.  На ме ра ми је да у овом 
ра ду по све тим па жњу не ким ми то ви ма на ци о на ли зма чи ја је свр ха 
би ла да љу де учи не све сни јим да по сто ји на ци о нал на ди мен зи ја 
ко ја их окру жу је са свих стра на и ко ја је, по њи ма би ла, при род ни 
део жи во та. По год но тло за на ста нак ових ми то ва тре ба тра жи ти у 
европ ским зе мља ма и Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма на кра ју 
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18. ве ка, ка да је по бу ње ној бур жо а зи ји, ко ја је по че ла да за у зи ма 
све ис так ну ти је ме сто у све ту еко но ми је али не и вла сти, тре бао 
мит око ко јег би мо гла да оку пи ши ре ма се и на че му би мо гла да 
за сну је но ву ве ру у но ви об лик, њој од го ва ра ју ћег, др жав ног уре ђе-
ња. То је тре бао да бу де мит ко ји ће да обе ћа ва ста би ли за ци ју и ле-
ги ти ми тет, али да исто вре ме но са сво јим дра ма тич ним ту ма че њем 
пре ло ма зах те ва ду бо ку и пра вед ну дру штве ну про ме ну. Због то га 
су иде о ло зи на ци о на ли зма кре ну ли да ко па ју по ру до ко пи ма соп-
стве не про шло сти и ду хов ног на сле ђа и да би ра ју оно што је мо гло 
да у нај ве ћој ме ри од го ва ра по ли тич ким по тре ба ма. На рав но, та мо 
где ство ри те љи ми то ва ни су ус пе ли да “про на ђу” слав ну про шлост 
окре та ли су се то ме да по ра зе пре тва ра ју у по бе де и кло ну ће у спа-
се ње, окре ну ли су се иде ја ма ко је су на нај гру бљи на чин по ве за ли 
са оним што је ве ли кој ве ћи ни Евро пља на на кра ју 18. ве ка би ло за-
јед нич ко, а то је хри шћан ство. Ство ри те љи ми то ва на ци о на ли зма 
ко ри сти ли су се пој мо ви ма и сим бо ли ма ко је су узи ма ли ка ко из 
Но вог та ко и из Ста рог за ве та. Још у Ста ром за ве ту при сут ни пој-
мо ви „иза бра ни на род“ и „обе ћа на зе мља“ ко је су ка сни је хри шћа-
ни при ла го ди ли се би, ожи ве ли су у на ци о на ли стич кој иде о ло ги ји. 
По пут ових ми то ва на ста ла су још три јед на ко ва жна ми та ко је су 
иде о ло зи на ци о на ли зма цр пе ли из Ста рог и Но вог за ве та, а то су 
„мит о не при ја те љу“, „мит о смр ти“ и „мит о спа си те љу“.1) Они су 
се, пре ма по тре би, до да нас, че сто пре пли та ли са пр во спо ме ну та 
два ми та, што је на ци о нал ним во ђа ма да ва ло ле ги ти ми тет од ла ска 
у ра то ве, оправ да ње за уби ја ње и смрт, ап со лут ну по ли тич ку ин-
стру мен та ли за ци ју и осва ја ње но вих те ри то ри ја. Гра на ју ћи се на 
ре ли гиј ској тра ди ци ји ови ми то ви су ус пе ли да до ђу до ср ца нај-
ши рих сло је ва ко ји су их искре но при хва ти ли по што су им, осим 
еко ном ског по бољ ша ња, ну ди ли и ду шев ну хра ну то ли ко по треб ну 
њи хо вој не мо ћи. Они су у се би но си ли окре пљу ју ће ми сли о при-
пад но сти, о ве ли чи ни и зна ча ју сво га на ро да и сво је зе мље, о то ме 
да је смрт у име на ци је по ста ла ду бо ко сми сле на, да је во ђа на ци је 
без гре шан и да у се би но си оне ге нет ске ко до ве ко је су но си ли та-
кве мо рал не и ду хов не ве ли чи не, на пр вом ме сту по пут Мој си ја и 
Хри ста, а по том, то ком сред њег ве ка, њи хо ви слав ни пре ци пре тво-
ре ни у на ци о нал не хе ро је чи ја де ла су кре а то ри ми то ви ко ри сти-
ли у са вре ме ној на ци о нал ној бор би. Крај њи циљ свих спо ме ну тих 
ми то ва био је јед но ста ван - тре ба ло је мо би ли са ти не за ин те ре со ва-
не ма се на тај на чин да се код њих про бу ди на ци о нал ни по нос, по-
го то во да се оби чан, ма ли чо век, ко ји је же љан да до ка же ка ко ни је 

1) Ви ше о ми то ви ма на ци о на ли зма ко ји се од но се на мит о не при ја те љу и мит о смр ти ви-
ди код Гроф Кри сти јан фон Кро ко, Онемачкиммитовима, Но ви Сад 2001, стр. 9-53.
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са мо је дан и бе зна ча јан, осе ти де лом не чег је дин стве ног и сил ног 
и да се тај про бу ђе ни на ци о нал ни иден ти тет ис тру мен та ли зу је би-
ло у сме ру за у зи ма ња вла сти, кон со ли да ци је на ци о нал не др жа ве 
или ства ра ња од но сно ши ре ња др жав не те ри то ри је. У сва ком слу-
ча ју на ци о на ли зам је за со бом по вла чио сна жне ми то ве у ко ји ма 
је „крв“ на ро да би ла не раз двој но по ме ша на са „тлом“ на ци о нал не 
те ри то ри је.2)   На Бал ка ну (пре све га ка да је реч о бив шој Ју го сла-
ви ји) ови ме ха ни зми су јед ним де лом ис тра же ни и ви ше ауто ра је 
ја сно по ка за ло у ко јој ме ри су ми то ви би ли ин стру мен ти зва нич не 
по ли ти ке од дру ге по ло ви не 19-ог па до кра ја 20-ог ве ка. 

На уч но ис тра жи ва ње по ли тич ке ми то ло ги је мо ра да по ђе од 
по тре бе да ис тра жи и ука же на по зи ци ју политичкеидеологије ко-
ја сто ји иза по ли тич ких ми то ва (осо би то је то ва жно да нас у мо-
дер ном вре ме ну ка да је зна чај по ли тич ких иде о ло ги ја по стао та ко 
ве ли ки а по сле ди це њи хо ве прак тич не де лат но сти у мно го слу ча ја 
по ра жа ва ју ће) као и на ње ну по тре бу да вла сти ту пер цеп ци ју по-
ли тич ке ствар но сти гра ди и „обо га ћу је“ ми то ло шким пред ста ва ма, 
а сво је иде о ло шке по ру ке учи ни при сту пач ним ве ћем бро ју по ли-
тич ких кон зу ме на та ства ра ју ћи ла жну свест да су им но ви иде о-
ло шки са др жа ји већ по зна ти и при хва тљи ви. Ода тле мно ге по ли-
тич ке ми то ло шке пред ста ве у се би но се та ло ге да ле ке, нај че шће, 
сред њо ве ков не про шло сти, за ко ју се ми то ви ка че и на осно ву ко је 
на сто је да из гра де сли ку о ду го веч но сти на ци је или ви ше ве ков ног 
пра ва на те ри то ри је.

Ка да исто ри ча ри же ле да об ја сне ка ко је до шло до из би ја-
ња не дав них ра то ва у бив шој Ју го сла ви ји мно ги спо ми њу по губ не 
ефек те исто риј ских ми то ва у том ре ги о ну. При ка зи ва ње  исто ри је 
ко јом се до ка зи ве чи ње ни це из ла жу дис тор зи ји је сте мит ско. Ире-
ле вант но је да ли је та дис тор зи ја ре зул тат не зна ња, соп стве них 
же ља или на мер не ма ни пу ла ци је. У сва ком слу ча ју, чи ње нич но 
при ка зи ва ње про шло сти је ве о ма по жељ но и због то га је за да так 
про фе си о нал них исто ри ча ра да по ни ште ми то ве та ко што ће из-
бу ши ти ба ло не „на ду ва не“ про шло сти и по ка за ти да у њи ма не ма 
ни чег исто риј ски тач ног.

У овом ра ду об ра ди ти ћу је дан од ми то ва ко ји го во ре о обе-
ћа ној зе мљи а ко ји као та кав, у ства ри, за ди ре у те ри то ри је дру-
гих на ро да. Тај мит је при су тан у мит ској кон струк ци ји хр ват ског 
на ци о на ли зма и од но си се на при пад ност Бо сне и Хер це го ви не 
хр ват ској др жа ви. Ова ква вр ста ми то ва на ци о на ли зма слу жи ла је 
пр вен стве но као мо би ли шу ћи фак тор за осва јач ке ра то ве или агре-

2) Дар ко Га ври ло вић, Ударисудбине-Политичкимитови20.века, Но ви Сад 2006, стр. 15.
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сив ну спољ ну по ли ти ку а тек ма њим де лом ка да је у пи та њу би ла 
од бра на соп стве не на ци је и те ри то ри је. 

У том кон тек сту, ни Сло вен ци ни су оста ли иму ни на ви ше-
ми ле ни јум ско рас те за ње соп стве не исто ри је. Пред став ни ци њи хо-
ве аутох то не шко ле твр де да Сло вен це тре ба до во ди ти у ди рект ну 
ве зу са Ве не ти ма, при то ме ин си сти ра ју ћи на то ме да је њи хо ва 
ве за ге не тич ке при ро де и да пред ста вља јед ну кон ти ну и ра ну раз-
вој ну ли ни ју ко ја омо гу ћа ва Сло вен ци ма да као на род по сто је 2000 
го ди на. Же ља да се њи хов на род при ка же као „иза бра ни на род ве-
ли ке исто ри је“ а зе мља да бу де „обе ћа на и да ле ко ши рих гра ни ца“ 
до био је сво је ме сто у ма шта њи ма да су зе мље ко је су на ста њи ва ли 
Сло ве ни у 9. ве ку а ко је су би ле три пу та ве ће од да на шње Сло ве-
ни је и ко је упра во ту зе мљу др же у свом ге о граф ском сре ди шту, 
још у то вре ме би ле сло ве нач ке зе мље. Оне не са мо што су би ле 
три пу та ве ће од Сло ве ни је већ су и на се ве ру до се за ле до До на ве 
из ме ђу Ду на ва и Лин ца. Све те про сто ре, по по ме ну тој ма шта ри-
ји, на се ља ва ли су Сло вен ци за у зев ши та ко и ве ли ки део да на шње 
Аустри је, при то ме за не ма рив ши да се ту ра ди ло о по ду нав ским 
Сло ве ни ма ко је у окви ри ма сво јих на ци о на ли стич ких пред ста ва 
ра до сво ја та ју и Сло ва ци. Због то га не тре ба да чу ди за што су из ја-
ве сло ве нач ких по ли ти ча ра 1991. го ди не у вре ме про гла ше ња не за-
ви сно сти Сло ве ни је у се би са др жа ле мит ске пред ста ве о то ме ка ко 
је ко нач но оства рен „хи ља ду го ди шњи сло ве нач ки сан“, „дав на же-
ља свих Сло ве на ца“ још од вре ме на Ка ран та ни је, за чи је ста нов-
ни ке до бро зна мо да их ни је мо гу ће из јед на чи ти у на ци о нал ном 
сми слу са да на шњим Сло вен ци ма, јер и са мо име је у пот пу но-
сти дру га чи је (Ка ран тан ци – Сло вен ци), а чи та ва на уч но за сно ва на 
сло ве нач ка исто ри о граф ска јав ност да нас је спрем на да по твр ди 
ка ко је тврд ња да је Ка ран та ни ја би ла пр ва сло ве нач ка др жа ва у 
ства ри би ла „ин те лек ту ал на кон струк ци ја“ сло ве нач ких пре по ро-
ди те ља с кра ја 18. ве ка, да кле, у вре ме ка да су Сло вен ци по че ли да 
об ли ку ју у мо де ран на род. 3)

ПОЛИТИЧКИ МИТСКИ КОНСТРУКТ 
О ОБЕЋАНОЈ ЗЕМЉИ И ГРАНИЦИ НА 
ДРИНИ ХРВАТСКОГ НАЦИОНАЛИЗМА

Хр ват ски пра ва ши су ве о ма ра но, још у дру гој по ло ви ни 19-
ог ве ка, ство ри ли мит о при пад но сти Бо сне и Хер це го ви не хр ват-
ској др жа ви и о то ме ка ко су сви ста нов ни ци Бо сне и Хер це го ви не 

3)  Ma tjaž Kle men čič, „Usta no vi tev slo ven ske dr ža ve – Dav na že lja vseh Slo ven cev?“, Zbornik
Mitskoinstereotipnovslovenskempogledunazgodovino, стр. 84, 85.
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Хр ва ти. У хр ват ској по ли тич кој јав но сти, али и ме ђу не ким му сли-
ман ским по ли ти ча ри ма у 20-ом ве ку у окви ру овог ми та по ја ви ла 
се  кон струк ци ја да је то ком хи ља ду го ди шње исто ри је по сто ја ла 
гра ни ца на Дри ни ко ја је би ла не са мо гра ни ца сред ње ве ков не хр-
ват ске др жа ве већ и гра ни ца из ме ђу Ис то ка и За па да, пра во сла вља 
и ка то ли чан ства, вар вар ства и ци ви ли за ци је, све тла и та ме.

Већ пе де се тих го ди на 19-ог ве ка, Ан те Стар че вић је раз вио 
сво ју хр ват ску на ци о нал но ин те гра циј ску иде о ло ги ју у окви ру ко је 
је за ме нио свој ан та го ни стич ки став пре ма бо сан ским му сли ма-
ни ма с те зом да су они у ства ри »цви јет хр ват ског на ро да«, док 
је по сто ја ње Ср ба не ги ра но за пад но од Дри не. Ан те Стар че вић је 
још 1852. ис ту пио у На род ним но ви на ма не ги ра ју ћи срп ство, а пре 
ње га то је ура дио Јо сип Ма ро и чић ка сни ји ге не рал ко ји је твр дио 
да у „Вој вод ству Ср би је по сто је ис точ ни Ср би, али је твр дио да 
одав но по сто је и Хр ва ти с раз ли чи тим ре ли ги ја ма, ко је се под тим 
име ном бо ре на мно гим ра ти шти ма, без об зи ра на то да ли су Гр ци 
или ка то ли ци.“4) Стар че вић је, да кле, као и ње гов са рад ник Еуген 
Ква тер ник, од ба ци вао ју жно сло вен ски оквир хр ват ства и на сто јао 
да све Ју жне Сло ве не из Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не про гла-
си Хр ва ти ма. Ње го ву иде ју да су Бо сна и Хер це го ви на хр ват ске 
зе мље ни су са мо при хва ти ли ње го ви пра ва ши већ се она пре не ла 
и на дру ге хр ват ске по ли ти ча ре па и на нај у ти цај ни јег хр ват ског 
по ли ти ча ра у Кра ље ви ни СХС- Стје па на Ра ди ћа.

Пр ве гла сни је иде је о то ме да је хр ват ска гра ни ца на Дри ни 
ра ши ри ла је Чи ста стран ка пра ва5), јед на од по ли тич ких стру ја из-
ра слих из Стран ке пра ва на кон смр ти Ан те Стар че ви ћа. Њи хо во 
др жав но прав но схва та ње не ги ра ло је по сто ја ње би ло ко јег дру гог 
на ро да на те ри то ри ји Хр ват ске, Сла во ни је и Бо сне и Хер це го ви не. 
Про тив срп ски смер по чео је да до би ја на за ма ху, а хр ват ска свест 
је, по пра ва шким но ви на ма »ожи вје ла креп ким жи во том у це лом 
на шем на ро ду, од Три гла ва до Бал ка на, од Адри је до Дри не.«6) Та-
ко је свим пра ва ши ма, гра ни ца на Дри ни по ста ла гра ни ца из ме ђу 
Хр ва та и Ср ба. 

И већ спо ме ну ти Стје пан Ра дић је од са мих по че та ка ба вље-
ња по ли ти ком по др жа вао Стар че ви ће ву др жа во твор ну по ли ти ку 
ка да је би ло ре чи о гра ни ца ма, али ни ка да ни је мр зео Ср бе. За раз-
ли ку од Стар че ви ћа, Ра дић је био за са рад њу са Ср би ма али под 

4) Ва си ли је Кре стић, ИсторијаСрбауХрватскојиСлавонији1848-1914, Бе о град, 1991, 
стр. 56.

5)  Та ко зва ни фран ков ци. На зив су до би ли по сво ме во ђи Јо си пу Фран ку.

6)  Mirijana Gross, Izvorno pravaštvo, Zagreb, 2000, стр. 590-592.
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усло ви ма ко је је ја сно на пи сао у сво јој књи зи »Сло ван ска по ли-
ти ка в Хаб сбург ске мо нар кии« ко ју је још 1901. од нео у Праг, а у 
Хр ват ској об ја вио 1906-е го ди не. По ње му, да би се про ве ла »сло-
вен ска по ли ти ка« тре ба ло је да се из вр ши из ми ре ње из ме ђу Ис то-
ка и За па да, а то је мо гло да се де си са мо ако би Ср би ја тра жи ла 
про ши ре ња на ис то ку у Но вом Па за ру и ни ка ко »на ра чун Хр ва та« 
ко ји ма би тре ба ле да при пад ну Бо сна и Хер це го ви на. Стје па нов 
брат Ан тон, по кре нуо је по ли тич ки лист »Дом« 1899. го ди не ко ји 
је тре бао, пре ма иде ји осни ва ча, да по ли тич ки осве сти хр ват ско се-
ља штво. Већ у пр вом бро ју, на на слов ној стра ни, на шао се те ри то-
ри јал ни иде ал  бра ће Ра дић и то пред ста вљен као ге о граф ска кар та 
хр ват ских зе ма ља ко је би хр ват ска др жа ва тре ба ла да об у хва та а то 
су: Бан ска Хр ват ска, Сла во ни ја, Дал ма ци ја, Истра, Бо сна и Хер це-
го ви на, Бо ка и Срем до Зе му на.7)

Ра дић је, слич но Фран ко вим пра ва ши ма, а сто је ћи на те ме-
љи ма хр ват ског др жав ног пра ва,  1907. го ди не пи сао ве ћи број чла-
на ка у ко ји ма је твр дио да Бо сна и Хер це го ви на «при па да не сум-
њи во, по др жав ном пра ву, хр ват ској др жа ви.»8) По што се још од 
школ ских да на на ла зио под сна жним ути ца јем иде ја Ан те Стар че-
ви ћа ко ји је сма трао да у Бо сни и Хер це го ви ни жи ве са мо Хр ва ти 
и да је Бо сна и Хер це го ви на хр ват ска зе мља, Ра дић је ис ти цао да 
у тим по кра ји на ма «жи ве са ми Хр ва ти», ко ји го во ре јед ним, и то 
«на шим хр ват ским је зи ком», али да је на род по де љен на три ве ре, 
та ко да ка то ли ци сма тра ју да су Хр ва ти, пра во слав ни да су Ср би, 
а му сли ма ни да су Тур ци.9) Он се, слич но фран ков ци ма, на дао да 
ће анек си јом Бо сна и Хер це го ви на при па сти Хр ват ској. На тај на-
чин, ми слио је Ра дић, тре бао је да оја ча по ло жај Хр ват ске и чи та-
вог сло вен ског све та у Мо нар хи ји, што би про у зро ко ва ло про ме не 
Аустро – Угар ске из ну тра у сми слу ње ног «сла ви зи ра ња и пре тва-
ра ња у пра ву сла вен ску ца ре ви ну.»10)

На су прот ин те ре си ма хр ват ског на ци о на ли зма ста ја ли су 
срп ски на ци о нал ни ин те ре си. У њи хо ву од бра ну укљу чио се и је-
дан део исто ри ча ра, али и дру ги на уч ни ци. У вре ме анек си је Бо сне 
и Хер це го ви не од стра не Аустро-Угар ске 1908. го ди не, у ову бор бу 
је сво јим ра дом ушао и Јо ван Цви јић. Ка да је због анек си је у Ср би-
ји на ста ла уза вре ла ат мос фе ра, јер су срп ски на ци о на ли сти Бо сну 

7) Дом1/12.12 1899. у Дар ко Га ври ло вић, СтјепанРадићиСрби, Сплит, 2002, стр. 55. 

8) Стје пан Ра дић: «Бо сна и Хер це го ви на» укњизиПолитички списи, За греб, 1971, стр. 
285, 286.

9) Исто.

10)  Дом, 34/ 22. VI II 1908, стр. 4.
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сма тра ли сво јом зе мљом, Јо ван Цви јић је у бро шу ри под на сло вом 
„Анек си ја Бо сне и Хер це го ви не и срп ски про блем“ Бо сну про гла-
сио ис кљу чи во срп ском зе мљом. Иде о ло гем у та да шњој срп ској 
исто ри о гра фи ји до би јао је бла же и со фи сти ци ра ни је фор му ле, као 
што је на при мер она, да је Бо сна срп ска др жа ва од ста ри не јер 
су се сред њо ве ков ни бо сан ски кра ље ви кру ни ли срп ском кру ном. 
Пре ма Цви ји ћу, и по ме ну том му спи су, Бо сна и Хер це го ви на су 
„обла сти чи сто срп ске ра се“, да би текст за вр шио прет њом „срп-
ски се про блем мо ра ре ши ти си лом. Обе срп ске др жа ви це мо ра ју 
се по гла ви то вој но и про свет но нај жи вље спре ма ти, одр жа ва ти на-
ци о нал ну енер ги ју у за во је ва ним де ло ви ма срп ско га на ро да и пр ву, 
иоле по вољ ну, при ли ку упо тре би ти да рас пра вља ју срп ско пи та ње 
с Аустро-Угар ском.“ 11) 

Чвр сто сто је ћи на ста но ви шту да Бо сна и Хер це го ви на тре-
ба ју  при па сти Хр ват ској и да је због то га анек си ја оправ дан чин, 
Ра дић је кра јем 1908. го ди не на пи сао бро шу ру «Жи во хр ват ско 
пра во на Бо сну и Хер це го ви ну». У њој, он је на сто јао да до ка же 
ка ко је Бо сна и Хер це го ви на «би ла је згром ста рој хр ват ској др жа-
ви и да се на ро чи то за да на шњу Бо сну све до Вр ба са да де не при е-
пор но до ка за ти те ри то ри јал но пра во хр ват ске др жа ве.»12) Ов де се 
он по зи вао на хр ват ско др жав но пра во ко јим би Хр ва ти тре ба ли 
„дје ло ва ти све то сна жни је и успје шни је“ у ци љу „да Бо сну – Хер-
це го ви ну не са мо уре ђе ном др жи мо, не го за до вољ ном и срет ном 
учи ни мо.“13) Ра дић је оп ту жи вао Ср би ју чи ја су на сто ја ња за при-
по је њем Бо сне и Хер це го ви не у вре ме пре анек си је би ла „жи ва и 
ја ка“ да се „са ма од ре кла сво јих по ли тич ких те жња и са мо да при-
до би је му сли ма не, по че ла ра ди ти за то, да се на Бо сну – Хер це го-
ви ну опет про тег не су ве ре ни тет тур ског сул та на ... Овај по сту пак 
не хо ти це чо вје ка сје ћа на би блиј ску сли ку Са ло мо но ва су да ... Хр-
ват ска и Ср би ја то су те дви је же не. Ср би ја већ пу них три де сет 
го ди на тра жи да се ди је те уби је тј. да се пре да Тур ској, а Хр ват ска 
као пра ва ма ти не бро је но пу та је из ја ви ла да је бо ље, не ка Бо сна 
бу де и у Ср би ји, не го да опет до ђе под Тур ску. Ова чи ње ни ца до ка-
зу је не по бит но хр ват ско пра во на Бо сну.“14)

Очи то је Ра дић по јам на род ног је дин ства ту ма чио та ко да су 
сви ста нов ни ци Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не у би ти је дан на-
род, хр ват ски на род. Он је схва тио да се, у ње го во вре ме, Бо шња ци 

11)  Јован Цвијић, Анексија Босне и Херцеговине и српски проблем, Београд 1908, стр. 62.

12) Стје пан Ра дић, ЖивохрватскоправонаБоснуиХерцеговину, За греб, 1908, стр. 29.

13) Исто, стр. 23.

14)  Исто, стр. 39.
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још ни су у це ли ни на ци о нал но опре де ли ли, те је због то га осе тио 
по треб ним да код њих ши ри хр ват ску др жав ну ми сао у ци љу да 
Хр ва ти до би ју ап со лут ну пре ва гу у Бо сни и Хер це го ви ни. У сми-
слу тих иде ја, он је јав но ис ти цао: „Ми Хр ва ти има де мо не јед но-
стру ко не го де се те ро стру ко пра во на Бо сну!“15)

 Ма да Стје пан Ра дић ни ка да ни је мр зео Ср бе већ их је, пре-
ма по ли тич кој по тре би ви део по не кад као не при ја те ље а по не кад и 
као са рад ни ке, ње го ва ми сао о Бо сни и Хер це го ви ни као хр ват ској 
зе мљи над жи ве ла га је, а нео ства ре ни иде ал хр ват ских на ци о на ли-
ста да се ство ри не за ви сна хр ват ска др жа ва и у ње ним окви ри ма 
Бо сна и Хер це го ви на ко ја би тре ба ла да бу де на ци о нал но чи ста 
кул ми ни рао је кр ва вом фру стра ци јом за вре ме Дру гог свет ског ра-
та ка да је је дан део хр ват ских на ци о на ли ста пре у зео на се бе уло гу 
ши ри те ља мр жње про тив Ср ба. Ме ђу њи ма је био ду го го ди шњи 
пред сед ник Ма ти це хр ват ске, ге о граф, ге о по ли ти чар и уни вер-
зи тет ски про фе сор Фи лип Лу кас ко ји је у „Зе мљо ви ду НДХ“ из 
1941. го ди не из ме ђу оста лог пи сао да Хр ва ти и Ср би пред ста вља ју 
су прот не ра сне ти по ве, али да и Цр но гор ци при па да ју хр ват ском 
ра сном ти пу. У сво јој „По ви је сти Бо сне и Хер це го ви не“ он је под-
ву као сво је ви ђе ње раз ли ка из ме ђу Ср ба и Хр ва та: „Раз ли ке у ге оп-
си хи јед них и дру гих не мо гу укло ни ти ни ка кве је зич ке срод но сти, 
већ су они ста ја ли за све до ба сво га раз во ја у пси хич ком по гле ду 
ле ђи ма окре ну ти јед ни пра ма дру ги ма“.16) Не ка да шњи пот пред-
сед ник Вла де Не за ви сне др жа ве Хр ват ске, ина че му сли ман, Џа-
фер –бег Ку ле но вић је као еми грант, по сле Дру гог свет ског ра та, у 
Си ри ји на јед на ко остра шћен на чин об ја шња вао да је „од дав них 
дав ни на гра ни ца из ме ђу Бо сне и Ср би је Дри на ... Ова се је по ви-
је сна гра ни ца одр жа ла сто ље ћи ма и би ла је гра ни ца ... из ме ђу два 
на ро да, раз ли чи та од го ја и раз ли чи тих по гле да ... Ср би јан ци же ле 
без об зир но вла да ти и го спо да ри ти, а ми хо ће мо да жи ви мо пот-
пу но рав но прав ни  с истим пра ви ма и ду жно сти ма.“17) Уста ше и 
њи хо ви сим па ти зе ри су мит о обе ћа ној зе мљи за сно ва ли на те за ма 
да се исто ри ја Хр ват ске де ша ва ла на гра ни ци све то ва па су са мим 
тим и Хр ва ти до би ли мит ску уло гу у тој бор би. Стар че ви ће ва ми-
сао да ве ра не ме ња ра су са успе хом је функ ци о ни са ла у уста шком 
на ра шта ју ка сних три де се тих и то ком че тр де се тих го ди на 20-ог 
ве ка. На тај на чин она је убр за но при пре ма ла те рен за до вр ше ње 

15) Стје пан Ра дић, Јо сип Пре да вец, Фра њо Но вљан, Господарство–просвјета–политика, 
За греб, 1910. стр. 146.

16)  Ivo Gold stein, GranicanaDrini–značenjeirazvojmitologema,HistorijskimitovinaBalka-
nu,Sarajevo, 2003, стр. 117, 118.

17) Isto, стр. 127.
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ет нич ке хо мо ге но сти и ства ра ње на ци о нал не др жа ве у ко ју је тре-
ба ла да бу де укљу че на Бо сна и Хер це го ви на и му сли ма ни. У том 
сми слу пи сао је за вре ме Дру гог свет ског ра та Дра гу тин Кам бер, 
ри мо ка то лич ки све ште ник у Бо сни и Хер це го ви ни да „Хр ват ска 
мо ра пре о бли ко ва ти сво ју кул тур ну стра те ги ју у смје ру ко му ни ка-
ци је с тра ди ци јом исла ма јер је из вла сти те по ви је сти на у чи ла да 
ју је су дар вјер ских свје то ва би о ло шки раз дро био и ума њио“ и да 
је стра дао „ка то лич ки и му сли ман ски дио хр ват ског на ро да.“ Су-
дар свје то ва ко ји те жи „утак ми ци у вјер ским и ет нич ким до бри ма“ 
мо же „по све оту пи ти оштри цу ма ча“ те при по мо ћи да се „укло не 
и вањ ске по во де и ну тар ње пред ра су де и пре пре ке, те омо гу ћи ти, 
да се на под ло зи ши ро ке вјер ске сно шљи во сти из гра ди чвр сто хр-
ват ско на род но и др жав но је дин ство.“ Хр ват ски кул тур ни про стор 
ко јим цир ку ли шу две кул тур не прак се, пре ма Кам бе ру, мит ски је 
уте ло вљен у сли ци „мо сто ва и пре ма За па ду и пре ма Ис то ку“ мо-
сто ва ко ји су ко ри сни и за др жав ну и за на ци о нал ну ко хе зи ју.18)

Да би се оја чао мит ски кон структ на осно ву ко јег су Бо сна 
и Хер це го ви на хр ват ске зе мље нео п ход но је би ло кре и ра ти мит о 
Хр ва ти ма као „чу ва ри ма ка пи ја ци ви ли зо ва ног све та.“19) На ње го-
вом по ди за њу ра ди ли су екс трем ни хр ват ски на ци о на ли сти то ком 
чи та вог 20. ве ка, а са по себ ном па жњом ње га је ко ри сти ла Не за-
ви сна др жа ва Хр ват ска и ка сни је уста шка еми гра ци ја. За њих је 
ре ка Дри на би ла хи ља ду го ди шња гра ни ца из ме ђу За па да и Ис то ка, 
ка то ли чан ства и пра во сла вља, све тло сти и мра ка. Овај ми то ло гем 
пр ви пут је на стао у окви ру Чи сте стран ке пра ва чи је је др жав но-
прав но схва та ње на ци о нал них про бле ма не ги ра ло по сто ја ње би ло 
ког дру гог на ро да на те ри то ри ја ма Хр ват ске, Сла во ни је и Бо сне 
и Хер це го ви не, осим хр ват ског на ро да. Иза шав ши из ван окви ра 
по ли тич ких пра ва шких те о ри ја, овај мит је ушао и у ра до ве Ми ла-
на Шу фла ја20) и то два де се тих го ди на про шлог ве ка, а де фи ни тив-
но се об ли ко вао у кру гу уста шке еми гра ци је. Та ко је „Гра ни ца на 
Дри ни“ за пра во по ста ла са мо је дан иде о ло шки обра зац у ко јем су 
окре ну те не ке иде о ло шке по став ке во ђе хр ват ских пра ва ша Ан те 

18) Дра гу тин Кам бер, „Му сли ма ни и ка то ли ци, дви је вјер ске ску пи не Хр ва та у про шло сти 
и са да у за јед нич кој на ци о нал ној др жа ви“, Спремност, За греб 23.8 1944, у На да Ки сић 
Ко ла но вић, „Ислам ска ва ри јан та у мор фо ло ги ји кул ту ре НДХ 1941-1945“,Часописза
сувременуповијест 1/2007, стр. 66.

19) Овај мит ски кон структ при су тан је код свих на ро да ко ји су се на шли на уда ру оних ко ји 
су при па да ли дру гим кул тур ним и ци ви ли за циј ским кру го ви ма. На при мер, код Ср ба 
„мит о чу ва ри ма ка пи ја ци ви ли за ци је“ ве зу је се нај ви ше за Ко сов ски еп ски ци клус. 

20) За вре ме по сто ја ња Не за ви сне др жа ве Хр ват ске Ми лан Шу флај је био сла вљен. Ње го ве 
за слу ге су ве ли ча не, при ре ђи ва не су ве че ри се ћа ња где је обе ле жа ва на ње го ва смрт „од 
ту ђин ске ру ке“.



СПМброј3/2010,годинаXVII,свеска29. стр.305-316.

314

Стар че ви ћа: спрем но је пре у зе та Стар че ви ће ва те за о му сли ма ни-
ма као „цви је ту хр ват ског на ро да“, али је на ње гов ан та го ни стич ки 
став пре ма Ср би ма, при до да на мр жња пре ма Ср би ји и це ло куп ном 
срп ском на ци о нал ном кор пу су.21) Дри на је, по твор ци ма овог ми та, 
тре ба ла да бу де бе дем ка то ли чан ства пре ма пра во сла вљу, а озна ча-
ва ла је и гра ни цу те ри то ри ја на ко јем је тре ба ло ре а ли зо ва ти план 
о бу дућ но сти срп ског, пра во слав ног ста нов ни штва у Не за ви сној 
др жа ви Хр ват ској.22) У ин тер вју јед ном та ли јан ском но ви на ру 14. 
Апи ла 1941 го ди не, са мо дан пре не го што ће ући у За греб, бу ду ћи 
по глав ник НДХ Ан те Па ве лић је из ја вио: „При род на гра ни ца дви-
ју др жа ва – Хр ват ске и Ср би је – је на Дри ни и оста је иста као и она 
ко ја је ди је ли ла Ис точ ну им пе ри ју од За пад не им пе ри је.“23) Овај 
мит су, по ус по ста вља њу НДХ, у да ле ку про шлост ин тен зив но по-
че ли да сме шта ју ли сто ви Спремност и Усташа. У пр вим бро је ви-
ма оба ча со пи са, на удар ним ме сти ма, твр ди ло се да је Дри на још у 
10-ом ве ку, у вре ме кра ља То ми слав, би ла ис точ на гра ни ца Хр ват-
ске, а у дру гом бро ју ли ста Усташа у члан ку „Дри на опет ди је ли 
два сви је та“ сла во до бит но се кон ста ту је да „Дри на опет ди је ли два 
сви је та, дви је кул ту ре, дви је вје ре, два схва ћа ња.“24)

На кон Дру гог свет ског ра та у уста шкој „дру гој еми гра ци-
ји“25) мит о Дри ни је од „ка пи је ци ви ли за ци је“ по стао сред ство 
че жње, но стал ги је, от по ра и же ље за осве том о че му су све до чи-
ли мно ги про зни ра до ви и пе сме ко ји – ма да књи жев но тан ки али 
иде о ло шки ја сно по ста вље ни – су ме сто про на шли на ро чи то у ча-
со пи су „Дри на“ ко ји је осно вао Вје ко слав Макс Лу бу рић за вре ме 
ра та нај о зло гла ше ни ји пред став ник уста шког те ро ра.26) Њи хов по-
ли тич ки про грам у се би је по нео са мо ср це ми та о Дри ни. О то ме 
је нај ја сни је го во рио сам Лу бу рић: „На ше је име наш про грам, а 
зо ве мо се Дри на. Ту је ци је ли наш про грам. Ни ма ње, ни ви ше. То 
је про грам за ми ле ни је и за све Хр ва те... Ре кло се је, да га ји мо култ 

21)  I. Gold stein, на ве де но де ло, стр. 115. 

22)  Ма да план ни ка да ни је био на пи сан у ствар но сти је био спро во ђен а то је зна чи ло да 
тре ба тре ћи ну Ср ба по би ти, тре ћи ну про те ра ти у Ср би ју а тре ћи ну при си ли ти на пре лаз 
на ка то лич ку ве ро и спо вест. Пре ма Gold ste i nu уме ре ни ји део уста ша био је за ма сов не 
де пор та ци је и по ка то ли ча ва ње док је „твр да је згра“ с Па ве ли ћем и еми гран ти ма по врат-
ни ци ма на че лу за сту па ла „упо тре бу свих сред ста ва, па и нај стра шни јих“ (из јед ног Па-
ве ли ће вог увод ни ка 1932. у ли сту „Уста ша“), да кле уби ја ња. I. Gold stein, на ве де но де ло, 
стр. 123.

23) IlGiornaled’Italia, 15.4 1941 u I. Gold stein, на ве де но де ло, стр. 119.

24)  По да ци се мо гу про на ћи у сле де ћим бро је ви ма ли сто ва Усташа бр. 1 и 2, 1941; Спрем-
ност–мисаоивољаусташкеХрватске, бр. 1. 1942.

25)  Пр ва еми гра ци ја би ла је за вре ме Кра ље ви не Ју го сла ви је.

26)  Лен гел – Кри зман, Терор, 10; ТкојеткоуНДХ, стр. 62, 63, 90, 240-242.
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Дри не и ми се ни смо бра ни ли. Зва ли су нас фа на ти ци ма и ни смо се 
уври је ди ли. Оп ту жи ли су нас да смо за тај про грам уби ја ли и да ли 
се уби ја ти и ми смо то при зна ли.“27) 

Да кле, би ти „чу ва ром ка пи је“ зна чи ло је би ти де лом на ци је 
ко ја је у исто вре ме са став ни део „истин ске ци ви ли за ци је“ али и 
ко ја пред ста вља ње но нај и сту ре ни је упо ри ште, што јој као та квој 
„да је“ не са мо „исто риј ско пра во“ већ и „ет нич ко пра во“ на зе мљу 
ко ја је по след њи пут би ла хр ват ска зе мља у ра ном сред њем ве ку. 
Ка ко су ка пи је би ле на па да не кроз чи та ву исто ри ју од стра не мрач-
них си ла та ко је та гру па - на ци ја би ла ода бра на од стра не са мог 
„бо жан ског про ви ђе ња“ да се жр тву је ка ко би спа си ла ве ли ку ци-
ви ли за ци ју ко јој при па да. У тој мар ти ро ло шкој вер зи ји мит је до-
био ме си јан ске при зву ке: на ци ја се до жи ве ла као ко лек тив ни Исус 
Христ, ко ји свој жи вот жр тву је за дру ге.28) 

Dar ko Ga vri lo vic

CON STRUC TI ONS OF THE MYTH ABOUT 
BOSNIA AND HER ZE GO VI NA AS CRO AT 

LANDS SIN CE THE MID OF 20TH CEN TURY

Sum mary
 De pic ted be low is the re la ti on ship bet we en as sump ti ons thro-

ugh use of myths and ste re otypes as op po sed to hi sto ri cal awa re ness. 
Mythic con cep ti ons are a con se qu en ce of hi sto ri cal ide o lo gi za tion and 
of in ter con nec tion of di ver se “ide o lo gi cal net works.”  This ar tic le exa-
mi nes firmly esta blis hed no ti ons of Cro at na ti o nal myths, with the emp-
ha sis on re gi o nal hi story, in fact on Bo snia and Her ze go vi na. It is pre-
su med that this na ti o nal hi story pre va i led in the Mid dle Ages as it do es 
in the Mo dern Age, with Cro a tian na ti o nal myths de pic ting a past that 

27)  Ге не рал Дри ња нин (Макс Лу бу рић је се бе звао Ге не рал Дри ња нин ма да се ни ка да ни је 
бо рио на Дри ни), Отац До ми ник Ман дић утвр ђу је гра ни цу на Дри ни, у: Дрина, Ма дрид 
1963, бр. 1, стр. 9, код I. Gold stein, на ве де но де ло, стр. 127.

28)  О ко лек тив ном по ве зи ва њу на ци је са Хри стом је дан од за ди вљу ју ћих при ме ра у исто-
ри ји, осим Ср ба ко ји су се то ме при бли жи ли кре и ра ју ћи ми то ве на ци клу су пе са ма о бо-
ју на Ко со ву по љу, пру жа пољ ски на ци о на ли зам. На и ме, пољ ски устан ци ра ног 19. ве ка 
има ли су за циљ да об но ве ра за пе ту по ли тич ку за јед ни цу Пољ ска – Ли тва ни ја. Би ли су 
во ђе ни ми стич ним сли ка ма ро ман ти чар ске по е зи је са уве ре њем да ће Пољ ска, „Христ 
ме ђу на ци ја ма“, има ти свој „Тре ћи дан“:

 Здра во Хри сте, Ти Го спо да ру љу ди!
 Пољ ска Тво јим сто па ма хо ди
 Као Ти па ти, на Тво је по зи ве
 Као Ти, ус та ће опет.“
 Нор ман Деј вис, Европа–једнаисторија, Но ви Сад 2005, стр. 826.
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had ne ver oc cur red. The Cro a tian cre a tors of myths of na ti o na lism ex-
plo i ted the ide as and symbols im por ted from na ti o nal po li ti cal myths.  
Re sul ting from this was the birth of fi ve equ ally im por tant myths ide o-
lo gists of na ti o na lism: the “Myth of the Enemy”, the “Myth of De ath”, 
the “Myth of Cho sen Pe o ple”, the “Myths of Pro mi sed Land” and the 
“Myth of the Sa vi or.” Sin ce the ir cre a tion, the se myths, espe ci ally in 
our ar tic le, the Myth of Pro mi sed Land, ha ve been ex plo i ted to pro vi de 
na ti o nal le a ders with le gi ti macy for wa ging wars, pro vi ding ju sti fi ca-
tion for kil ling and de aths, ab so lu te po li ti cal in stru men ta li za tion and 
con qu e ring new ter ri to ri es.
Key words: po li ti cal myths, Bo snia and Her ze go vi na, Cro a tian na ti o na lism, 

An te Star ce vic, Stje pan Ra dic
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ДРУШТВЕНЕПРОМЕНЕИРЕГУЛИСАЊЕ
ПОЛОЖАЈАПОЛИТИЧКИХПАРТИЈА

УКРАЉЕВИНИСРБИЈИИПРВЕ
ДВЕЈУГОСЛОВЕНСКЕДРЖАВЕ*

Сажетак
У ра ду се пра ти ево лу ци ја прав ног по ло жа ја по ли тич ких 

пар ти ја у на шој зе мљи, од вре ме на њи хо вог на стан ка до на ших 
да на. У том сми слу, ана ли зи ра се устав ни и за кон ски по ло жај по-
ли тич ких пар ти ја у Кра ље ви ни Ср би ји, Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца, Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, Де мо крат ској Фе де ра тив-
ној Ју го сла ви ји и Фе де ра тив ној На род ној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји 
у вре мен ском ра спо ну од 1881. го ди не ка да је до нет пр ви за кон о 
збо ро ви ма и удру же њи ма Кра ље ви не Ср би је до 1963 го ди не го-
ди не ка да је уга шен по след њи стра нач ки лист у со ци ја ли стич кој 
Ју го сла ви ји. Про ме не у прав ном по ло жа ју по ли тич ких стра на ка у 
на шој зе мљи, одр жа ва ле су ду бље дру штве но-по ли тич ке про ме не 
у про це су де мо кра ти за ци је.
Кључ не ре чи: По ли тич ке пар ти је, прав ни по ло жај, дру штве не про ме не, 

Ср би ја, Ју го сла ви ја, 1881-1963. го ди на

*) Рад је ре зул тат и ра да на про јек ту „Пар ла мен тар не по ли тич ке стран ке у Кра ље ви ни 
СХС-Ју го сла ви ји 1918-1941.“ ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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ПОЧЕЦИСТРАНАЧКОГОРГАНИЗОВАЊА
ИРЕГУЛИСАЊАПОЛОЖАЈАПАРТИЈА

УКРАЉЕВИНИСРБИЈИ1)

До осни ва ња пр вих по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји до шло је у 
вре ме вла да ви не кра ља Ми ла на Обре но ви ћа. На род на ра ди кал на 
стран ка усва ја свој Про грам и осни ва се 20. ја ну а ра2) 1881. а Срп-
ска на пред на стран ка два да на ка сни је, 22. ја ну а ра 1881. го ди не (В. 
Кре стић, Р. Љу шић, 1991). Обе на ста ју пре фор мал ног до но ше ња 
За ко на о збо ро ви ма и удру же њи ма, ко ји је до нет на пред лог на-
пред њач ке вла де 13. апри ла 1881. го ди не. Упра во та чи ње ни ца да 
су по ли тич ке пар ти је пр во на ста ле, а тек по том прав но ре гу ли сан 
њи хов по ло жај, ука зу је на то да су се дру штве ни и по ли тич ки жи-
вот Ср би је и дру штве не про ме не од ви ја ли ди на мич ни је не го што 
су но си о ци вла сти мо гли да пред ви де. Слич на се си ту а ци ја де си ла 
и при ли ком об на вља ња ви ше пар ти зма у на шој зе мљи 1989/90 го-
ди не.  

У том пр вом За ко ну о збо ро ви ма и удру же њи ма, по ли тич ке 
стран ке се као по јам не по ја вљу ју, али за кон ски текст пра ви раз-
ли ку из ме ђу по ли тич ких и не по ли тич ких удру же ња. За ства ра ње 
по ли тич ког удру же ња би ло је по треб но до пу ште ње по ли ци је „али, 
ка ко из гле да, оно је мо гло би ти од ре че но са мо он да ако би у пра-
ви ли ма удру же ња би ло не че га што се не би сла га ло са за ко ном. 
Над зор вла сти над по ли тич ким удру же њи ма био је строг; власт је 
има ла пра ва пре гле да ти за пи сни ке Удру же ња и сла ти свог иза сла-
ни ка на ње го ве са стан ке“ (С. Јо ва но вић-5, 1990: 70). Без об зи ра 
на ова ква огра ни че ња, реч је о пр вом за ко ну ко ји уре ђу је област 
стра нач ког ор га ни зо ва ња у прав ној исто ри ји Ср би је, и то на на-
чин да до пу шта осни ва ње и рад по ли тич ких стра на ка. Пре ње га, 
пре ма тврд њи Сло бо да на Јо ва но ви ћа, „по ли тич ка удру же ња би ла 
су у на че лу за бра ње на. Осни ва ње стра на ка и пре тре са ње по ли тич-
ких пи та ња на јав ним ску по ви ма сма тра ло се као про тив но јав ном 
по рет ку“ (С. Јо ва но вић-5, 1990: 71). Ме ђу тим, две и по го ди не ка-
сни је из би ја Ти моч ка бу на, краљ Ми лан за њу оп ту жу је ра ди ка ле 
и до но си, 2. но вем бра 1883. го ди не акт са за кон ском сна гом ко јим 
„об у ста вља“ За кон о удру же њи ма и збо ро ви ма „узи ма ју ћи у об зир 

1) Нај ве ћи део гра ђе за пи са ње овог ра да цр пео сам из би бли о теч ког и ар хив ског  фон да 
Би бли о те ке На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је. По себ но се за хва љу јем би бли о те-
кар ки Рад ми ли Сто ја но вић на дра го це ној по мо ћи ко ју ми је пру жи ла у овом на уч но-ис-
тра жи вач ком ра ду.

2)  Сви да ту ми у тек сту су да ти по но вом, гре го ри јан ском ка лен да ру.
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да је та зло у по тре ба удру же ња и збо ро ва по ста ла опа сна за јав ну 
си гур ност у зе мљи“ (М. Обре но вић, 1883).

Но ви За кон о удру же њи ма и збо ро ви ма до нет је 23. ју на 
1884. го ди не (За ко ни о штам пи, удру же њи ма и збо ро ви ма, итд, 
1884). Са др жи ве о ма ре стрик тив не од ред бе о свим удру же њи ма 
и, по себ но, у гла ви II, још ре стрик тив ни је од ред бе у по гле ду по-
ли тич ких удру же ња. Од од ре да ба ко ја се од но се на сва удру же ња 
он про кла му је да „срп ски гра ђа ни има ју пра во удру жи ва ња“ (чл. 1 
ст. 1), а у по гле ду удру жи ва ња са ино стра ним еле мен том до пу шта 
га тек уз одо бре ње ми ни стра уну тра шњих де ла. Тај на удру же ња 
се за бра њу ју. За кон про пи су је да се уре ђе њем (ста ту ти ма) удру-
же ња мо ра на зна чи ти „цељ удру же ња, сред ства и на чин ко јим се 
има оно оства ри ти; на чин ко јим ће се дру штво обра зо ва ти и об на-
вља ти; се ди ште удру же ња; пра ва и ду жно сти чла но ва удру же ња; 
ор га ни упра ве удру же ња; шта се зах те ва да би од лу ке удру же ња 
има ле вред ност, ка ко ће се оне са ста вља ти и об ја вљи ва ти; шта је 
про пи са но за на рав на ње су ко ба или спо ро ва ко ји би се у по сло ви-
ма удру же ња до го ди ли; ко ће удру же ње пред ста вља ти, а ка ква ће 
му би ти упра ва; ка ко ће се ре ша ва ти о пре стан ку удру же ња“ (чл. 
4, ст. 2). Ка рак те ри стич но за за кон је ве ли ко ме ша ње у др жа ве у 
рад свих удру же ња: вла сти ма се под но си пред лог уре ђе ња, а она га 
мо же одо бри ти или не одо бри ти или за бра ни ти (чл. 6); пред сед ник 
или пред став ник удру же ња ду жан је др жав ној вла сти са оп шти ти 
спи сак чла но ва удру же ња, а уко ли ко удру же ње има фи ли ја ле, то је 
ду жна и сва ка фи ли ја ла да учи ни (чл. 10); из ве штај о ра ду ко ји под-
но си сво јим чла но ви ма, удру же ње је ду жно да до ста ви и др жав ним 
вла сти ма (чл. 11); „власт мо же и сво га иза сла ни ка по сла ти на сва ки 
скуп удру же ња“ (чл. 15), итд. Ка да је о по ли тич ким удру же њи ма 
реч, њи хо ви чла но ви не мо гу би ти „стран ци, жен ски ње, ђа ци, не-
пу но лет на ли ца и сви ко ји не ужи ва ју сва гра ђан ска пра ва“ (чл. 24). 
Пред сед ни штво по ли тич ког удру же ња не мо же има ти ви ше од 10 
чла но ва (чл. 26). Осим што је ду жно да као и сва ко удру же ње пре-
да вла сти ма спи сак сво јих чла но ва, по ли тич ко удру же ње „по сле 
је у сва ко до ба на зах тев вла сти, а ре дов но на кра ју сва ке го ди не, 
ду жно ја вља ти вла сти све лич не про ме не, при но вље ње или ис пи-
са не чла но ве“ (чл. 26). За раз ли ку од дру гих, по ли тич ким удру же-
њи ма је за бра ње но да осни ва ју под од бо ре или фи ли ја ле (чл. 27, ст. 
1). Овим се за пра во су штин ски спре ча ва пар тиј ско ор га ни зо ва ње 
у др жав ним окви ри ма, па се ти ме по ли тич ке пар ти је сво де на по-
ли тич ке клу бо ве. За бра ње но је исто вре ме но члан ство у ви ше по-
ли тич ких удру же ња (чл. 27, ст. 2). За кон за бра њу је утвр ђи ва ње и 
но ше ње сим бо ла по ли тич ког удру же ња (чл. 28), као и ко ри шће ње 
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оп штин ских, цр кве них или др жав них згра да за са стан ке или ску-
по ве по ли тич ких удру же ња (чл. 39). По себ но је зна чај на и крај ње 
ре стрик тив на од ред ба ко ја пред ви ђа да уко ли ко се не ко не по ли тич-
ко удру же ње упу сти у по ли тич ке по сло ве, на ње га се има ју при ме-
ни ти од ред бе За ко на ко је се од но се на по ли тич ка удру же ња, при 
че му је др жав на власт ар би трер но овла шће на да про це њу је по ли-
тич ност удру же ња (чл. 30). 

Ком про мис ко ји је краљ Ми лан по сти гао са по ли тич ким 
стран ка ма, пр вен стве но са ра ди ка ли ма, омо гу ћио је до но ше ње тзв. 
ра ди кал ског Уста ва 1888. го ди не. Њи ме је, пр ви пут у на шој устав-
но-прав ној исто ри ји, у са мом устав ном тек сту га ран ту је сло бо да 
удру жи ва ња и она ће на да ље би ти га ран то ва на у свим уста ви ма 
Кра ље ви не Ср би је3). До ла ском ра ди ка ла на власт, под ре жи мом 
кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа, до нет је и но ви За кон о јав ним 
збо ро ви ма и удру же њи ма 12. апри ла 1891. го ди не (За кон о јав ним 
збо ро ви ма и удру же њи ма, 1903)4). Тај је за кон зна чај но ли бе рал ни-
ји и де мо крат ски ји у од но су на за кон ко ји му прет хо ди. Основ на 
је раз ли ка у то ме да се ви ше не пра ви раз ли ка из ме ђу удру же ња 
уоп ште и по ли тич ких удру же ња, већ се сва удру же ња тре ти ра ју 
јед на ко. За кон про кла му је пра во удру жи ва ња ко је ва жи за срп ске 
гра ђа не „у ци ље ви ма ко ји ни су про тив ни за ко ну“ (чл. 32), уз по зив 
на из рич ну Устав ну од ред бу да се то пра во „не мо же пот чи ни ти 
ни ка квој пре вен тив ној ме ри“. За кон од ре ђу је да „Удру же ње је скуп 
лич но сти, ко је су ме ђу соб но стал но ве за не за јед нич ким сме ром 
или за дат ком“ (чл. 33). Под овај За кон, као ни под исто вр сне прет-
ход не и по то ње не пот па да ју тр го вач ка удру же ња, а тај на удру же-
ња су за бра ње на. За осни ва ње удру же ња не тра жи се ни прет ход но 
одо бре ње ни прет ход на при ја ва; оба ве за је удру же ња са мо да „об-
зна ни пу тем штам пе, при са мом по стан ку, сво је уре ђе ње и сво је 
пред сед ни штво-упра ву“ (чл. 37), што се од но си ло и на сва ку про-
ме ну у њи ма. Управ на власт је из гу би ла пра во над зо ра над ра дом 
свих удру же ња, укљу чу ју ћи да кле и по ли тич ка. С об зи ром на то да 
За кон не пред ви ђа раз ло ге за за бра ну ра да удру же ња, Сло бо дан Јо-
ва но вић за кљу чу је ка ко оно „ни је мо гло би ти рас ту ре но, не го са мо 
ка жње но по про пи си ма ка зне ног за ко ни ка“( С. Јо ва но вић-6, 1990: 
44). Он оце њу је да је „Ра ди кал ни за кон о збо ро ви ма и удру же њи ма 
ишао мно го да ље не го на пред њач ки за кон од 1881, иако је већ овај 

3)  Уста ви из 1888. и 1903. го ди не то чи не у исто вет ном тек сту, у оба слу ча ја у чла ну 25: 
„Срп ски гра ђа ни има ју пра во удру жи ва ти се у це љи ма ко је ни су про тив не за ко ну:/Ово 
пра во не мо же се пот чи ни ти ни ка квој пре вен тив ној ме ри“. Од ред бу, у осно ви исто вет ну 
оној из ста ва 1 овог чла на, са др жи и Устав Кра ље ви не Ср би је из 1901. го ди не.

4)  Вра ћен у жи вот Уста вом од 5. ју на 1903. го ди не
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из гле дао вр ло сло бо до у ман ...Нај ја ча стран ка у зе мљи, ра ди ка ли су, 
у свом вла сти том ин те ре су, те жи ли да стра нач ки жи вот ко ји је до-
ла зио до из ра за у збо ро ви ма и удру же њи ма, осло бо де по ли циј ског 
над зо ра што пот пу ни је“ ( С. Јо ва но вић-6, 1990: 44).

С до но ше њем но вог Уста ва 1901. го ди не, би ло је по кре ну то 
пи та ње и усва ја ња но вог За ко на о збо ро ви ма и удру же њи ма. Вла-
дин пред лог је пред ви ђао по нов но уво ђе ње одо бре ња по ли циј ске 
вла сти за ре ги стра ци ју удру же ња, ко ја ни је це ни ла свр сис ход ност 
ци ље ва, већ са мо за ко ни тост, а про тив ње ног ре ше ња би ла је до пу-
ште на жал ба Др жав ном са ве ту. Ре ше ња при хва ће на у Скуп шти ни 
и Се на ту Кра ље ви не Ср би је у по гле ду овог за кон ског про јек та су 
се раз ли ко ва ла, та ко да он ни је фор мал но усво јен чак ни у дру гом 
по ку ша ју, мар та 1902. у Се на ту, и то, „пре ма оп штем ми шље њу во-
љом са мог кра ља“ (С. Јо ва но вић-7, 1990: 232-234, 273-274).

Мај ским пре вра том 1903. го ди не и до но ше њем но вог Уста ва 
исте го ди не, по но во је вра ћен на сна гу За кон о јав ним збо ро ви ма 
и удру же њи ма из 1891. го ди не. „До но ше њем Уста ва од 1903. го ди-
не су у Ср би ји оства ре не устав не, прав не прет по став ке за уво ђе-
ње пар ла мен тар не вла де по ен гле ском мо де лу“ (Љ. Кр кљуш, 2009: 
220). Ме ђу тим, упр кос на стан ку по ли тич ких пар ти ја у мо дер ном 
сми слу ко ји се да ти ра са 1881. го ди ном, иако се ја сно про фи ли са-
ни раз ли чи ти по ли тич ки про гра ми, иде је и гру пе ко је су их за сту-
па ле, али без пар тиј ско-ор га ни за циј ског еле мен та, мо гу из дво ји ти 
и не ко ли ко де це ни ја ра ни је (В. Кре стић, Р. Љу шић, 1991), упр кос 
њи хо вој ле га ли за ци ји кроз за ко не о удру же њи ма, упр кос то ме што 
су скуп штин ски из бо ри 1883. го ди не спро ве де ни са већ ор га ни зо-
ва ним пар ти ја ма, ни је дан устав Кне же ви не, од но сно Кра ље ви не 
Ср би је ни је по зна вао по јам по ли тич ке пар ти је, по ли тич ке стран ке 
и сл. па им са мим тим ни је ни мо гао да на ме ни не ку уло гу у из бор-
ном про це су (на при мер, функ ци ју кан ди до ва ња) ни ти у по ли тич-
ком жи во ту уоп ште. „Из о ста нак пој ма по ли тич ке пар ти је/стран ке 
из устав них тек сто ва био је ре зул тат во ље уста во тво ра ца да га ран-
ту ју на оп шти на чин сло бо ду удру жи ва ња, што је оп шти по јам и 
за по ли тич ко, и син ди кал но итд. удру жи ва ње, док су вла сто др шци 
се би ти ме за др жа ва ли мо гућ ност нај ди рект ни јег ути ца ја, омо гу ћа-
ва ња, се лек тив ног омо гу ћа ва ња и оне мо гу ћа ва ња пар тиј ског де ло-
ва ња и ути ца ја“ (У. Шу ва ко вић, 2007: 121).
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РЕГУЛИСАЊЕОСНИВАЊАИРАДА
ПОЛИТИЧКИХСТРАНАКАУ

КРАЉЕВИНИСХС-ЈУГОСЛАВИЈИ

Ства ра њем Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, на ста вљен 
је рад по ли тич ких стра на ка ко је су на те ри то ри ји но во фор ми ра не 
др жа ве де ло ва ле и пре ак та ује ди ње на, али је до шло и до фор ми-
ра ња но вих по ли тич ки пар ти ја (Исто ри ја гра ђан ских стра на ка у 
Ју го сла ви ји, књ. 1,  1952). Ви дов дан ским уста вом из 1921. го ди не 
га ран то ва на је сло бо да удру жи ва ња (чл. 14) (М. Ра до је вић, 2004), 
али је она би ла су штин ски огра ни че на. Та ко Устав про пи су је да 
„Гра ђа ни има ју пра во удру жи ва ња, збо ра и до го во ра. Бли же од ред-
бе о то ме до не ће за кон“ (чл. 14, ст. 1 Уста ва), те да „Гра ђа ни има ју 
пра во удру жи ва ти се у ци ље ви ма ко ји ни су по за ко ну ка жњи ви“ 
(чл. 14, ст. 2 Уста ва). Уста вом је оста вље но за ко ну да ре ши о уво-
ђе њу би рач ког пра ва за же не (чл. 70, ст. 3 Уста ва), али из бор ним 
за ко но дав ством оно же на ма ни је при зна то ни ка да то ком по сто ја ња 
пр ве ју го сло вен ске др жа ве. Сем ових огра ни че ња, Устав је пред-
ви ђао и мо гућ ност за кон ске су спен зи је овог пра ва за це лу др жав ну 
те ри то ри ју „у слу ча ју ра та или оп ште мо би ли за ци је“, од но сно за 
део те ри то ри је „за слу чај ору жа не по бу не“ (чл. 127. Уста ва). Из 
ових раз ло га тач на је оце на Дра го ша Јев ти ћа да је Ви дов дан ски 
устав „са др жао низ од ре да ба ко ји ма је про кла мо вао пра ва гра ђа-
на“, али да је „обил ним ко ри шће њем тзв. „ка у чук-па ра гра фа“ он 
до зво лио за ко но дав ној вла сти да про кла мо ва не сло бо де и пра ва 
гра ђа на не са мо огра ни чи већ их и уки не“ (Д. Јев тић, 1988: 108). 
Упра во је до та квог огра ни ча ва ња и до шло већ 2. ав гу ста 1921. 
го ди не до но ше њем За ко на о за шти ти јав не без бед но сти и по рет-
ка у др жа ви (За кон о за шти ти, 1923). Овим за ко ном је ста вље на 
ван за ко на Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је, од но сно сва ко удру-
же ње у ци љу про па ги ра ња ко му ни зма, анар хи зма или по ве зи ва ње 
са ино стра ним еле мен том у ци љу „до би ја ња ка кве по мо ћи оту да 
ра ди при пре ме за ре во лу ци ју“ су про гла ше ни као „зло чин ство у 
сми слу Ка зне ног За ко ни ка“ (За кон о за шти ти, 1923: чл. 1). Иако 
је Ви дов дан ски Устав у де фи ни ци ји др жа ве са др жао од ред бу ко-
јом је мо нар хи ја ка рак те ри са на као „пар ла мен тар на“, она су штин-
ски по свом ка рак те ру то ни је би ла бу ду ћи да устав ним од ред ба ма  
„о над ле жно сти цен трал них ор га на вла сти ово на че ло би ло је де-
фор ми са но, а бит на обе леж ја пар ла мен тар ног ре жи ма не ги ра на“ 
(Р. Мар ко вић, 2003: 133). Уоста лом, чи ње ни ца да је од укуп но 24 
вла де ко ли ко их је про ме ње но од ус по ста вља на Кра ље ви не СХС 
до уво ђе ња ше сто ја ну ар ске дик та ту ре, са мо две про ме ње но во љом 
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На род не скуп шти не (пр ва вла да М. Ве сни ћа 1920. и пе та вла да Н. 
Узу но ви ћа 1926.), а оста ле во љом вла да ра (Б. Пе тра но вић, 1988: 
132), нај бо ље све до чи у при лог те зи да цен тар од лу чи ва ња ни је 
био пар ла мент ни ти по ли тич ке стран ке, већ вла дар и ње го ва ка ма-
ри ла.

Уво ђе њем ше сто ја ну ар ке дик та ту ре на сту пио је још те жи пе-
ри од за по ли тич ке пар ти је у Ју го сла ви ји, бу ду ћи да су Кра ље вом 
про кла ма ци јом пар ла мен та ри зам и све по ли тич ке пар ти је у зе мљи 
озна че ни „смет њом за сва ки плод ни рад у др жа ви“ (А. Ка ра ђор ђе-
вић, 1929), па су сто га стран ке рас пу ште не. „Све по ли тич ке стран-
ке из пар ла мен тар ног ре жи ма ста вље не су по сле 6. ја ну а ра ван 
за ко на. Оне се ни су ни ка да – ни у Ср би ји ни у Аустро-Угар ској 
ра ни је на ла зи ле у та квом по ло жа ју од тре нут ка ка да су на ста ле. Те-
шко су се сна ла зи ле, из у зев Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је, ко-
ја је де ло ва ла иле гал но од 1921. го ди не“ (Д. То шић, 2006: 50). Рас-
пу шта ју ћи све по ли тич ке стран ке, у име по тре бе да „из ме ђу Кра ља 
и На ро да не мо же и не сме ви ше би ти по сред ни ка“ ко ју је об ја вио 
у свом ма ни фе сту, краљ Алек сан дар се опре де лио за уво ђе ње бес-
пар тиј ског си сте ма у Ју го сла ви ји. Ме ђу тим, у ре а ли за ци ји те иде је 
ше сто ја ну ар ски ре жим се већ у пр вим да ни ма „су о чио с по тре бом 
суп сти ту и са ња функ ци је по ли тич ких пар ти ја бар у оном сег мен ту 
ко ји се од но си на ши ре ње од ре ђе не иде о ло ги је, у кон крет ном слу-
ча ју иде о ло ги је ин те грал ног ју го сло вен ства“ (У. Шу ва ко вић – 1, 
2007: 218). У свр ху по ку ша ја про на ла же ња ор га ни за ци је-суп сти-
ту та за по ли тич ке пар ти је, ба рем у по гле ду вр ше ња њи хо ве иде о-
ло ги за циј ске функ ци је, по ку ша но је од стра не вла сти ко ри шће ње 
ку лур но-про свет ног си сте ма, штам пе и дру штва „Со ко“ (Н. Жу тић, 
1991). Ме ђу тим, већ се по ло ви ном 1930. го ди не уви ђа ју ве ли ке те-
шко ће у том сми слу. За то ре жим до ла зи на иде ју о ства ра њу јед не 
је ди не Вла ди не стран ке, док би рад оста лих стра на ка био оне мо-
гу ћен. Тре ћег сеп тем бра 1931. го ди не краљ Алек сан дар ок тро и ше 
но ви Устав (М. Ра до је вић, 2004) ко јим је про кла мо ва но да „гра ђа-
ни има ју пра во удру жи ва ња, збо ра и до го во ра у гра ни ца ма за ко на. 
Не мо же би ти удру жи ва ња на вер ској или пле мен ској или ре ги о-
нал ној осно ви у пар ти ско-по ли тич ке свр хе...“ (чл. 13, ст. 1 Уста ва). 
Ка ко се ви ди, опет се ко ри сте тзв. „ка у чук од ред бе“ за огра ни ча-
ва ње пра ва удру жи ва ња, уз до пун ску ре стрик ци ју у од но су на Ви-
дов дан ски устав: за бра ну ства ра ња по ли тич ких пар ти ја на вер ској, 
пле мен ској или ре ги о нал ној осно ви. То је, у прак си, зна чи ло да све 
пар ти је ко је се осни ва ју мо ра ју има ти ју го сло вен ски ка рак тер. Та-
кву кра ље ву во љу спро во ди, не ко ли ко не де ља ка сни је до нет За кон 
о удру же њи ма, збо ро ви ма и до го во ри ма (За кон о удру же њи ма, итд, 
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1931). Ње гов је сми сао за пра во био да оне мо гу ћи фор ми ра ње оних 
пар ти ја ко је ни су би ле по во љи вла сти. Иде ја је за пра во би ла да се 
ни ка ко не до пу сти об на вља ње ста рих, „бив ших стра на ка“, већ да 
се стран ке при мо ра ју да про ђу кроз про цес по нов не ре ги стра ци је. 
Основ но по ла зи ште За ко на, у по гле ду стра нач ког ор га ни зо ва ња, 
пред ви ђа да „Осни ва ње по ли тич ких удру же ња (по ли тич ких дру-
шта ва, по ли тич ких стра на ка), ко ја не мо гу има ти вер ски, пле мен-
ски или ре ги о нал ни ка рак тер, ни ти за да так ко ји би био про ти ван 
на род ном је дин ству, це ли ни др жа ве или др жав ном или дру штве-
ном по рет ку, ве за но је за на ро чи ту до зво лу Ми ни стра уну тра шњих 
по сло ва, ко ји ре ша ва и о то ме да ли се не ко удру же ње има сма тра ти 
по ли тич ким“ (члан 12. став 1). Про це ду ра је да ље на ла га ла да је за 
осни ва ње стран ке по треб но да свој пот пис да 100 би ра ча и да се 
при ја ва под не се ми ни стру уну тра шњих по сло ва, ко ји је овла шћен 
да од лу чи о до пу шта њу осни ва ња по ли тич ке стран ке, што се об ја-
вљу је у „Слу жбе ним но ви на ма“. Тек по при је му ове од лу ке, пот-
пи сни ци при ја ве мо гу да кре ну са ства ра њем ор га ни за ци је сво је 
стран ке, та ко да у сва ком сре зу у др жа ви мо ра ју има ти ор га ни за ци-
ју од нај ма ње 60 чла но ва. Ка сни јим За ко ном о из ме на ма и до пу на-
ма овог За ко на из 1933. го ди не сма њен је број тра же них пот пи са 
на по 30 у ½ укуп ног бро ја сре зо ва „с тим да су ови сре зо ви на 
те ри то ри ји бар 2/3 ба но ви на“( За кон о из ме на ма За ко на о удру же-
њи ма, итд, 1933). По за вр ше ном осни ва њу ор га ни за ци ја, под но си 
се ми ни стру уну тра шњих по сло ва до каз да је пар ти ја ор га ни зо-
ва на у це лој др жа ви на на ве де ни на чин, а Ми ни стар од лу чу је у 
ро ку од 2 ме се ца да ли одо бра ва да стран ка по сто ји и ра ди. Ја сно 
је да је ова ква про це ду ра зна чај но оте жа ва ла, по сту пак осни ва ња 
и ра да по ли тич ких пар ти ја, од но сно да је до при но си ла њи хо вом 
не по сто ја њу. За ко но да вац је, из ре ком про пи су ју ћи ка кве се пар ти је 
мо гу осни ва ти, за пра во по ла зио од схва та ња пар ти ја као сред ста ва 
за оства ри ва ње на ци о нал ног ин те ре са (У. Шу ва ко вић, 2004: 167-
169), ка кво је нај при сут ни је, ком па ра тив но по сма тра ју ћи, у оним 
зе мља ма ко је свој по ли тич ки си стем гра де као те ко ви ну ан ти ко-
ло ни јал не бор бе и на ци о нал ног осло бо ђе ња, као и у др жа ва ма са 
јед но пар тиј ским по ли тич ким си сте мом (Р. Смиљ ко вић, 1993: 11). 
За кон је по сти гао ефе кат. На Ми тров дан ским из бо ри ма 1931. го ди-
не гра ђа ни су гла са ли за јед ну је ди ну из бор ну ли сту – ли сту ге не-
ра ла Пе тра Жив ко ви ћа. На њој су се на ла зи ли они по ли ти ча ри ко ји 
су би ли укљу че ни у ше сто ја ну ар ски ре жим. Ра ди ло се у нај ве ћем 
бро ју о лич но сти ма ко ји су се одво ји ли од сво јих „бив ших“ стра на-
ка, пр вен стве но ра ди ка ли ма и де мо кра та ма, али и из свих дру гих 
„бив ших“ стра на ка, са из у зет ком Ко ро ше че ве СЛС. „Фор мал но 
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гле да ју ћи, пар ла мен тар ни из бо ри одр жа ни но вем бра 1931. го ди не 
је су одр жа ни у скла ду са бес пар тиј скимна че лом.

Је ди на ли ста ко ја је на њи ма уче ство ва ла – ли ста ге не ра ла 
Пе тра Жив ко ви ћа ни је још увек би ла пар тиј ска из бор на ли ста“ (Д. 
Ма ли ко вић, А. Ра сто вић, У. Шу ва ко вић, 2007: 247). Од по сла ни ка 
са те ли сте ће се тек кра јем те го ди не по че ти са фор ми ра њем но-
ве, Вла ди не стран ке – Ју го сло вен ске ра ди кал но-се љач ке де мо кра-
ти је (ЈРСД), ко ја ће 1933. го ди не про ме ни ти име у Ју го сло вен ска 
на ци о нал на стран ка.  Из ње се већ 1932. из два ја стран ка „Бор ба-
ша“, а кра јем 1932. и по чет ком 1933. го ди не до ла зи до фор ми ра ња 
Ра ди кал но-со ци јал не стран ке. Ове две су, иако су по ку ша ва ле да 
стек ну опо зи ци о ни ста тус, за пра во би ле кре а ци ја ре жи ма, ко ји је 
ти ме при кри вао озби љан де фи цит де мо крат ског ле ги ти ми те та. На 
осно ву Уста ва из 1931. го ди не и За ко на о о удру же њи ма, збо ро ви ма 
и до го во ри ма рад је по ку ша ла да об но ви Ра ди кал на стран ка, пре 
уво ђе ња дик та ту ре нај у ти цај ни ја и нај у спе шни ја стран ка у зе мљи. 
Ме ђу тим, у вре ме вла де Ми ла на Ср шки ћа, ина че бив шег ра ди ка ла, 
тај је зах тев од би јен, уз обра зло же ње да је при ја вље на ра ди кал на 
стран ка „пле мен ски обе ле же на“. Та кав од го вор ре жи ма по твр дио 
је став Љу бе Да ви до ви ћа, ше фа  Де мо крат ске стран ке, „ка да је ју ла 
1933. об ја шња вао сво јим стра нач ким при ја те љи ма за што опо зи ци-
о не стран ке не тре ба да се при ја вљу ју за до зво лу за рад“ (Д. То-
шић, 2006: 58). Тек на кон смр ти кра ља Алек сан дра до ла зи до ожи-
вља ва ња ста рих по ли тич ких стра на ка, али уз за др жа ва ње Уста ва 
из 1931. го ди не и по сто је ћег за ко но дав ства  и ус по ста вља ња јед не 
вр сте ви ше стра нач ког си сте ма „ко ји је био то ле ри сан од стра не 
кне за Па вла и ко ји се мо же озна чи ти као кон тро ли са но ви ше стра-
нач је“ (Д. Ма ли ко вић, А. Ра сто вић, У. Шу ва ко вић, 2007: 252).Ва ља 
уочи ти и то да устав ни тек сто ви Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је на-
ста вља ју са тра ди ци јом из пе ри о да Кне же ви не/Кра ље ви не Ср би је 
да не по зна ју по јам по ли тич ке пар ти је/стран ке, уко ли ко се на рав но 
из у зме Ок тро и са ни устав из 1931. го ди не ко ји по јам пар ти је по ми-
ње у кон тек сту њи хо ве за бра не (чл. 13. став 1 Уста ва). 

РЕГУЛИСАЊЕОСНИВАЊАИРАДА
ПОЛИТИЧКИХСТРАНАКАУПРВИМ

ГОДИНАМАПОСЛЕIIСВЕТСКОГРАТА

За вр ше так II свет ског ра та, зна чио је за Ју го сла ви ју и про-
ме ну дру штве ног уре ђе ња зе мље. Рат ни по бед ни ци, Ти то ви пар-
ти за ни те жи ли су ус по ста вља њу со ци ја ли зма, на лик оном ко ји је 
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по сто јао у СССР-у. Ме ђу тим, од нос сна га у све ту тих пр вих по рат-
них го ди на ни је до зво ља вао та ко на гао рас кид са прет ход ним уре-
ђе њем. По што је уз по сре до ва ње Вин сто на Чер чи ла пот пи сан спо-
ра зум Ти то-Шу ба шић, но ва ју го сло вен ска вла да ство ре на по сле 
осло бо ђе ња зе мље под пред сед ни штвом мар ша ла Ти та укљу чи ва-
ла је у свој са став и је дан број гра ђан ских по ли ти ча ра из стра на ка 
не ка да шње Кра ље ви не Ју го сла ви је. Ме ђу њи ма у Са ве зну вла ду су 
ушли др Шу ба шић и др Шу теј из ХСС, Ми лан Грол, пред сед ник 
Де мо крат ске стран ке, Вла да Зе че вић, бив ши члан Глав ног од бо ра 
Де мо крат ске стран ке, а у Вла ду Ср би је бив ши де мо кра та Ми лош 
Ца ре вић и бив ши ра ди кал Ба та Ђу ро вић. Пред сед ник АВ НОЈ-а 
био је бив ши пред сед ник Глав ног од бо ра Де мо крат ске стран ке др 
Иван Ри бар.

Већ 31. ав гу ста 1945. го ди не об ја вљен је но ви За кон о удру-
же њи ма, збо ро ви ма и дру гим јав ним ску по ви ма („Слу жбе ни лист 
ДФЈ“, 65/31.08.1945). Тим за кон се „у ци љу раз ви ја ња по ли тич-
ке, кул тур не и дру штве не ак тив но сти на род них ма са, гра ђа ни ма 
Де мо крат ске Фе де ра тив не Ју го сла ви је за јем чу је пра во удру жи ва-
ња у по ли тич ка, кул тур на, на уч на, тех нич ка, фи скул тур на и дру га 
удру же ња“ (чл. 1). Као и не ки ра ни ји за ко ни, и овај За кон раз ли-
ку је по ло жај по ли тич ких стра на ка (удру же ња) од по ло жа ја дру гих 
удру же ња ко ја не ма ју та кав ка рак тер. За кон про пи су је да по ли-
тич ка стран ка мо же има ти де ло круг ра да на те ри то ри ји по је ди них 
ауто ном них обла сти или на те ри то ри ји јед не фе де рал не је ди ни це 
(зе маљ ске по ли тич ке стран ке) или на те ри то ри ји „це лог са ве за 
(са ве зне по ли тич ке стран ке)“. За кон зах те ва под но ше ње прет ход не 
при ја ве стран ке над ле жним ор га ни ма, уз ко ју су ду жни да при ло же 
про грам и ста тут сво је стран ке (чл. 3). За ре ги стра ци ју по ли тич ке 
стран ке ауто ном не обла сти или зе маљ ске по ли тич ке стран ке нео п-
ход ни су пот пи си нај ма ње 50 би ра ча, док је за ре ги стра ци ју са ве зне 
по ли тич ке стран ке нео п ход но са ку пи ти пот пи се 100 би ра ча (чл. 4). 
Стран ци и они ко ји не ма ју би рач ко пра во не мо гу уче ство ва ти у 
осни ва њу и ра ду стран ке, а власт мо же за бра ни ти осни ва ње и рад 
са мо оних стра на ка ко је има ју фа ши стич ки или про фа ши стич ки 
ка рак тер „или слу же иза зи ва њу и рас пи ри ва њу на ци о нал не, ра сне 
или вер ске не јед на ко сти, мр жње и раз до ра или ако су осни ва чи од-
но сно ли ца ко ја су на че лу стран ке но си о ци та квог ра да“ (чл. 8, ст. 
1). У за ви сно сти од ни воа ор га ни зо ва ња стран ке, про тив ре ше ња о 
за бра ни до зво ље на је жал ба над ле жном зе маљ ском или са ве зном 
Вр хов ном су ду. Од оба ве за, За кон про пи су је да су „По ли тич ке 
стран ке (удру же ња) ду жне је дан пут го ди шње да об ја ве из вор сво-
јих при хо да и њи хо ву ве ли чи ну, као и то на што су утро ше ни“ (чл. 
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10). Ка ко се ви ди, За кон је ре ла тив но ли бе рал но по ста вио усло-
ве за осни ва ње и рад по ли тич ких стра на ка, омо гу ћу ју ћи за шти ту 
стра нач ких ин те ре са ка ко на др жав ном, так и на ни жим ни во и ма. 
Већ сеп тем бра исте го ди не Де мо крат ска стран ка је под не ла при ја-
ву Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва и до би ла одо бре ње за рад. 
Исто је у ок то бру по сту пи ла и ра ди кал на стран ка, ко јој је та ко ђе 
одо брен рад. Исто вет но су по сту пи ли и со ци ја ли сти, зе мљо рад ни-
ци, Ју го сло вен ска де мо крат ска ре пу бли кан ска стран ка, Са мо стал-
на де мо крат ска стран ка, Хр ват ска ре пу бли кан ска се љач ка стран ка, 
Со ци јал де мо крат ска пар ти ја и На род на се љач ка стран ка и сви ма 
је одо брен рад. Да кле, де вет пред рат них гра ђан ских пар ти ја, до-
ду ше раз ли чи те сна ге и ути ца ја у не ка да шњој Кра ље ви ни, је об-
но ви ло свој рад у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји. Ме ђу тим, њи хов 
је про блем био, и оту да мо жда ова ква де мо кра тич ност на ве де ног 
За ко на, у то ме да је „осло бо ђе ње до че ка но, што се ти че гра ђан ских 
стра на ка, у си ту а ци ји у ко јој те стран ке уства ри ви ше ни су по сто-
ја ле као ор га ни зо ва ни, ста бил ни и опре де ље ни по ли тич ки чи ни о-
ци. По сто ја ли су са мо по је ди ни по ли ти ча ри, не ка да шњи чла но ви 
стра нач ких вођ ста ва, ко ји су одр жа ва ли ме ђу соб но ве зе, фор ми-
ра ју ћи гру пе и по ли ти зи ра ју ћи у кру гу ма ло број них не ка да шњих 
стра нач ких ве ли чи на. Члан ства ви ше ни су има ли за со бом, ни ти су 
по сто ја ле стра нач ке ор га ни за ци је“ (Исто ри ја гра ђан ских стра на ка 
у Ју го сла ви ји, књ. 2,  1952: 141). Бу ду ћем со ци ја ли стич ком по рет-
ку у зе мљи са те стра не ни је пре ти ла ни ка ква опа сност. Ју на 1946. 
го ди не до нет је За кон о по твр ди и из ме на ма За ко на о удру же њи ма, 
збо ро ви ма и дру гим јав ним ску по ви ма („Слу жбе ни лист ФНРЈ“, 
бр. 51/25.06.1946), ко јим су у по гле ду стра нач ког ор га ни зо ва ња по-
твр ђе не од ред бе прет ход ног За ко на. 

Са сво је стра не, је дан број гра ђан ских по ли ти ча ра и стра-
нач ких пр ва ка по ка зао је од мах спрем ност за укљу че ње у На род ни 
фронт, док се дру ги део то ме од у пи рао, не вољ но му при сту па ју ћи 
и убр зо исту па ју ћи из ње га, а у су шти ни оста ју ћи по стра ни од 
уче шћа у по ли тич ком жи во ту зе мље. Не ки од њих су, га је ћи на-
ду у за пад ну ин тер вен ци ју у Ју го сла ви ји, пред у зе ли не до зво ље не 
ак тив но сти, због че га су се су ко би ли са за ко ном и би ли осу ђе ни. 
Већ 1947. го ди не на Дру гом кон гре су На род ног фрон та Ју го сла-
ви је, Ти то у свом ре фе ра ту ка же да би „Мно го број не и хе те ро ге не 
по сво јим схва та њи ма по ли тич ке пар ти је пред ста вља ле би у на шој 
зе мљи нај ве ћу смет њу за бр зи и трај ни раз ви так на ше зе мље“ (Ј. 
Б. Ти то, 1948: 386). Исто вет на ар гу мен та ци ја, чак је и ре че нич ки 
склоп, тер ми но ло ги ја, на лик „обра зло же њу“ из ше сто ја ну ар ског 
ма ни фе ста кра ља Алек сан дра ко јим су уки ну те по ли тич ке пар ти је 
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у зе мљи.  Тај је Ти тов го вор и био пу то каз за да љи раз вој по ли-
тич ког си сте ма у прав цу за ми ра ња пар тиј ског ви ше стра нач ја. На 
на ред ном, Тре ћем кон гре су На род ног фрон та Ју го сла ви је, апри-
ла 1949. го ди не, одр жа ном у сен ци су ко ба са Ста љи ном и ИБ-ом, 
утвр ђе но је да је КПЈ „ру ко во де ћа сна га“ ове ор га ни за ци је. Про-
грам ском де кла ра ци јом На род ног фрон та, та да усво је ном, утвр ђе-
но је ка ко „Про грам Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је из ра жа ва 
у пу ној ме ри и ци ље ве и те жње На род ног фрон та Ју го сла ви је и на 
осно ву то га по зи ва све ор га ни за ци је и и чла но ве На род ног фрон-
та да се све стра но за ла жу за оства ри ва ње тог про гра ма као свог“ 
(на ве де но пре ма В. Ко шту ни ца, К. Ча во шки, 1990: 169). Ова квим 
ста во ви ма ја сно је утвр ђен по ло жај КПЈ као пар ти је-хе ге мо на у 
од но су на оста ле, гра ђан ске стран ке ко је су ста вље не у не мо гу ћу 
си ту а ци ју: тре ба ло је да исто вре ме но спро во де про грам на осно ву 
ко га су ре ги стро ва не и да при хва те про грам КПЈ као свој! На сце ни 
је, за пра во, би ла по ли ти ка по ку ша ја тр пље ња и очу ва ња кон тро-
ли са ног ви ше пар ти зма, али не ком пе ти тив ног ка рак те ра, у сми слу 
Сар то ри је ве кла си фи ка ци је си сте ма са хе ге мо ни стич ком пар ти јом 
(Ђ. Сар то ри, 2002: 108-118), ка кав је већ по ку ша ван да се из гра ди 
са мо у мо нар хи стич кој Ју го сла ви ји не ких две де це ни је ра ни је.

Иако је да љи раз вој дру штве но-по ли тич ких од но са у со ци ја-
ли стич кој Ју го сла ви ји ишао у прав цу учвр шћи ва ња јед но стра нач-
ја, са мо но по лом КПЈ/СКЈ, тре ба уочи ти да ни ка да то ком ње ног 
по сто ја ња ни је фор мал но до шло до за бра не дру гих по ли тич ких 
пар ти ја. По ло жај КПЈ/СКЈ у дру штве но-по ли тич ком си сте му је во-
дио ка њи хо вом не ста ја њу. Као по след њи ре лик ти ви ше стра нач ја 
нај ду же су се одр жа ла два па риј ска ли ста, „Ре пу бли ка“, као ор ган 
Ју го сло вен ске ре пу бли кан ске де мо крат ске стран ке, ко ја пре ста је 
да из ла зи 1956. го ди не и „Сло бод ни дом“, као ор ган Хр ват ске ре-
пу бли кан ске се љач ке стран ке, ко ји је из ла зио до 1963. го ди не (В. 
Ко шту ни ца, К. Ча во шки, 1990: 36). Го ди не ко је су сле ди ле учвр-
сти ле су со ци ја ли стич ко дру штве но уре ђе ње у зе мљи са јед но стра-
нач јем као об ли ком по ли тич ког си сте ма. То ком 1989. и 1990. го ди-
не до ла зи до об на вља ња ви ше стра нач ја та да још увек за јед нич кој 
др жа ви – СФРЈ, али се пар ти је осни ва ју у нај ве ћем бро ју на ни воу 
ју го сло вен ских ре пу бли ка, што је мо жда би ло и нај бо љи ин ди ка-
тор за утвр ђи ва ње то га на ком је ни воу се ди ште по ли тич ке мо ћи 
у окви ри ма ју го сло вен ске фе де ра ци је ко ја ће би ти раз би је на две 
го ди не ка сни је.
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ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

 По чев од пр вог за ко на ко ји је ре гу ли сао ма те ри ју стра нач ког 
ор га ни зо ва ња, За ко на о збо ро ви ма и удру же њи ма од 1. апри ла 1881. 
го ди не, до за ко на ко ји су ре гу ли са ли ову ма те ри ју у пр вим го ди на ма 
со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, стран ке су раз ли чи то тре ти ра не у срп-
ском и ју го сло вен ском за ко но дав ству. То ко ле ба ње у по гле ду од но-
са пре ма по ли тич ким стран ка ма кре та ло су у ди ја па зо на од пот пу-
ног оспо ра ва ња њи хо вог зна ча ја и за ла га ња за бес пар ти зам, пре ко 
за го ва ра псе у до пар ла мен та ри зма и кон тро ли са ног ви ше стра нач ја 
до при зна ва ња дру штве но-по ли тич ке уло ге по ли тич ких стра на ка у 
по ли тич ком си сте му зе мље. Тај раз ли чит трет ман био је по сле ди ца 
од но са сна га у дру штву. У вре ме ни ма у ко ји ма су до ми ни ра ле кон-
зер ва тив не и ауто крат ске сна ге, по ли тич ке пар ти је су би ле гу ра не ка 
мар ги на ма по ли тич ког од лу чи ва ња, тре ти ра не као „ну жно зло“, др-
жа ва им је оте жа ва ла усло ве за рад, ства ра ла фор мал не пре пре ке за 
ре ги стро ва ње, оне мо гу ћа ва ла осни ва ње мре же пар тиј ских ор га ни-
за ци ја на ни воу зе мље, чак их и за бра њи ва ла као „смет њу за сва ки 
плод ни рад у др жа ви“(краљ Алек сан дар, 1929), од но сно као „нај ве ћу 
смет њу за бр зи и трај ни раз ви так на ше зе мље“ (Ти то, 1948). Обрат-
но, у вре ме ни ма ка да су про гре сив не по ли тич ке сна ге пре у зи ма ле 
упра вља ње зе мљом, и по ли тич ке стран ке су до би ја ле на зна ча ју у 
по ли тич ком жи во ту а др жа ва им је до но се ћи ли бе рал не и де мо крат-
ске про пи се омо гу ћа ва ла не сме тан рад и раз вој по ли тич ких стра на ка. 
Ипак, са мо по сто ја ње ви ше по ли тич ких стра на ка ни је зна чи ло у свим 
вре ме ни ма и по сто ја ње ком пе ти тив ног по ли тич ког си сте ма. На про-
тив, не са мо да су на срп ској по ли тич кој сце ни би ле ја ке оне сна ге 
ко је су оспо ра ва ле дру штве но-по ли тич ку уло гу по ли тич ких пар ти-
ја у по ли тич ком си сте му, за ла жу ћи се за бес пар ти зам или мо но пар-
ти зам, већ и у не ким пе ри о ди ма ка да су стран ке ле гал но по сто ја ле 
ме ђу њи ма ни је би ло ком пе ти ци је, не го се за пра во ра ди ло о не кој 
вр сти кон тро ли са ног ви ше стра нач ја и си сте ма са хе ге мо ни стич ком 
пар ти јом. Та кву смо си ту а ци ју има ли у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји од 
1931. до 1941. го ди не, али и по сле II свет ског ра та, у со ци ја ли стич кој 
Ју го сла ви ји, све до 1963. го ди не ка да су пре ста ле да из ла зе но ви не 
„Сло бо дан дом“ као по след њи ре ликт ју го сло вен ског ви ше пар ти зма. 
Ви ше од че тврт ве ка је на кон то га про шло до ре у спо ста вља ња ви ше-
стра нач ја у Ју го сла ви ји.
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SERBIAANDFIRSTTWOYUGOSLAVSTATES

Summary
This ar tic le analyzes the evo lu tion of le gal sta tus of po li ti cal par-

ti es in our co un try, from the ti me of the ir cre a tion to the pre sent day. 
In this re gard it analyzes the con sti tu ti o nal and le gal sta tus of po li ti cal 
par ti es in the King dom of Ser bia, King dom of Serbs, Cro ats and Slo-
ve nes, King dom of Yugo sla via, the De moc ra tic Fe de ral Yugo sla via and 
Fe de ral Pe o ple’s Re pu blic of Yugo sla via star ting from the first Law on 
Me e tings and As so ci a ti ons of the King dom of Ser bia in 1881 and en-
ding with 1963 when the last po li ti cal jo ur nal in so ci a li stic Yugo sla via 
was clo sed. Chan ges in le gal sta tus of po li ti cal par ti es are good in di ca-
tor of so cial-po li ti cal chan ge in the pro cess of de moc ra ti za tion.    
Key words: po li ti cal par ti es, le gal po si tion, so cial chan ges, Ser bia, Yugo sla via, 

year 1881-1963.
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Abstract
Par ti es ha ve been tre a ted dif fe rently in Ser bian and Yugo slav le-

gi sla tion, star ting from the first law that tre a ted the su bject of party or-
ga ni za tion – the Law on as sem bli es and as so ci a ti ons from the 1 April 
1881, to the laws that re gu la ted this su bject in the first years of the 
so ci a list Yugo sla via. This fluc tu a tion re gar ding the re la tion to po li ti cal 
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par ti es was mo ving wit hin ran ge from the com ple te de ro ga tion of the ir 
im por tan ce and ple a ding up for partyless system, thro ugh ple a ding for 
pse u do par li a men ta rism and con trol led mul ti-party system, to re cog ni-
tion of so cial-po li ti cal ro le of po li ti cal par ti es in the po li ti cal system 
of the co un try. That dif fe rent tre at ment was the con se qu en ce of po wer 
ra tio in the so ci ety. In ti mes when con ser va ti ve and autoc ra tic po wers 
we re do mi nant, po li ti cal par ti es we re be ing pus hed to wards the mar-
gins of po li ti cal de ci sion ma king, tre a ted as “ne ces sary evil”, the sta-
te was ma king wor se wor king con di ti ons by cre a ting for mal ob stac les 
for re gi stra tion, di sa bling fo un da tion of net work of party or ga ni za ti ons 
on the le vel of the sta te, even for bid ding them as an “ob stac le for any 
fru it ful work in the sta te” (King Ale xan der, 1929), i.e. as “the gre a test 
per tur ba tion for fast and la sting de ve lop ment of our sta te” (Ti to, 1948). 
On the ot her hand, in ti mes when pro gres si ve po li ti cal po wers we re 
ta king over the con trol of run ning the co un try, po li ti cal par ti es al so we-
re ga i ning im por tan ce in the po li ti cal li fe, and the sta te was pro vi ding 
un di stur bed work and de ve lop ment of po li ti cal par ti es by brin ging de-
moc ra tic and li be ral re gu la ti ons. 

Ho we ver, the me re exi sten ce of mo re po li ti cal par ti es ha ve not 
me ant in all ti mes al so the exi sten ce of com pe ti ti ve po li ti cal system. 
On the con trary, not only that tho se po wers we re strong that we re de-
ro ga ting so cial-po li ti cal ro le of po li ti cal par ti es in po li ti cal system by 
stan ding up for partyless and sin gle-party system, but al so du ring so me 
pe ri ods when par ti es le gally exi sted the re was no com pe ti tion among 
them, but it was ac tu ally so me kind of a con trol led mul ti-party system, 
it was party system with he ge mo nic party.We had such a si tu a tion in the 
King dom of Yugo sla via from 1931 to 1941, but al so af ter the Se cond 
World War in the so ci a list Yugo sla via, un til 1963 when the new spa pers 
“Free Ho me” – as the last re lict of Yugo slav mul ti party system ce a sed 
to be pu blis hed. Af ter that, mo re than a qu ar ter of the cen tury has elap-
sed un til re-esta blis hment of mul ti-party system in Yugo sla via.



УДК: 323(497.1)“1967/1972“
Примљено: 8. јула 2010.
Прихваћено: 30. августа 2010.
Прегледни рад

Српска политичка мисао 
број 3/2010.

год. 17. vol. 29.
стр. 333-352.

333

МилојицаШутовић
Филозофскифакултет,КосовскаМитровица

ДОГМАТСКА ОДГОВОРНОСТ: 
ОБРАЧУН СА ХРВАТСКИМ 

„МАСПОКОМ” И ПОНИШТЕЊЕ 
СРПСКЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈЕ

„ДанашњиАхили,осимодпете,
зазируодмногочегајош...”
Е.Сиоран

Са же так
У овом ра ду се ана ли зи ра по ја ва и ток ма сов ног на ци о на ли-

стич ког по кре та Хр ва та и по ни ште ње срп ске ли бе ра ли за ци је кра-
јем 60-их и по чет ком 70-их го ди на 20. ве ка у бив шој Ју го сла ви ји, 
као из раз дог мат ске од го вор но сти ни ве ла ци је хр ват ско-срп ских 
од но са за оп ста нак за јед нич ке др жа ве. Си ме три ја об ра чу на са хр-
ват ским на ци о на ли змом и срп ским ли бе ра ли змом, ра ди „ус по ста-
вља ња ре да” у Ју го сла ви ји, ка сни је ће по слу жи ти као крун ски ар-
гу мент за но ве не ре де.
Кључ не ре чи: Ју го сла ви ја, хр ват ски на ци о на ли зам, срп ски ли бе ра ли зам, 

си ме три ја, дог мат ска од го вор ност.
Зби ва ња у Хр ват ској пред ста вља ла су са мо бе о чуг у лан цу 

до га ђа ња ко ја су при пре ма ла и ути ра ла пут схва та ња ју го сло вен-
ске за јед ни це као зби ра на ци ја ко је чи не осно ву су ве ре ни те та, об-
на вља ју ћи ро ман ти чан сан о ет нич кој на ци ји-др жа ви, окре та њем 
ка „на ци о нал ној не за ви сно сти”, глав ном иде о ло шком окви ру кон-
цеп ту а ли за ци је дру штве них про ме на, усме ре них на про ме не др-
жав не струк ту ре, као из раз пра ва на ро да да са мо стал но од лу чу је о 
при ро ди по ли тич ких и кул тур них об ли ка сво јих ауто ном них за јед-
ни ца да ва њем при о ри те та на ци о нал ном са мо о дре ђе њу, на гла ша ва-
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њем раз ли ка из ме ђу кон сти ту тив них на ро да Ју го сла ви је, ума њи ва-
њем и она ко сла бо уко ре ње них еле ме на та „ју го сло вен ства”.1)

У прак тич ном по ли тич ком жи во ту, без дво сми сле них „ши-
фри” ни по ли тич ких ми ми кри ја, ле га ли зо ва на је бор ба ре пу бли ка 
и по кра ји на за сво је сва ко днев не и ду го роч не ин те ре се, по ста вља-
ју ћи на ци о нал не од но се на ни во пр вог и го то во је ди ног про бле-
ма у Ју го сла ви ји, што је оса мо ста ље ну моћ ре пу бли ка и по кра ји на 
до во ди ло у су ко бе с го то во над на ци о нал ном фе де ра ци јом, иза зи-
ва ју ћи кри зу у функ ци о ни са њу од но са ме ђу ре пу бли ка ма, што се 
ре флек то ва ло на рад са ве зних ин сти ту ци ја, пре вла да ва њем ло јал-
но сти мно го на ци о нал ној др жа ви у ко рист ет но на ци о нал не за јед-
ни це, угро жа ва ју ћи ње но је дин ство и це ли ну тра га њем за „иден ти-
тет ским ре ше њем” и ши рим сло је ви ма. 

„Јер ни у јед ном тре нут ку не сме мо за бо ра ви ти да су на ци о-
на ли стич ко ре ше ње (Ју го сла ви је – М. Ш.) усво ји ли  не са мо мно-
ги ин те лек ту ал ци у по тра зи за соп стве ним ко ре ни ма не го и мно ги 
дру ги, ко ји ма је слич но тра га ња за ко ре ни ма, ма да је мо гло има ти и 
дру га зна че ња, по ста ло исто та ко на да све ва жно, и ко ји ма је слич-
но ре ше ње, на ци ја, би ло исто та ко по треб но и при влач но”.2)

Оту да об но ва на ци о на ли зма у Хр ват ској, мо ра се раз у ме ти не 
као не што но во и suigeneris, већ као но ва фа за це ло куп ног про це са 
на ци о нал не мо би ли за ци је ко ји се од и гра ва у ду би на ма дру штва, за 
ко је по ли тич ка про ме на не зна чи ни шта, што по твр ђу је ду го тра-
ја ње на ци о нал ног ци ља – кон сти ту и са ње на ци о нал не др жа ве. Он 
је кра јем 60-тих и по чет ком 70-тих го ди на про шлог ве ка по но во 
до жи вео бу ји цу по др шке, осла ња ју ћи се на већ по сто је ћа пре но сна 
сред ства и иде а ле, об ли ко ва не пре 1936, и пре 1918. го ди не. Та ко 
да опре де ле ње „ка ко ће Хр ват ска би ти уре ђе на – то ни тко из ну-
тра – то ни тко не ће од лу чи ва ти из ва на, то ће ура ди ти ко му ни сти 
и хр ват ски на род”,3) зву чи не по зна то са мо крат ком пам ће њу или 
они ма ко ји хо ће да за бо ра ве. Те је, сто га, на ци о нал ни иден ти тет 
под ра зу ме вао са мо и зо ла ци ју, окре та ње иде а лу на ци је – др жа ве као 

1)  Ј. Б. Ти то по во дом по ле ми ке око устав ног уре ђе ња зе мље на Ђер дап ској бра ни ле та 
1969, за ло жио се за сна жну ју го сло вен ску за јед ни цу, уз по што ва ње све га оно га „што 
обез бе ђу је све стран раз вој свих ре пу бли ка”(…) А да нас се, ето, по че ло гле да ти ко је Хр-
ват, ко је Ср бин, ко је ово ко је оно. То ме тре ба да бу де крај. Ни ко не угро жа ва ни Хр ва та, 
ни Сло вен ца, ни Ср би на, ни Бо сан ца, ни Ма ке дон ца, ни Цр но гор ца, ни ти при пад ни ка 
би ло ко је на род но сти у зе мљи. Сви ми же ли мо да се раз ви ја мо, али она ко и оно ли ко 
ко ли ко нам ма те ри јал не мо гућ но сти до зво ља ва ју (…) Ка да је реч о ме ђу на ци о нал ним 
од но си ма, ми слим за и ста да је жа ло сно да се љу ди по сле то ли ко го ди на ус те жу да ка жу 
да су Ју го сло ве ни. Ци ти рао М. Ми шо вић, Тамнастранабрионскеистине, Слу жбе ни 
лист СРЈ, Бе о град, 1998, стр. 198.

2)  А. Д. Смит, Националниидентитет, Би бли о те ка XX век, Бе о град, 1998, стр. 155.

3)  М. Три па ло, Борба, 18. IV 1971.
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нај ви ше вред но сти, во де ћи ста њу дез ин те гра ци је и по ли тич ке дез-
о ри јен та ци је фе де рал не др жа ве, упр кос по тре бе за де мо крат ском 
тран сфор ма ци јом дру штва, што је би ло плод но тле за еска ла ци ју 
ис кљу чи вог на ци о на ли зма и ма ни пу ла ци ју ма са ма, ина че скло ним 
за во ђе њу.

При том по ста је не из бе жан рас цеп из ме ђу зах те ва за спо-
ља шњим осло бо ђе њем од хе ге мо ни стич ке и до ми нант не на ци-
је за ко ју се ве зу је ју го сло вен ски уни та ри зам као „веч но” ста ње 
ства ри, и осва ја ња уну тра шње сло бо де об на вља њем и бу ђе њем 
се па ра ти стич ких тен ден ци ја, ра ди чи јег раз ре ше ња је пред у зе та 
ре кон струк ци ја си сте ма, оса мо ста љи ва ња ре пу бли ка и по кра ји на, 
уоб ли че на устав ним про ме на ма из ме ђу 1968-1971. и ве ли ким ка-
дров ским сме на ма. Мла ђи љу ди ко ји су до ла зи ли на власт, но си ли 
су са со бом ино ва ци је сло бод ни јим ис ка зи ва њем ра ни је скри ве них 
тен ден ци ја у дру штву, пре ма гра ђан ској ори јен та ци ји, ко је су се 
су да ра ле са цен три ма мо ћи, још увек у ру ка ма во ђа ре во лу ци је, до 
чи јег кон тра у да ра ће убр зо до ћи.4)

На ци о нал но – ли бе рал ну офан зи ву пред во ди ло је пар тиј-
ско ру ко вод ство Хр ват ске, по чев од кра ја 1967. го ди не. У ви ше 
ме сеч ним рас пра ва ма пред став ни ци Хр ват ске ин си сти ра ли су на 
ге не рал ној ре ви зи ји еко ном ске по ли ти ке Ју го сла ви је, зах те ви ма 
за ана ли зом би лан са фе де ра ци је, мо но пол ног по ло жа ја цен трал-
них из во зних ба на ка, сма ње њу из два ја ња из при вре де, уки да њу 
цен трал них фон до ва на ни воу фе де ра ци је, осим фон да за по моћ 
не раз ви је ни ма, што је на и ла зи ло на су прот ста вља ње са ве зне вла-
де и дру гих ре пу бли ка, па се у по ли тич ким раз го во ри ма по ја ви ла 
па ро ла, да су од но си у фе де ра ци ји 5 : 1 на ште ту Хр ват ске. То је 
под ста кло ру ко вод ство Хр ват ске да сво је зах те ве обе ло да ни ју го-
сло вен ској јав но сти, ка ко би за до би ло по др шку сво је вла сти те јав-
но сти.5) Хр ват ска је има ла осе ћа ње да је пре оп те ре ће на оба ве за ма 
и на ме ти ма пре ма не раз ви је ним ре пу бли ка ма, да слу жи као „кра ва 
му за ра Ју го сла ви је”, па се кљу ча ње но вих иде ја и ис по ста вља ње 

4)  Во ђи ре во лу ци је и са ми су се осе ти ли не си гур ним, а та да је већ би ло опа сно по сто ја ње 
па ра лел не ауто ри тар не и де мо крат ске стру је у пар ти ји, чи ји рас цеп би мо гао да угро зи 
и са му власт. Сто га је Ти то на сто јао да ни чим не угро зи при ро ду сво је вла да ви не. Та ко 
је пред лог Ми ке Три па ла на сед ни ци ИБ ЦК СКЈ кра јем сеп тем бра 1971. да се раз дво је 
функ ци је ИБ ЦК СКЈ и Пред сед ни штва, као и огра ни че ња опе ра тив не функ ци је њи хо-
вих чла но ва до 65. го ди на, Ти то је на це ду љи ци по сла ту Кар де љу, док је Три па ло го во-
рио, про ко мен та ри сао: „Овај друг хо ће све нас ста ре да по ша ље у пен зи ју”. Це ду љи цу 
Три па лу по ка зао је ка сни је сам Кар дељ. М. Три па ло, Хрватскопролеће, Гло бус, За греб, 
1990, стр. 164.

5)  То се до го ди ло на јав ном са ве то ва њу по ли тич ког ак ти ва Хр ват ске 28. и 29. ма ја 1968. с 
ко га су ма те ри ја ли јав но об ја вље ни. Ви ди: СавјетовањеуЦентралномкомитетуСа-
везакомунистаХрватске28. и 29. свиб ња 1968. го ди не, Ин фор ма тив на слу жба ЦК СК 
Хр ват ске, За греб, 1968.
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но вих зах те ва, ко ји ма су им пулс да ва ли Сав ка Даб че вић – Ку чар 
и Ми ко Три па ло, све ло на „ег зал та ци ју хр ват ске по себ но сти и са-
мо свој но сти”,6) ка ко би се „укло ни ле би ро крат ске сна ге” ко је ко че 
дру штве ну и при вред ну ре фор му.

При ти сак на фе де рал ну ад ми ни стра ци ју све је ви ше ра стао 
из ла ском са др жа ја пре го ва ра ња, раз ми ри ца и су ко ба из за тво ре-
них ка би не та пу тем сред ста ва ма сов ног ин фор ми са ња, уз бу ђе њем 
јав но сти и бло ка да у до но ше њу фе де рал них од лу ка. Ње гов циљ 
огле дао се у ра ди кал ном пра жње њу („цен тра ли за ци је сред ста ва”, 
„мо но по ла оту ђе ног фи нан сиј ског ка пи та ла у бан ка ма, по себ но са-
ве зним”) цен трал не мо ћи, ра ди об ра чу на са са ве зним цен тром као 
ла тент ном „срп ском опа сно шћу” и ус по ста вља ња хр ват ске др жа ве 
„уну тар фе де рал не Ју го сла ви је, у ко јој она мо же да обез бе ди од-
бра ну ко ју Хр ват ска на ци ја ни ка да ни је има ла, и још увек је има ла 
по тре бу за њом”.7)

Та ква по тре ба ис по ља ва ла се у оп се си ји на ци о нал ним пи та-
њем, кроз чи ју су се при зму пре ла ма ла сва дру га ре форм ска пи та-
ња, не по мир љи вим ста вом о чи стим ра чу ни ма ме ђу ре пу бли ка ма, 
раз ви ја њем ме ђу на ци о нал них од но са на осно ву пу не рав но прав но-
сти, ја ча њем на ци о нал не мо ћи, осло ба ђа њем ства ра лач ке ини ци ја-
ти ве на ро да „фе де ри ра њем фе де ра ци је”8) пре се ца њем Гор ди је вог 
чво ра цен тра ли зма, ко ји се ве же за Бе о град, ње го ву ста ро мод ност 
и ауто ри тар ност, от по ром пре ма ју го сло вен ској др жа ви и ње ној 
јед но пар тиј ској струк ту ри ве штач ких над на ци о нал них ве за. Сто га 
се на ци о нал ност ко ри сти као из вор сим бо лич ке ре пре зен та ци је у 
слу жби по ли тич ке мо би ли за ци је и ко лек тив не ак ци је са јед ним из-
ра зи тим осе ћа њем са мо све сти, са мо ди сци пли не, стал ног на пре до-
ва ња дру штве ног по ве зи ва ња, из ван др жав ног, од но сно ре пу блич-
ког по ве зи ва ња, до во де ћи ет нич ки код до из у зет ног по ло жа ја за 
ко ји се ве ро ва ло да је спо со бан да обез бе ди вођ ство у по ли тич кој 
ак ци ји, ужи вља ва ју ћи се у са мо у пра вљач ку фра зе о ло ги ју.

Све то ис по ља ва ло се у „но вој пли ми по ли тич ких та ла са у 
Хр ват ској”,9) ко ји су у дру гим де ло ви ма зе мље ока рак те ри са ни као 
пре ла зак ре пу блич ког вр ха с на ци о нал них на на ци о на ли стич ке по-
зи ци је, па чак и са рад ње с на ци о на ли сти ма због нео д луч но сти хр-
ват ског ру ко вод ства, та ко да на ци о на ли зам у Хр ват ској ра сте, да 

6)  Ж. Жи ли јар, Фа ши зам ко ји на ди ре, Ра дио Б92, Бе о град, 1999, стр. 46.

7)  G. Schóphlin, „Croatiоn Na ti o na lism”, Survey, Vol. XIX, 1973, 1, str. 138, 142.

8)  В. Ба ка рић, Актуелнипроблемисадашњеетапереволуције, Школ ска књи га, За греб, 
1967, стр. 246.

9)  И. Дру жи ја нић, Борба, 15. II 1969.
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на ци о на ли сти сло бод но де лу ју (лу ду ју), да у тој „на ци о на ли стич-
кој лу до сти има си сте ма”, да је он ја ван и ни чим се не при кри ва.10)

Ова ква ми шље ња, о вла да ви ни на ци о на ли зма у Хр ват ској, 
хр ват ски по ли тич ки врх оце нио је као „пар тиј ско-ку ло ар ску” про-
па ган ду ко ју „ши ри ве ли ко срп ска чар ши ја” и де ло ви са ве зне ад ми-
ни стра ци је, ка ко би се про ме ни ло ру ко вод ство Хр ват ске и при ла-
го ди ло оно ме што се у чар ши ји и ад ми ни стра ци ји ми сли.11)

Ме ђу тим, по ли тич ки врх Хр ват ске, зби ва ња је по сма тра ло 
као „по ви је сни пре о крет” у др жа њу хр ват ских ко му ни ста, јер је 
слу жбе ном по ста ла по ли ти ка ко ја је од у век има ла сво је за го вор-
ни ке ме ђу хр ват ским ко му ни сти ма, али је ди сци плин ски и си лом 
гу ше на (С. Дап че вић). Она је сво ју по твр ду до би ла на X пле ну му 
СК Хр ват ске, ко ји је са мо стал но об ли ко вао плат фор му о да љем 
раз во ју Ју го сла ви је и ме ђу на ци о нал них од но са, упо зо рив ши да ви-
ше на ци о нал ној за јед ни ци пре ти опа сност од сва ког на ци о на ли зма, 
а по го то во од уни та ри зма, иза ко га се кри ју хе ге мо ни стич ке тен-
ден ци је нај ве ће и „нај за слу жни је на ци је”.12)

Уни та ри зам као иде о ло ги ја, али и као ре ал на тен ден ци ја по-
сто ји и у хр ват ском дру штву и мо гла би се „пре тво ри ти у јед ну вла-
ду или бар у озби љан по ли тич ки по крет”, на ла зе ћи „је дан про грам, 
на шли би са ве зни ке у Ју го сла ви ји, на шли би их се из ван Ју го сла-
ви је (...) На рав но глав ни осло нац то га био би би ро крат ски цен тра-

10)  Ви ди: М. Жан ко „О на ци о на ли зму Ма ти це Хр ват ске”, Борба од 17-21. XI 1969, као и 
члан ке „О ли сту ко ји ни је ни хр ват ски ни књи жев ни”, Борба од 14-20. II 1969. (реч је о 
Хрватскомкњиженомлисту, Дру штва књи жев ни ка Хр ват ске) у ко ји ма су оштро кри-
ти ко ва на зби ва ња у Хр ват ској. М. Жан ко је та да био под пред сед ник Са ве зне скуп шти-
не.

11)  В. Ба ка рић, Друштвенекласе,нацијаисоцијализам, Школ ска књи га, За греб, 1976, стр. 
223. Крај ња кон се квен ца овог „де за ву и са ња јав но сти” је сте „ак ци ја усме ре на про тив 
Ти та”. Исто стр. 224. То по твр ђу ју и члан ци Ми ло ша Жан ка. Ове оце не Ба ка рић је ис-
та као на са стан ку по ли тич ког ак ти ва Хр ват ске 13. XII 1969. У пред ве чер је X сед ни це 
на по зив из Хр ват ске у За греб су бо ра ви ли М. Ни ке зић и Л. Пе ро вић. Хр ват ски пред-
став ни ци Ба ка рић, Три па ло, Даб че вић, на сто ја ли су их при до би ти за об ра чун с Жан ком. 
Ли бе ра ли се ни су јав но из ја шња ва ли о Жан ку, ма да су ин тим но би ли на ње го вој стра ни. 
Кад су оба ве ште ни да ће ње гов слу чај би ти отво рен, из ра зи ли су ре зер ву. Он да је Сав ка 
Даб че вић пред ло жи ла Л. Пе ро вић да за јед но оду код Ти та, ка ко би се у об ра чу ну с Жан-
ком при до би ла срп ска стра на. Ла тин ка је то од би ла обра зло же њем „да од ла зак код Ти та 
мо же де ло ва ти као за јед нич ки до го вор” уочи при пре ме пле ну ма. Ова квим на сту пом, ли-
бе ра ли су учвр сти ли ми шље ње да су Жан ко ви члан ци иза шли из „срп ске ку хи ње”, чак 
се по ми ња ло, да иза Жан ка сто је Ми јал ко То до ро вић и Ми лен ти је По по вић, С. Ђу кић, 
Сломсрпскихлиберала, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1990, стр. 36-37.

12)  X сед ни ца ЦК СК Хр ват ске одр жа на је од 14-17. ја ну а ра 1970. у За гре бу, на ко јој је из-
ра же на по ли тич ка плат фор ма де ло ва ња у на ред ном пе ри о ду, а да прет ход но о том ни су 
за у зе ли ста но ви ште нај ви ши фо рум у СКЈ, што је би ло у ду ху фе де ра ли за ци је пар ти је 
утвр ђен на IX кон гре су СКЈ 1969. где су уве де ни прин ци пи па ри те та да у са став Пред-
сед ни штва ЦК СКЈ ула зи јед нак број чла но ва из сва ке ре пу бли ке и од го ва ра ју ћи број из 
по кра ји на. Ви ди: ДеветиконгресСКЈ, Ко му нист, Бе о град, 1969.
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ли зам и ко мин фор ми зам”. Та ква вла да или је дан по крет мо гли би 
ег зи сти ра ти „из вје сно ври је ме”, али пр ва озбиљ на кри за „свет ска 
или уну тра шња ко ја би уз др ма ла из ну тра или из ва на Ју го сла ви ју, 
учи ни ла би да се по но ви она 1941., да про пад не Ју го сла ви ја, али 
овај да то не бу де бру ка са мо за иде ју брат ства ме ђу на ро ди ма не го 
да то бу де ком плет на бру ка за со ци ја ли зам. То је пер спек ти ва овог 
трен да ко ји је ми слим – још ег зи стен тан”.13)

По сто ја ње на ци о на ли зма у Хр ват ској је не ги ра но јер „на ци-
о на ли зам као крај ња тен ден ци ја у СК Хр ват ске ни је ни кад по сто-
јао” (В. Ба ка рић), а зах те ви ру ко вод ства до би ли су ма сов ну по др-
шку, чак ве ћу у на ро ду не го у Са ве зу ко му ни ста, из че га је на стао 
и ма сов ни по крет, „ма спок” или „хр ват ско про ље ће”, (по узо ру на 
„пра шко про ле ће”) ка ко је овај по крет на зи ван.

Он је иза зи вао ве ли ко уз бу ђе ње и стра шан шок у Ју го сла-
ви ји. На ци о на ли стич ке сна ге, су чак и на IV кон фе рен ци ји Са ве за 
Ко му ни ста Хр ват ске исту па ле са те за ма о „на ци о нал ној др жав-
но сти као еман ци па ци ји на ци о нал ног ду ха, о чи стој и не дје љи вој 
на ци о нал ној су ве ре но сти, о кон ти ну и те ту хр ват ске др жав но сти, о 
све на ци о нал ној ми си ји Хр ва та и о хе ге мо ни ји на ци ја, о то ме ка ко 
је Хр ват ска из ра бљи ва на”. Уз то у жи вим устав ним ди ску си ја ма 
на ци о на ли сти пред ла жу устав не тек сто ве, тра же „не де љив су ве-
ре ни тет, пред став ни штво у Ор га ни за ци ји ује ди ње них на ци ја, рас-
пу шта ње Са бо ра СР Хр ват ске”,14) фор ми ра ње Хр ват ске вој ске. Ова 
пи та ња се по сма тра ју као пи та ња на ци о нал не еман ци па ци је у по-
ли тич ком сми слу, чи ја је бит да се сла ма њем цен тра ли зма и уни та-
ри зма „ју го сло вен ска за јед ни ца пре у ре ди као за јед ни ца су ве ре них 
на ци о нал них др жа ва”.15)

Та ко под па ро лом на род не су ве ре но сти и под по кро ви тељ-
ством ра зних вр ста ин те ли ген ци ја ма се по ста ју исто риј ски су бјект 

13)  В. Ба ка рић, Дру штве не кла се, на ци ја…, нав. де ло, стр. 232, 233. Ви ди оп шр ни је: Десе-
тасједницаЦКСКХрватске (уре ди ли: М. Ба ле тић, З. Жи до вац, За греб, 1970). „Ти то 
је био упо знат са ци је лом ак ци јом и одо бра вао ју је… „курс ЦК Хр ват ске ко ји је и курс 
ЦК СКЈ” (Ти то)… осу дио је и оне сна ге ко је сто је иза Жан ка”. М. Три па ло, нав. де ло, 
стр. 112.

14)  Из ве штај за VII кон грес СК Хр ват ске, у: П. Мо ра ча, Д. Би лан џић, С. Сто ја но вић, Исто-
ријаСавезакомунистаЈугославије, Рад, Бе о град, 1977, стр. 320. „Ни за ло се са „слу ча-
је ви ма” По драв ска Сла ти на, Но ва Гра ди шка, Бе ље, За дар, Вр гин мост, Ка рин и сл.” М. 
Три па ло, нав. де ло, стр. 165. Три па ло го во ри да су се на ве де ни зах те ви чу ли на не ко ли ко 
ску по ва ко ји су ор га ни зо ва ли сту ден ти и ква ли фи ку је их као „на ци о на ли стич ке ис па-
де”. Исто.

15)  Д. Бу ди ша, Хрватскитједник, бр. 3/1971. И Ср би у Хр ват ској су ис ти ца ли ску пу це ну 
уни та ри зма. „Ако се мо же го во ри ти о то ме ко је нај ску пље пла тио уни та ри зам, ко је нај-
ви ше пла тио хе ге мо ни зам, ко је нај ви ше пла тио раз гра чу на ва ња у про шло сти (из ме ђу 
Ср ба И Хр ва та – М. Ш.) – то су пла ти ли Ср би у Хр ват ској…” Ни ко ла Се ку лић, – Бун ко, 
Просвјета, За греб, по себ но из да ње, април 1971, стр. 13.
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у чи јој се кул ту ри тра жи ин ди ви ду ал ност, је дин стве ност пре но-
ше њем сим бо ла, ми то ва и се ћа ња ет нич ких вред но сти и со ци ја ли-
за ци је но вих ге не ра ци ја на тим тра ди ци ја ма, ко ја је по ста ла око-
сни ца по ли тич ке на ци је и мо би ли са не за јед ни це, у ко јој хр ват ски 
ко му ни сти до би ја ју мо гућ ност да бу ду „ма сов ни” и да при па да ју 
на ци о нал ној сре ди ни, ма да ра ни је ни су би ли та ко ути цај ни, по што 
је опо зи ци ја ко му ни зму би ла до тле „и ду бо ка и ста бил на, али не 
екс трем на”.16) Ис по ља ва ла се не са мо у ли бе ра ли зму, већ пре све га 
у на ци о на ли зму, упи њу ћи се да не од сту пи од сво је на род не ет нич-
ке кул ту ре и гра ни ца. Део тог фе но ме на је и ма сов ни по крет ко ји је 
про дро у све по ре жи во та, на у ке, кул ту ре, уни вер зи те та, струч них 
и про фе си о нал них ор га ни за ци ја, до при но се ћи ства ра њу ан та го ни-
за ма или про ду бљи ва њу већ по сто је ћих су пар ни шта ва у на ци о нал-
но ме шо ви тим сре ди на ма.

Цен тар оку пља ња на ци о на ли ста и усмје ра ва ња њи хо вих ак-
тив но сти, по др жа ва ју ћи ре фор му фе де ра ци је по ста ла је Матица
хрватска, ко ја је пре ко сво јих ча со пи са и огра на ка под сти ца ла на-
ци о на ли стич ка рас по ло же ња, пре бро ја ва ња по на ци о нал ној осно-
ви, при ка зу ју ћи Ју го сла ви ју као „там ни цу Хр ват ске”, „про го ни те-
ља” хр ват ског је зи ка („по ку шај уни ја ће ња Хр ват ског књи жев ног 
је зи ка”)17), „пљач ка ша” хр ват ске при вре де, тра же ћи у оса мо ста ље-
ној хр ват ској др жа ви „кла сни мир”, оп ту жу ју ћи ко му ни сте за „из-
да ју на ци о нал них ин те ре са”, и ис ка зу ју ћи по ве ре ње са мо „про гре-
сив ном је згру” хр ват ских ко му ни ста, ко ји су по ка за ли спо соб ност 
де ло ва ња у прав цу „на ци о нал ног осло бо ђе ња” и хр ват ског „пре-
по ро да”, јер је сво јом плат фор мом о ма сов ном по кре ту у су шти ни 
при хва ти ло на ци о на ли стич ка стре мље ња.18)

16)  Д. То шић, „Хр ват ски ма сов ни по крет”, Нашареч, мај 1972, Лон дон, у: Стварностпро-
тивзаблуда, Но ва 122, Бе о град, 1997, стр. 81.

17)  У Хр ват ској до шло је до фор мал ног от ка зи ва ња Но во сад ског до го во ра о је дин ству срп-
ско-хр ват ског је зи ка. Пр во је то об ја ви ла Ма ти ца Хр ват ска, ко јој су се при дру жи ли Хр-
ват ско исто риј ско дру штво, Дру штво књи жев ни ка Хр ват ске, Ин сти тут за је зик ЈА ЗУ, 
уз обра зло же ње да се пра во пи сна нор ма но во сад ског до го во ра ни кад ни је одо ма ћи ла у 
Хр ват ској због от по ра са ме при ро де хр ват ског је зи ка, угро жа ва ју ћи на че ло је зич ке рав-
но прав но сти. Сто га је по кре ну та из ра да Хр ват ског пра во пи са, утвр ђи ва њем оп штих и 
по себ них на че ла ко ја је одо бри ла је зич ка и пра во пи сна ко ми си ја Ма ти це Хр ват ске ко ме 
су се при дру жи ли Ин сти тут за је зик ЈА ЗУ, Дру штво књи жев ни ка Хр ват ске, Ко ми си ја 
за уџ бе ни ке За во да за основ но обра зо ва ње. Пра во пис је штам пан у 40.000 при ме ра ка 
и по ја вио се 15. сеп тем бра 1971. Јер је је зик осно ви ца ду хов не над град ње и ема на ци ја 
би ћа а не „тр го вач ки ар тикл на ми је њен сло бод ном тр жи шту на ко јем сват ко ме ше та ри 
ка ко хо ће. И Хр ва ти и Ср би и Цр но гор ци и Му сли ма ни ра зу ми ју се ја ко до бро и без тих 
не при род них сим би о за и он да ако сва ки у је зи ку чу ва сво је на ци о нал не по себ но сти” 
(проф. Др Б. Пе ри ца, цит. Д. То вић „Што хо ће но ви хр ват ски пра во пис”), ВУС (Вје сник 
у сри је ду), За греб, 1. IX 1971, стр. 25.

18)  Ј. Пле тер ски и др., ИсторијаСавезакомунистаЈугославије, Ко му нист, На род на књи га, 
Рад, Бе о град, 1985, стр. 453. Ма ти ца Хр ват ска раз ви ла је из у зет ну ак тив ност, не са мо у 
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Хр ват ски на ци о на ли зам иза зи вао је ре ак ци је Ср ба у Хр ват-
ској и обр ну то. За то се у рас пра ва ма о про ме на ма уста ва Хр ват ске 
по ста вља ло пи та ње по ло жа ја Ср ба у Хр ват ској, за тим је зи ка, ћи-
ри ли це, не раз ви је них обла сти, школ ских на став них пла но ва, срп-
ске за ста ве, је дин ства срп ског на ро да у окви ру за јед ни це Ју го сла-
ви је. Рас пра ве су се од ви ја ле у окви ру СКД „Про свје та”, ње них 
од бо ра и исто и ме ног гла си ла. Ис ти ца но је да је Хр ват ска и срп ска 
до мо ви на, да је то исто вре ме но „др жа ва Ср ба у Хр ват ској”, да Ср-
би у Хр ват ској ни су „ни ка кви уље зи ни ма њи на, не го на род”, у 
„окви ру СФРЈ”, као и „уну тар СР Хр ват ске”. Го во ре но је „да се 
Ср би ма „при зна је кул тур на ауто но ми ја – а ми се не бо ри мо са мо за 
то”. Ср би се не осе ћа ју „као не рав но прав ни”, али зах те ва ју „кон-
крет не по ли тич ке га ран ци је”, у ви ду из ве сних „од ре ђе них ин сти-
ту ци ја и ме ха ни за ма за пи са них у Уста ву, па и да ље у за ко ни ма као 
што сва ки на род то има у СФРЈ. То има ју и на ро ди и на род но сти, 
то тре ба и ми (Ср би у Хр ват ској – М. Ш.). Јер на род но сти где су у 
ве ћи ни због сво је спе ци фич не на ци о нал не струк ту ре има ју ауто-
но ми ју, ауто ном не по кра ји не. На ро ди има ју сво је ре пу бли ке. А ми 
смо оста ли не где ни на не бу ни на зе мљи”. За то Ср би у Хр ват ској 
тре ба ју оси гу ра ти „ин сти ту ци ју и по ли тич ки ме ха ни зам за сво је 
пот пу но ауто ном но од лу чи ва ње о вла сти тим ин те ре си ма, а кад се 
ра ди о за јед нич ким ин те ре си ма – он да ће мо за јед нич ки од лу чи-
ва ти”. И оно што „ин те ре су је Ср бе у Хр ват ској, то тре ба Срп ски 
на род – као сва ки дру ги су ве ре ни на род – да сам од лу чу је”. Оту-
да се зах те ва да Ср би у Хр ват ској не но се на зив јед ног кул тур ног 
дру штва, већ да се об но ви срп ска ор га ни за ци ја – ЗаједницаСрбау
Хрватској, ко ја ће „чу ва ти је дин ство срп ског на ро да у по ли тич ком 
и кул тур ном жи во ту као за ло гу оп стан ка и на прет ка”.19)  

Хр ват ској и ино стран ству (Аустра ли ја, САД, Фран цу ска) не го је кре ну ла и пре ма Бо сни 
и Хер це го ви ни, раз ви ја ју ћи та ко ђе ве зе с црногорскимсепаратистима у ру ше њу Ње го-
ше ве ка пе ле и зи да њу Ма у зо ле ја. Д. То шић, нав. де ло, стр. 84. Уз оста ло упо зо ра ва ла је 
на по ку ша је „по ви је сног” це па ња хр ват ске ет нич ке це ли не, од Мле тач ке ре пу бли ке ко ја 
је на сто ја ла да ство ри „дал ма тин ску” на род ност ра ди од на ро ђа ва ња Хр ва та, што је ба-
шти ни ла Аустри ја „по сти чу ћи ауто но ма штво”, ко је је у Дал ма ци ји увек би ло сред ство 
ту ђе пре вла сти: „про та ли јан ско, про а у стриј ско, од но сно ве ли ко срп ско”. Слич но је са 
Истром. А „коп не на Хр ват ска” би ла је жр твом Аустри је и Ма ђар ске, где је од „Си ња и 
Гра ча ца до Зе му на” фор ми ра на „Вој на кра ји на” „умјет но ства ра ла по јам „Кра ји шни ка” 
све до пот пу ног вра ћа ња кра ји не под Хр ват ску упра ву 1882... Ма ђар ска је по ли тич-
ким ма хи на ци ја ма ис по сло ва ла фор ми ра ње и из два ја ње „Угар ског при мор ја” од Ри је ке 
до Но вог Ви но дол ског”... Сто га је Ма ти ца Хр ват ска по во дом упут ства Са ве зног за во да 
за ста ти сти ку за по пис 1971. у ком се го во ри о ис ка зи ва њу ре ги о нал не при пад но сти 
у ру бри ци „на ци о нал но на о пре ди је љен” ви де ла по ку шај „ци је па ња Хр ват ске ет нич ке 
цје ли не”, про те сту ју ћи и тра же ћи од ла га ње по пи са док се не из вр ше про ме не у по ли-
тич ком си сте му. Ви ди: Из ја ва за јав ност 30. си јеч ња, Ма ти ца Хр ват ска „За па љи ва по пи-
сни ца”, ВУС, 10. II 1971, стр. 7.

19)  М. Ко со вић (За дар), Просвјета (по себ но из да ње) април 1971, стр. 11. Под сје ћа ло се и 
на Кон грес Ср ба у За гре бу, одр жан 30. IX 1945.
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Слич не иде је у устав ној ди ску си ји из но ше не су и у Са бо ру 
Хр ват ске ко ја по бро ју ста нов ни ка од но сно по „за сту пље но сти на-
ро да и на род но сти, пред ста вља фе де ра ци ју у ма лом”. Из тих раз-
ло га мо рао би се „ис кљу чи ти прин цип ма јо ри за ци је, а оси гу ра ти 
прин цип пу не рав но прав но сти, гдје су на ро ди и на род но сти ви тал-
но за ин те ре со ва ни за цје ло куп ни еко ном ски, кул тур ни, по ли тич ки 
и при вред ни раз ви так”. То не мо же до кра ја „оси гу ра ти при мје ну 
прин ци па рав но прав но сти на ро да и на род но сти”, већ би би ло „свр-
сис ход ни је Од бор за ме ни ти с Ви је ћем на ро да и на род но сти”.20)

У та квим окол но сти ма, на под ло зи ста рих стра хо ва и мр-
жњи, чи јим се свој ством ства ра ју усло ви и уна пре ђу ју сен ти мен ти 
за умно жа ва ње и об но ву на ци о на ли зма, рас плам са ва ју се по кре ти 
за на ци о нал ну ауто но ми ју и раз два ја ње, ко је су екс трем не стру је 
знат но ко ри сти ле, на ро чи то хр ват ска еми гра ци ја. Ис по ља ва ло се 
отво ре но не при ја тељ ство про тив Ср ба у Хр ват ској, ко је се пре но-
си ло на Ср би ју и Фе де ра ци ју, уз по ви ку на уни та ри зам, при ти ске, 
хва ли са ња, ли це мер је, ма ни пу ла ци је, ла жи, агре сив ност и без об-
зир ност, де мон стра ци је, штрај ко ве, па ље ње бе о град ске штам пе, 
ауто мо би ла са бе о град ским ре ги стра ци ја ма, прет њи и на па да на 
вој на ли ца и њи хо ве по ро ди це, на ци о нал на пре бро ја ва ња. Та ква 
по ли тич ка кли ма, иза зи ва ла је на под руч ји ма са срп ским ста нов-
ни штвом исто риј ски страх од уста штва, (јер гро зо те ни су би ле за-
бо ра вље не),21) и „под се ћа ла на до ба мин хен ских пив ни ца”.22)

С дру ге стра не код срп ског ста нов ни штва, по себ но се о ског 
у Хр ват ској, ши ре на је про па ган да и уве ре ње да су „ру ко во ди о-
ци Хр ват ске при пре ма ли по кољ или исе ља ва ње срп ског ста нов-
ни штва, да су на вод но про на ђе ни спи ско ви за ли кви да ци ју и сл.” 
За што су у Хр ват ској оп ту жи ва ни „по је дин ци, тзв. еми са ри, ме ђу 
ко ји ма и је дан дио су ди о ни ка НОБ-а ко ји жи ве у Бе о гра ду и За-
гре бу, до ла зе на те рен, ши ре дез ин фор ма ци је и пре ди мен зи о ни шу 

20)  Р. Бу лат, Од го вор на нат пис „СР Хр ват ска као фе де ра ци је”, ВУС, 15. IX 1971, стр. 10. 
ВУС. 11. VI II 1971. об ја вио је чла нак „СР Хр ват ска као фе де ра ци ја”. Овај пред лог о 
фор ми ра њу Ве ћа на ро да у Хр ват ској, уме сто од бо ра за Ме ђу на ци о нал не од но се ко ји би 
се са сто јао од јед на ког бро ја Хр ва та и Ср ба и од го ва ра ју ћег бро ја на род но сти, за ко ји 
Бу лат (ген. Пот пу ков ник и члан дру штва „Про свје та”) твр ди да има „ка рак тер упо зо ре-
ња и да не из но си ни ка кве чвр сте пред ло ге” схва ћен је у Хр ват ској као зах тев за „фе-
де ра ли за ци ју ре пу бли ке” и фор ми ра ње „срп ске ауто ном не обла сти у Хр ват ској”, па је 
фор ми ра на пар тиј ска ко ми си ја да ис пи та „слу чај Бу лат” и на XXII сед ни ци ЦК СК Хр-
ват ске пред ло жи ла да се Бу лат ис кљу чи из ЦК, че му се ус про ти вио М. Три па ло („про-
тив та квог ста љи ни стич ког су зби ја ња дру га чи јих ми шље ња”) и тра жио да се по сту пак 
об у ста ви што је и учи ње но – М. Три па ло, нав. де ло, стр. 168.

21)  М. Вр ху нец, „Шест го ди на код Ти та” (21): Ко је Хр ват а ко Ср бин, Данас, 7. II 2001, стр. 
17.

22)  А. Иса ко вић, Књижевненовине, 16. X 1971.
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на ци о на ли стич ке екс це се, а све са ци љем да јав но сти до ка жу да се 
зе мља на ла зи пред бра то у би лач ким ра том. И то баш у кра је ви ма 
где су у вре ме II свет ског ра та, стра шни до га ђа ји и по ко љи оста ви-
ли тра гич не по сле ди це. Крај њи циљ та кве ак ци је био је оне мо гу-
ћа ва ње про мје на у дру штве но еко ном ским од но си ма и од но си ма у 
фе де ра ци ји”.23) При том се и упо зо ра ва ло да су шо ви ни зам, кле ри-
ка ли зам и де сна ори јен та ци ја „би ли уви јек ка та стро фал ни за Хр ва-
те и за Хр ват ску, као што је за Ср бе у Хр ват ској би ло ка та стро фал-
но стал но упра вља ње по гле да на Ис ток – ми слим на Ср би ју. То се 
у исто ри ји до ка за ло ви ше пу та”.24)

Та ко су се Ју го сла ви ји на ме та ли ин те ре си ње них на ро да и 
њи хо вих на ци о нал них про гра ма, ин те ре си лич не вла сти, тро ше ћи 
иде ју о за јед ни ци на ро да на овим про сто ри ма бу ја њем на ци о на ли-
зма, ви шка на ци о нал не не тр пе љи во сти и на ци о нал них су ко ба, а 
исто риј ска не тр пе љи вост Хр ва та и Ср ба увек је угро жа ва ла Ју го-
сла ви ју ме ђу соб ним уда ља ва њем и са мо и ден ти фи ка ци јом до не ра-
зу мљи во сти, гро теск них им пе ри јал них пре тен зи ја у име др жав но 
прав ног на ци о на ли зма. Ма сов ни по крет у Хр ват ској са сво јом се-
па ра ти стич ком тен ден ци јом, ко ја је би ла у сре ди шту на ци о на ли-
стич ких зби ва ња Ју го сла ви је, про ду бљи вао је ове пре тен зи је, рас-
та чу ћи др жав ну за јед ни цу на су ве ре не фе у де, до во де ћи у пи та ње 
ин те гра ци ју Ју го сла ви је, до ко га је ста ло срп ском на ци о нал ном 
ин те ре су. То је не из бе жно отва ра ло пи та ње мо гућ но сти са ме фе де-
ра ци је и ње ног оп стан ка, ко ја све ви ше за ви си од во ље и по ли тич ке 
ма ште ње ног ха ри змат ског во ђе, као пре суд ног чи ни о ца ин те гра-
ци је, све сног да „Ју го сла ви ју мо же да уни шти са мо шо ви ни стич ки 
на ци о на ли зам и се па ра ти зам ре пу бли ка и ко сов ских Ал ба на ца, а 
не спољ ни не при ја тељ”.25) Сто га су обр ти по ста ли ре дов не про це-

23)  М. Три па ло, нав. де ло, стр. 240, 162.

24)  М. Три па ло, Политика, 14. IV 1971.

25)  М. Вр ху нец, нав. де ло (20): „На ци о на ли зам и раз не ку хи ње”, Данас, 6. II 2001, стр. 17. 
Ти то је и ра ни је по ка зи вао ко у зе мљи има глав ну реч, што је до шло до из ра жа ја при ли-
ком сме не И. Го шња ка јер ни је тр пио да му се не ко ме ша у по сло ве ар ми је. Па је од лу ку 
Из вр шног од бо ра о име но ва њу ге не ра ла Оре шча ни на и Ру ка ви не на чел не функ ци је 
ар ми је (1967.) пре и на чио и до вео ма ло по зна те али бли ске Го шња ку, Ни ко лу Љу би чи ћа 
и Ми ло ша Шу мо њу, што је иза зва ло не за до вољ ство у се вер ним ре пу бли ка ма, на ро чи то 
Сло ве ни је, где је ути цај Го шња ко вог ста рог про тив ни ка Кар де ља био нај ве ћи. М. Ри би-
чић је за тра жио хи тан са ста нак с М. Три па лом на Оточ цу на Кр ку. Из раз го во ра Три па ло 
је схва тио да се „Ри би чић бо ји да би Ти то уз по моћ ар ми је мо гао да из вр ши др жав ни 
удар што би пре ки ну ло демократизацијууземљи” (Де мо кра ти за ци ја је би ла из јед на че-
на с де цен тра ли за ци о јом, ја ча њем са мо стал но сти ре пу бли ка и по кра ји на). Три па ло све-
до чи да је Ти то бла го раз ја снио да је мо рао до ве сти „јед ну по мир љи ви ју еки пу и стру ју 
ко ја не ће до зво ли ти ме ђу соб ни об ра чун при ста ли ца Го шња ка с јед не, те Ру ка ви не и 
Оре шча ни на с дру ге стра не”. М. Три па ло, нав. де ло, стр. 100. То ука зу је да ни ар ми ја 
ни је би ла та ко мо но лит на и иму на на дру штве не ак ту ел не про це се и про ме не.
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ду ре уда ља ва ња од здра ве па ме ти, сра чу на ти са за бо рав но шћу ма-
са пре ма пе ри о ди ма њи хо ве по ли тич ке не зре ло сти, ко ја по спе шу-
је син дром ауто ри тар но сти, вла да ви не по мо ћу на ро да. Сам Ти то 
је пру жао пу ну по др шку основ ном кур су хр ват ског ру ко вод ства (а 
они су би ли уве ре ни да ће га за др жа ти на сво јој стра ни и мо ћи да 
ис ко ри сте ње гов ауто ри тет за сво је ци ље ве) све до XVII сед ни це 
Пред сед ни штва СКЈ на Бри о ни ма (28-30. април 1971.) ка да је јав-
ност оче ки ва ла да ће ма сов ни по крет до би ти по пр сти ма. У исто 
вре ме кри ти ко вао је пре све га срп ско ру ко вод ство: „због от по ра 
устав ним про ме на ма и но вим ре ше њи ма у при вред ном си сте му”.26) 
Ка сни је по ред сна жних при ти са ка из дру гих ре пу бли ка, уз све ви-
дљи ви ји рас цеп у Хр ват ском ру ко вод ству Ти то је кри ти ко вао ста-
ње у Хр ват ској, ко ја је „по ста ла кључ ни про блем у зе мљи у по гле-
ду ди вља ња на ци о на ли зма. То га има у свим ре пу бли ка ма, а са да је 
нај го ре код вас... Код вас од нос из ме ђу Ср ба и Хр ва та ни је до бар. 
У не ким се ли ма Ср би због уз не ми ре но сти др же стра же и на о ру-
жа ва ју се. Про у ста шки и про чет нич ки еле мен ти са да ма шу ра зним 
при јет ња ма. Хо ће мо ли опет има ти 1941. го ди ну. То би би ла ка та-
стро фа. Је сте ли све сни то га да ће од мах би ти при сут ну дру ги, ако 
бу де не мир? А ја ћу при је на шом ар ми јом пра ви ти ред не го до пу-
сти ти да то ра де дру ги...”27) Mеђутим, на кон то га, Ти то је од сту-
пио од сво је оце не сма тра ју ћи да се ме ђу на ци о нал ни кон фликт у 
Хр ват ској пре ди мен зи о ни ра, не и сти ни то при ка зу је и на ду ва ва. „Ја 
сам ово га пу та ви дио да су за и ста ап сурд не ко је ка кве при че о Хр-

26)  М. Три па ло, нав. де ло, стр. 159. По сли је Бри он ског са стан ка Ти то је Сав ки Даб че вић 
по ну дио да бу де пред сед ник Са ве зне вла де, што је она од би ла. У ужи из бор ушли су 
К. Гли го ров, Џ. Би је дић, и М. Три па ло. Про тив Гли го ро ва отво ре но су ис ту пи ле не ке 
ре пу бли ке а с Три па лом иона ко ни су би ле оду ше вље не, па је пред сед ник СИВ по стао 
Џ. Би је дић. Из бор је олак шан јер је тре ба ло би ра ти пред сед ни ка ко ји ће би ти по слу шан 
а не ће пра ви ти про бле ме. Цр вен ков ски (Кр сте) је то ме не хо тич но до при нео кад је због 
од би ја ња Гли го ро ва, ре вол ти ра но из ја вио да је са да пот пу но ја сно да у овој зе мљи пред-
сед ник мо же би ти или Ср бин или Хр ват. Исто. Стр. 190.

27)  Ти то во из ла га ње у ви ли „За гор је” 4. VII 1971. на сед ни ци Из вр шног би роа ЦК СК Хр-
ват ске, о ко ме је јав ност оба ве ште на тек на кон па да хр ват ског ру ко вод ства. Ви ди: ВУС 
10. V 1972. Пре ма Три па ло вом све до че њу то ни је ори ги на лан текст већ су га ка сни је 
сро чи ли на осно ву сво јих за би ље жа ка. М. Пла нинц, Д. Бје ла јац и Је ли ца Ра дој че вић 
(про тив ни ци Три па ла и Даб че вић ке), јер су се мно ги Ти ту су прот ста ви ли, а да је он 
по пу стљи во ре као: „Дру го ви, ја сам ја ко умо ран. Са ва ма сам го во рио ко са сво ји ма. 
Ја ћу раз ми сли ти о оно ме што сте ви ме ни ре кли, а ви раз ми сли те о оно ме што сам ја 
ва ма ре као”. М. Три па ло, нав. де ло, стр. 161. У ве зи Ти то вог по ми ња ња за во ђе ња ре да 
из ва на С. Ђу кић го во ри о „ми сте ри о зном” по зи ву из Мо скве Бре жње ва Ти ту за вре ме 
бри он ског пле ну ма кра јем апри ла 1971. где је раз го ва ра но о ста њу у Ју го сла ви ји, ма-
да аутор ка же да овај до га ђај ни је ушао у зва нич ни за пи сник. С. Ђу кић, нав. де ло, стр. 
71. Ме ђу тим, Б. Ма му ла на во ди да је Ми тја Ри би чић, пред сед ник СИВ за вре ме по се те 
СССР-у (јун 1970.) упо зо рен од нај ви ших со вјет ских ру ко во ди ла ца да не ће оста ти мир-
ни, ако со ци ја ли зам у Ју го сла ви ји бу де угро жен. Ви ди: Б. Ма му ла, СлучајЈугославија, 
ЦИД, Под го ри ца, 2000, стр. 16.
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ват ској – о то ме да ту не ма је дин ства да ту по сто ји и цва те ве ли ки 
шо ви ни зам итд. То ни је тач но”.28)

На дру гој стра ни у ду ху ко му ни стич ке иде о ло ги је „да ка дро-
ви ре ша ва ју све”, про тив ни ци на ци о на ли зма у Хр ват ској сма тра ли 
су да се про блем мо же ре ши ти сме ном про та го ни ста „хр ват ског 
про ле ћа”, за не ма ру ју ћи тен ден ци је ду гог тра ја ња, на шта је ука-
зао и сам Ми ко Три па ло, је дан од нај по пу лар ни јих ли де ра хр ват-
ског бу ђе ња. „Да би се то по сти гло, тре ба ло би про ми је ни ти ти су ће 
ру ко во ди ла ца у Хр ват ској, зна чи ло би про ми је ни ти рас по ло же ње 
и ми шље ње го ле ме ве ћи не чла но ва СК, рад нич ке кла се и на ро да. 
Тре ба ло би про ми је ни ти на род и рад нич ку кла су, а то је не мо гу-
ће”.29) Јер се ве ро ва ло да ако се не оства ре кон цеп ци је за ко је се за-
ла же „ци је ла Хр ват ска и ње но ру ко вод ство, он да ће се хр ват ски на-
род то тал но раз о ча ра ти у ко му ни стич ку и ју го сло вен ску иде ју”,30) 
ко ја је увек би ла у сен ци хр ват ске иде је и ни је ни ка да ухва ти ла 
ду бљег ко ре на код хр ват ских ма са.

Све је кул ми ни ра ло сту дент ским штрај ком на За гре бач ком 
уни вер зи те ту под ге слом „де ви зе оном ко их ства ра” (пре пу сти-
ти ре пу бли ка ма). Он је пред ју го сло вен ском јав но шћу тре ба ло да 
по ка же сна гу ма сов ног по кре та и пле би сци тар ну по др шку ко је хр-
ват ско ру ко вод ство ужи ва код омла ди не и на ци о нал ног по кре та, 
„по кре та ма са ко ји у се бе све оку пља” (...) („ра зни лум пен–про ле-
те ри, кон тра ре во лу ци о нар ни еле мен ти, ра зни на ци о на ли сти, шо-
ви ни сти, и ђа во би га знао ко све не и шта би се с тим хтје ло по сти-
ћи” (Ти то).31) Он је до га ђа је у За гре бу осу ђи вао и ре као: „Та ко су 

28)  Борба, 16. IX 1971. Ову оце ну Ти то је дао на све ча но сти у хо те лу Еспла на ди, при ли ком 
по се те Хр ват ској, где му је упри ли чен ве ли чан ствен до чек, где је бо ра вио. При ли ком 
до ла ска на за гре бач ке аеро дром по ред по ча сне је ди ни це ар ми је уз хим ну „Хеј Сло ве-
ни”, до че ка ла га је и хр ват ска „Ли је па на ша”, што је Ти та из не на ди ло. Сву да су би ле 
ова ци је и раз дра га ност.

29)  М. Три па ло, нав. де ло, стр. 190. Овом Три па ло вом упо зо ре њу из го во ре ном на про сла ви 
Да на Ре пу бли ке 29. XI 1971. у Ве ли кој Лу ци, вре ме је да ло за пра во.

30)  И. Вр кић, Пред сед ник Со ци ја ли стич ке омла ди не Хр ват ске на IV кон фе рен ци ји ЦК Хр-
ват ске одр жа не у ју лу 1971. Цит. М. Три па ло, исто, стр. 191. Та ква опре де ље ња по твр-
ђи ва ле су на ци о нал но „по бу ђе не” ма се. Та ко је ми тин гу у За гре бу 7. V 1971. на Тр гу 
Ре пу бли ке, где је го во ри ла Сав ка Даб че вић уми ру ју ће пред ви ше од 200.000 љу ди ма са 
пе ва ла „Јед на гра на Зрин ски Фран ко па на, дру га гра на Је ла чи ћа ба на, тре ћа гра на Ра ди-
ћа Стје па на, а че твр та још не до пје ва на”. На ве де но пре ма С. Ђу кић, нав. де ло, стр. 72. 

31)  Ти то, Шо ви ни зам и на ци о на ли зам су ба за кла сног не при ја те ља (Увод но из ла га ње на 
Два де сет пр вој сед ни ци Пред сјед ни штва СКЈ, Ка ра ђор ђе во, 1. де цем бра 1971. у: Ј. Б. 
Ти то, Југословенскареволуцијаисоцијализам, Дру ги све зак, Гло бус, За греб, 1982, стр. 
205-206. Сту дент ски штрајк тра јао је од 23. но вем бра до 3. де цем бра.
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по че ли на ци о нал-со ци ја ли сти. Ју го сла ви ју не ће раз би ти. На сту пи-
ћу про тив њих...”32)

По сле то га, ло ги ком ко му ни стич ког по кре та, уз Ти тов ауто-
ри тет усле дио је рас плет кри зе у Ка ра ђор ђе ву, пре ко га су хр ват-
ски ру ко во ди о ци (Три па ло, Дап че вић, Пир кер) од лу чи ли да не ће 
„ни по ко ју ци је ну до зво ли ти да се со ци ја ли стич ки по крет ма са у 
Хр ват ској гу ши на шим ру ка ма”. Та кав од лу чан став су за у зе ли не 
са мо „због вла сти тог до сто јан ства” већ због то га ка ко ка жу, што 
ни су „хтје ли и ни су смје ли уби ти у Хр ват ском на ро ду сва ку вје ру у 
мо гућ ност ње го ва су дје ло ва ња и из во је ва ња пу не на ци о нал не сло-
бо де и рав но прав но сти”.33)

Пре су дом у Ка ра ђор ђе ву, уни ште не су осно ве за раз го во ре 
из ме ђу Хр ва та и Ср ба, од чи јих је од но са за ви си ла ста бил ност Ју-
го сла ви је, по што је већ та да за по ли тич ки ми сле ће Ср бе и Хр ва те 
„би ло ја сно да се у од нос из ме ђу њих угра ђу је гре шка за сто го ди на 
уна при јед. Гре шка упо ре ди ва са мо са кр ва вим до га ђа ји ма у Скуп-
шти ни Кра ље ви не Ју го сла ви је 1928. го ди не. Оба пу та де мон стри-
ра но је пра во ја чег и упо тре бље на си ла у раз ре ша ва њу спор них 
пи та ња”.34) Та пре су да, у Хр ват ској је до жи вље на као хр ват ски по-

32)  М. Вр ху нец, нав. де ло (22). „Ју го сла ви ју не ће раз би ти”, Данас, 8. II 2001, стр. 17. У 
упут стви ма ко је је Ти то дао за 21. сед ни цу Пред сед ни штва СКЈ ви де ло се да је пред ви-
ђао да ће сед ни ца ко нач но раз ре ши ти ју го сло вен ску, од но сно хр ват ску кри зу, али ни је 
ми слио на од ла зак хр ват ског по ли тич ког вр ха. Исто.

33)  М. Три па ло, Хр ват ско про ље ће, нав. де ло, стр. 191. 21. сед ни ца Пред сед ни штва СКЈ 
одр жа на је у Ка ра ђор ђе ву 1-2. XII 1971. Прет хо дио јој је са ста нак Ти та с хр ват ским 
ру ко вод ством у Ка ра ђор ђе ву 30. XI 1971. На ње му од 19 ру ко во ди о ца пре ма све до че њу 
Три па ла, је да на е сто ро се су прот ста ви ло Ти то вим оце на ма или „бар знат ном ди је лу тих 
оцје на” (Даб че вић, Пир кер, Ха ра ми ја, Би је лић, Ивић, Ко пр тла, Три па ло, Вр кић, Бла же-
вић, Јо си по вић, Шибл), осмо ро је по др жа ло „све Ти то ве оце не и да ље их за о штра ва ло” 
(Пла нинц, Вр хо вац, До ро си (Бје ла јац), Бал тић, Ра до че вић, Би лић, Дра го са вац, Ба ка-
рић), та ко да на са стан ку ни је би ло „ни ка квог за кључ ка”, чак ни је ни од лу че но да ли 
ће се пред ло жи ти Пред сед ни штву да рас пра вља о си ту а ци ји у Хр ват ској. Са ста нак је 
тра јао 20 са ти. Ти то је „ли де ри ма” по вре ме но да вао да чи та ју по вер љи ве ин фор ма ци је 
о до во ђе њу Чич ка (Иван-Зво ни мир) за про рек то ра-сту ден та о „ко ми те ту пе де се то ри це”, 
о „спи ску ру ко во ди ла ца за ли кви да ци ју”. Јед ни су се љу ти ли дру ги од ма хи ва ли ру ком и 
вра ћа ли. При че ко је су се „упор но ши ри ле” о фи зич ким об ра чу ни ма, ра ња ва њу, ба ца њу 
пе пе ља ра у гла ву и слич не глу по сти ни су би ле тач не. Исто, стр. 192-193.

34)  Л. Пе ро вић, Ср би и Хр ва ти (Окру гли сто „Ср би и Хр ва ти”, За греб, 20-22. XI 1993.), у, Л. 
Пе ро вић, Људи,догађајиикњиге, Хел син шки од бор за људ ска пра ва у Ср би ји, Бе о град, 
2000, стр. 107. Мар ко Вр ху нец све до чи да су Даб че вић и Три па ло од би ли у Ка ра ђор ђе ву 
за кључ ке Пред сед ни штва СКЈ и зах те ва ли да се о њи ма пр во рас пра вља у Хр ват ској и 
тек по том од лу чи, што је Ти то уз по др шку чла но ва Из вр шног би роа од био, да онај ко не 
при хва ти за кључ ке мо ра сно си ти по сле ди це, на што је ре а го ва ла Даб че ви ће ва: „Дру же 
Ти то, па зи те шта ра ди те, са на ма је чи та ва хр ват ска рад нич ка кла са и хр ват ски на род”. 
Ти то је мир но по гле дао у очи и ре као: „Сав ка, ду бо ко се ва раш”. М. Вр ху нец, нав. де ло, 
(23): „Дру же Ти то па зи те шта ра ди те”, Да нас, 9. II 2001, стр. 17. Три па ло све до чи да је 
од мах пред ла гао Даб че вић ки, Пир ке ру и Би је ли ћу да под не су де мон стра тив но остав ке, 
че му се ус про ти вио Ј. Бла же вић а Цр вен ков ски и Кав чић су их мо ли ли да то не чи не, јер 
ће и они бр зо би ти укло ње ни. „Ако сру ше вас он да смо ми го то ви”. Пре то га Три па ло 
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раз у срп ској (ге не рал ској) ре жи ји. „При том смо ми сли ли (Хр ва ти 
– М. Ш.) и на на чин ује ди ње ња... На чин ка ко је ује ди ње ње из вр ше-
но и што је ста ра Ју го сла ви ја до ни је ла сво јим на ро ди ма, њи хо вој 
на ци о нал ној и људ ској сло бо ди, ра ди ло се о ре ак ци о нар ној тво ре-
ви ни ко ја се рас па ла код пр вог озбиљ ног по тре са”.35)

Али, и хр ват ски ма сов ни по крет, ре фор ми стич ки и кул тур ни, 
ре ван ши стич ки и ље ви чар ски, на ци о на ли стич ки и де мо крат ски, 
пред во ђен хр ват ским ко му ни сти ма, не кад њи хов вођ, под стак нут 
не стр пље њем због еко ном ских ре фор ми, био је нај ве ћи иза зов Ју-
го сла ви је по сле рас ки да са Ста љи ном, иза зов ин те гри те ту зе мље и 
јед но пар тиј ској вла сти, иза зи ва ју ћи озби љан по трес зе мље. Сто га 
је „нор ма ли зо ва ње” Хр ват ске у по је ди ним де ло ви ма зе мље с оду-
ше вље њем до че ка но као „спа ша ва ње Ју го сла ви је”, укљу чив и про-
го не ствар них или на вод них ак те ра „про ље ћа” ко ја је по го ди ла де-
се ти не хи ља да љу ди у свим сфе ра ма ин те лек ту ал ног жи во та. „Тај 
про цес на ли ко вао је суд би ни Че хо сло вач ке по сле со вјет ске ин-
тер вен ци је 1968.”,36) оста ју ћи хр ват ском на ро ду као сим бол ве ли-

ка же да је про тив об ра чу на био и дио ру ко вод ства Ср би је. Три па ло, нав. де ло, стр. 194. 
То по твр ђу је и С. Ђу кић у раз го во ру с М. Ни ке зи ћем: „Раз у ме се да смо би ли. Ни смо 
же ле ли да Пред сед ник опет до ђе у по ло жај ар би тра...” С. Ђу кић, нав. де ло, стр. 86. 
На сед ни ци Пред сед ни штва СКЈ 9. XII 1971. Ти то је Три па лу ка зао: „Што пре мо ра те 
раш чи сти ти ства ри и ус по ста ви ти је дин ство. Ко је од го во ран за гре шке не ка на пу сти 
функ ци је. Ја том ЦК ви ше не ве ру јем и сум њи во ми је што Сав ка и дру ги ћу те, уме сто 
да са мо кри тич ки на сту пе и иду до кра ја” М. Вр ху нец, исто, стр. 17. Док Три па ло ка же 
да је Ти то за тра жио да „Сав ка Даб че вић-Ку чар и Пе ро Пир кер под не су остав ку, јер он 
не ма по вје ре ња да ће они спро во ди ти од лу ке Пред сјед ни штва СКЈ”. М. Три па ло, исто 
стр. 196, што су ови и учи ни ли на XXI II сед ни ци ЦК СК Хр ват ске (12-13. XII 1971.) као 
и Ми ка Три па ло на члан ство у Пред сед ни штву СКЈ и Пред сед ни штву СФРЈ.

35)  М. Три па ло, нав. де ло, стр. 193. Три па ло из но си да је још за вре ме ма не вра „Слобода”
октобра1971. са ста вље на оп ту жни ца про тив хр ват ског вођ ства „ге не рал ске кре ме с 
Кар де љом, Ле ско ше ком и По пи том”, где га је По пит, по сле ње го вог до ба ци ва ња Кар де-
љу да му при зна је „при о ри тет у бор би про тив уни та ри зма, али да за хр ват ски на род ни је 
нај бит ни је што о ме ђу на ци о нал ним од но си ма ка же ува же ни друг Кар дељ”, не го ка ко је 
о то ме ста но ви ште ње го вог вођ ства, аро гант но оп ту жио за „ан ти пар тиј ску „фрак циј ску 
де лат ност” јер сво јим ме то да ма иза зи ва „је ди ну ре ал ну сна гу тј. ве ли ко срп ски хе ге мо-
ни зам” и да ће хр ват ско вођ ство би ти од го вор но ако он по бе ди, от крив ши што Кар дељ 
ми сли. Сто га је, сма тра Три па ло, на осно ву раз го во ра с ужим де лом хр ват ског вођ ства 
15. XI 1971. уз по моћ Ба ка ри ћа, Кар дељ „вје ро ват но пред ло жио Ти ту смје ну хр ват ског 
ру ко вод ства, ко је сво јим по ступ ци ма иза зи ва нај о па сни ју тен ден ци ју – ве ли ко срп ску” а 
за тим, због „ка кве та кве рав но те же” об ра чу на с ли бе рал ним де лом срп ског вођ ства” јер 
је стра хо вао од „срп ско-хр ват ског спо ра зу ма, чи ме би ње го ва уло га и уло га Сло ве ни је 
као „спа си ла ца” би ла ума ње на и рав но прав ност дру гих ре пу бли ка до ве де на у пи та ње. 
Исто, стр. 163-170. Сам Ти то на руч ку, по сле ло ва, уочи 21. сед ни це, оба ве стио је ге не-
ра ле шта се при пре ма: „Сре ди ће мо при ли ке у Хр ват ској, а он да у дру гим ре пу бли ка ма”. 
С. Ђу кић, нав. де ло, стр. 89.   

36)  М. Томп сон, Производњарата:медијиуСрбији,ХрватскојиБоснииХерцеговини, 
Free B92, Бе о град, 2000, стр. 146. У то ку на ред не три го ди не СКХ „на пу сти ло је, ски-
ну то с еви ден ци је или ис кљу че но око 50.000 чла но ва”, за не ко ли ко ме се ци сме ње но је 
пре ко 5.000 „при вред них и по ли тич ких функ ци о не ра”, укло ње ни су но си о ци спо ме ни-
це 1941. ис так ну ти на уч ни и кул тур ни рад ни ци, умет ни ци, но ви на ри. За кри вич на де ла 
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ких бор би, као сим бол из гу бље не бит ке, про го на и шут ње. Вре ме 
„шут ње” би ло је вре ме при би ра ња и ја ча ња за оно што ће ка сни је 
до ћи кра јем осам де се тих го ди на, ка да је за ко па но се ме по но во по-
че ло да бу ја тра же ћи „на ци о нал но осло бо ђе ње”, јер „де мон ти ра-
ње” фе де ра ци је по чет ком 70-их за њих је би ло не за до во ља ва ју ће.

Об ра чун са хр ват ским на ци о на ли змом био је са мо увод за 
„ус по ста вља ње ре да” у Ју го сла ви ји, по ни шта ва њем ли бе ра ли за-
ци је у Ср би ји, по врат ком дог мат ским од ре ђе њи ма од го вор но сти. 
Она је по чи ва ла и на оба ве штај ним из ве шта ји ма ко ји су до ла зи ли 
од стра не „брат ског” Со вјет ског Са ве за, где су оце њи ва не по ли-
тич ке при ли ке и по ли тич ке сна ге у Ср би ји и Хр ват ској. Ти из ве-
шта ји су во ђе хр ват ског „ма спо ка” Сав ку Даб че вић-Ку чар и Ми ка 
Три па ла, као и ли де ре срп ског „ли бе ра ли зма” Мар ка Ни ке зи ћа и 
Ла тин ку Пе ро вић, мар ки ра ли као љу де за пад не ор јен та ци је, и опа-
сност за је дин ство ко му ни стич ког си сте ма. За раз ли ку од С. Даб-
че ви ће ве, Ла тин ка Пе ро вић у сво јим књи га ма овај по да так ни је 
на во ди ла („онај ко ме тре ба, то ће да на ђе”), али је освр ћу ћи се на 
тај пе ри од, на гла ша ва ла да су Сав ка и Три па ло у њој и М. Ни ке зи-
ћу, ви де ли мо гу ће са го вор ни ке у Ср би ји, у сва ком слу ча ју љу де са 
ко ји ма мо гу да се спо ра зу ме ју, јер схва та ју вре ме, ни су оп те ре ће-
ни ра том и ре во лу ци јом, и ства ри и про це се у зе мљи схва та ју као 
ствар мо дер ни за ци је зе мље. Са ма Пе ро ви ће ва, из у зи ма ју ћи се бе 
из по ре ђе ња, упо ре ди ла је Дап че ви ће ву и Ни ке зи ћа, сво де ћи ме-
ђу соб не раз ли ке на ствар лич но сти, два раз ли чи та тем пе ра мен та: 
тем пе ра мент јед не хи пе рак тив не же не ко ја је се бе сма тра ла Хр-
ва ти цом и осе ћа ла увек по тре бу да то на гла си, тај тем пе ра мент је 
увек ишао ди рект но и мо жда био „пре јак за по ли тич ки ан га жман” 
и, Ни ке зи ћев, ко ји је ишао „ти хо, по ступ но, за о би ла зно, мир но...” 
Пе ро ви ће ва је во ђа ма „ма спо ка” или „хр ват ског про ље ћа”, за ме-
ра ла њи хо во су ви ше осла ња ње на Ти та. Би ло јој је не ве ро ват но 
да љу ди њи хо вог фор ма та, мо гу га ји ти илу зи ју да ће упо тре бом 
Ти то ве ха ри зме, про ме ни ти од нос сна га у Ју го сла ви ји и ре фор ми-
са ти та да шњу фе де ра ци ју. По ри ца ла је да је код њих до шло до бри-
са ња „раз ли ке из ме ђу уста ша и ан ти фа ши ста”. По ри чу ћи њи хо во 
уста штво и се па ра ти зам, Пе ро ви ће ва, у јав ним ис ту пи ма Три па ла 
и Даб че ви ће ве тог пе ри о да ни ка да ни је на шла иде ју „ко ја зна чи 
рас кид са Ју го сла ви јом”.37)

Срп ски ли бе ра ли од ри чу ћи се па тер на ли зма над Ју го сла-
ви јом, што им срп ски на ци о на ли сти ни су ни кад опро сти ли, би ли 

про тив на ро да и др жа ве 1972. и 1973. осу ђе но је 2.000 ли ца. М. Три па ло, нав. де ло, стр. 
198.

37)  Л. Пе ро вић, „Тем пе ра мент пре јак за по ли ти ку”, НИН, 13.08.2009, стр. 56. (при ре дио Д. 
Мо јо вић)
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су са гла сни са раз вла шћи ва њем фе де ра ци је, али ни су одо бра ва ли 
она кав рас плет у Ка ра ђор ђе ву, на сто ја њем да из бег ну ути сак срп-
ског ра до ва ња, да не иза зи ви ва ју на ци о нал не стра сти Хр ва та ко ји 
су се осе ћа ли ја сно и по ни же но. Ср би су ипак, сла ви ли оду ше вље-
но Ти та као „спа си о ца Ју го сла ви је”, док су ли де ри срп ских ли бе-
ра ла тач но пред ви де ли, да је об ра чун са „ма спо ком” био са мо увод 
у већ скло пље ни план о „ус по ста вља њу ре да”. Хр ват ску бол ће 
„олак ша ти иста суд би на срп ског ру ко вод ства”. Ти то је две го ди не 
пре об ра чу на са „ма спо ком”, от пи сао срп ске ли бе ра ле. Про на шав-
ши у Дра жи Мар ко ви ћу38) „тру лу да ску” Ср би је, за ко га је ака де-
мик Па вле Са вић пи тао, „да ли же ли да бу де но ви Ми лан Не дић у 
Ср би ји”, Ти то је уз по ра жа ва ју ћа са мо по ни же ња, спа са ва ња соп-
стве не гла ве, осе ћа ња без вољ но сти и бес по моћ но сти, ула ги ва ња, 
по не ку сми сле ну реч и по не ку су зу, „ли че ћи на ор ла ме ђу ко ко шка-
ма”, на кон че тво ро днев не рас пра ве (по че ла 9.10.1972.) на по ли тич-
ком ак ти ву Ср би је „јед ном чуд ном кон гло ме ра ту са ста вље ном од 
раз ли чи тих за кр па (82 уче сни ка) у ко ји је мо гао свак да се уде не 
по во љи ор га ни за то ра”, пре су дио већ сло мље ним ли бе ра ли ма. И 
18. ок то бра 1972. Мар ко Ни ке зић и Ла тин ка Пе ро вић уз при су ство 
Ста не та До лан ца у Бе лом Дво ру, под не ли су Ти ту нео по зи ве остав-
ке, што је он у ћа ска њу, мир но и са „жа ље њем” при хва тио. Оти шли 
су не чуј но, без пом пе, и не пру жа ју ћи от пор, зна ју ћи да Ср би во ле 
кад не ко од њих па да. Ли бе ра ли су би ли у су ко бу с опо зи ци јом 
(на ци о на ли стич ком) и на кра ју су прог на ни као опо зи ци ја КП, као 
не по слу шна Ти то ва де ца. На сту пи ла је оп шта хај ка и утр ки ва ње у 
про чи шћа ва њу срп ских ре до ва од „анар хо ли бе ра ла”. По сле го ло-
о точ ке тра ге ди је би ла је то нај ве ћа ко му ни стич ка чист ка у ко јој је 
из по ли тич ког жи во та Ср би је укло ње но око пет хи ља да ак ти ви ста, 
ма хом мла дих и обра зо ва них љу ди, ко ји су би ли на пу ту да сме не 
ста ре ге не ра ци је.39) Об ра чун с ли бе ра ли змом био је не ми ло ср дан. 
О Ни ке зи ћу, ко ји је по ми шље њу Д. Мар ко ви ћа, сво јим „пра зним 
фи ло зо фи ра њем нер ви рао Ти та”, био без ауто ри те та, имао „опа-
сну” ин те лек ту а ли стич ку и тех но крат ску ор јен та ци ју, и же лео да 
„бу де срп ски Ви ли Брант”, ско ро пет на ест го ди на ни шта се ни је 
зна ло. По вла че ћи се из по ли ти ке, он се вра тио сво јој мла да лач кој 
љу ба ви, ва јар ству, ко је је исто та ко мо гло по ста ти ње гов жи вот ни 
по зив.

На дру гој стра ни, по сле кра ће „шут ње” у Хр ват ској је кроз 
„ду хов ну об но ву” Ка то лич ка цр ква, ко ли ко су то објек тив не мо-

38)  Пред сед ник Скуп шти не СР Ср би је.

39)  С. Ђу кић, Политичкогробље, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 114-133. Ви ди: 
М. Шу то вић, „Срп ски ли бе ра ли и на ци о на ли зам”, Одзиви (Би је ло По ље) год. XXXI II, 
2005, 127, стр. 134-151.
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гућ но сти до зво ља ва ле, „на ма ла вра та” гу ра ла на ста вак „ма спо ка” 
дру гим сред стви ма, у окви ру ко ји су не ки на зва ли „Ве ли ком Де-
вет ни цом”, чи ји је слу жбе ни на зив: „Три на ест сто ље ћа кр шћан ства 
у Хр ва та” (1975-1984). Био је то по по сле ди ца ма, за си гур но нај да-
ле ко се жни ји про је кат у СР Хр ват ској, у дру гој по ло ви ни XX ве-
ка, ко ји је у по ступ ној гра да ци ји, имао не ко ли ко ме ђу сте пе ни ца и 
за себ них вр ху на ца, та ко да је у На ци о нал ном еуха ри стиј ском кон-
гре су у Ма ри ји Би стри ци, пред око 400.000 љу ди, до жи вео 1984, 
ду го оче ки ва но и је два до че ка но „гранд фи на ле”. На тај на чин Хр-
ват ска Ка то лич ка цр ква ге о ме триј ском про гре си јом је ус пе ла и на-
кон сла ма ња „ма спо ка” ство ри ти но во/ста ри на род ни по крет, чи ји 
ће дух по тра ја ти све до зре лих 80-их. Он је си сте мат ски под гре вао 
иде је о хр ват ској др жав но сти, со фи сти ци ра но по ве зу ју ћи хр ват ску 
по ви јест из ра ног сред ње га ве ка са са вре ме но шћу, ка ко би се он да 
из то га про јек то ва ла хр ват ска бу дућ ност. То ком про сла ве, хр ват-
ски ка то лич ки врх, ис ти цао је ана ло ги је, с по ло жа јем Хр ват ске у 
СФРЈ. И, та ко да је ис ти ца њем угро жа ва ња сло бо де и не за ви сно-
сти од стра не Би зан та (Ви зан ти је) или Фра нач ког цар ства, сва ком 
би ле ја сне алу зи је на Бе о град, док је ис ти ца ње ве за Хр ва та са Све-
том Сто ли цом, у би ло ком сто ле ћу, има ло функ ци ју ис ти ца ња чвр-
сте опре де ље но сти Хр ва та за Рим, за За пад, за за пад ну кул ту ру и 
ци ви ли за ци ју и, са да шњу при пад ност Хр ва та, кру гу за пад них кул-
тур них на ци ја. То је по ди за ло хр ват ски иден ти тет и осе ћај „по ви-
је сног тре нут ка”, чак и по ве зи ва њем са А. Сте пин че вом за по че том 
про сла вом „Хр ват ске све те го ди не”, 1300 об љет ни це пр вих ве за 
Хр ва та и рим ског па пе (29. IV 1940) ко ја ни је за тво ре на, на до ве-
за ти се на са мог Сте пин ца, ко га су ко му ни стич ке вла сти у бив шој 
СФРЈ, про скри бо ва ле, на пра вив ши од ње га му че ни ка, и на тај на-
чин ухва ти ти кон ти ну и тет, сна жно ра ди ка ли зу ју ћи чи та ву при чу. 
Она је има ла и те ка ко ве ли ког ути ца ја на суп тил на ду хов на стру-
ја ња у хр ват ском ка то лич ком ста нов ни штву, ко ја мо жда ни су би ла 
та ко ви дљи ва на по вр ши ни, али су ја сно ука зи ва ла на пра во ста ње 
ства ри, по ка зу ју ћи, ду бин ски гле да но, на дви је раз ли чи те Хр ват-
ске, јер на кон Ма ри је Би стри це, Хр ват ска 1984, ни је би ла исто, 
што и пре. Сто га ни је пре те ра но твр ди ти, да је Фра њо Туђ ман, 
фор ми ра њем Хр ват ске де мо крат ске за јед ни це, за пра во пре у зео 
већ ухо да ну, го то ву „ин фра струк ту ру”, ко ју је го ди на ма стр пљи-
во ства ра ла и на кра ју ство ри ла хр ват ска Ка то лич ка цр ква. У то ме 
је мо жда и по ви је сно по сма тра но, нај ве ћи зна чај, де ве то го ди шњег 
ци клу са „Три на ест сто ље ћа кр шћан ства у Хр ва та”.40)

40)  Д. Ху де лист, „Ка ко је го спа сру ши ла СФРЈ”, НИН, 25.09.2008, стр. 84-91.
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То не дво сми сле но ба ца но во све тло на дог мат ску од го вор-
ност ни ве ла ци је срп ско-хр ват ске си ме три је, за оп ста нак за јед нич-
ке др жа ве. „Ус по ста вља ње ре да” у Ју го сла ви ји, об ра чу ном са хр-
ват ским „ма спо ком” и по ни ште њем срп ске ли бе ра ли за ци је, би ло је 
крат ко трај но, и ка сни је је по слу жи ло као крун ски ар гу мент за но ве 
не ре де. Ју го сла ви ју ни је имао ви ше ко да спа ша ва. Бив ши „спа-
си лац” Ти то, на ро чи то, ме ђу Ср би ма де мо ни зо ван је као де спот и 
дик та тор, што се у Хр ват ској пре ћут но при хва та ло, али и јед ни и 
дру ги отво ре но или при кри ве но би ли су са гла сни у нај ве ћем бро ју, 
да је ње гов до при нос хр ват ској др жав но сти био нео спо ран. Ње-
гов до при нос ју го сло вен ској др жав но сти и да ље је остао су штин-
ски спо ран. Са ста но ви шта по сле ди ца рас па да Ју го сла ви је, оста је 
отво ре на ди ле ма, да ли је он у ју го сло вен ским ства ри ма по сту пао 
ви ше као др жав ник или са мо др жац? Те шко је по ве ро ва ти да ће она 
ика да би ти до кра ја за тво ре на, али то не зна чи да због то га тре ба 
од у ста ти од ње ног за тва ра ња. На про тив, отва ра ње ни је са мо иза-
зов но за ис тра жи ва че, оно мо же но си ти и мно га из не на ђе ња. Па ра-
док си не ро бу ју уста ље ним кон цеп ти ма и кли ше и ма. И спо ра зу ми 
Ср ба и Хр ва та, по сма тра ни пре те жно из па ра диг ме дру штве них 
су ко ба, из гле да ју па ра док сал но. Прет по ста ви ти је, да за бу дућ ност 
Ју го сла ви је, ни су би ли ни шта ма ње опа сни ји, од отво ре ног су ко ба.

 Mi lo ji ca Su to vic

ON DOG MA TIC RE SPON SI BI LITY: A BATTLE 
WITH CRO A TIAN “MA SPOK” AND ABOLISHMENT 

OF SER BIAN LI BE RA LI ZA TION

Sum mary
In this pa per aut hor analyzed the emer gen ce and flow of a mass 

na ti o na li stic mo ve ment of the Cro ats and abo lis hment of Ser bian li be-
ra li za tion at the end of the six ti es and at the be gin ning of the se ven ti es 
in the 20 cen tury in for mer Yugo sla via, as an ex pres si on of a dog ma tic 
re spon si bi lity in equ a ti on (“ni ve li za ci ja”) of Cro a tian-Ser bian re la ti ons 
for the sur vi val of the jo int sta te. Symme try of the bat tle with Cro a tian 
na ti o na lism and Ser bian li be ra lism for the sa ke of “re-sto ring the or-
der” in Yugo sla via, la ter ser ved as a key ar gu ment in the tur moil that 
fol lo wed. 
KeyWords:Yugo sla via, Cro a tian na ti o na lism, Ser bian li be ra lism, symme try, 

dog ma tic re spon si bi lity
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ПРИКАЗ
УДК: 327(100)(049.3)

МладенЛишанин

ПОРЕДАК
УСВЕТСКОЈ
ПОЛИТИЦИ

Приказ књиге: Hedley
Bull, The AnarchicalSociety,3rd
edition, Columbia University
Press,NewYork,2002,xxv+329
p.

Је дан од нај зна чај ни јих 
пред став ни ка та ко зва не Ен гле
ске шко ле у на у ци о ме ђу на род
ним од но си ма, Аустра ли ја нац 
Хе дли Бул, про фе сор ме ђу на
род них од но са на Лон дон ској 
шко ли за еко но ми ју и по ли тич
ке на у ке, Окс фор ду и Аустра
лиј ском на ци о нал ном уни вер
зи те ту у Кан бе ри, углав ном је 
био из ван жи же ин те ре со ва ња 
срп ских и ју го сло вен ских те
о ре ти ча ра ме ђу на род них од
но са. У овом по гле ду по сто ји 
ма ли број зна чај них из у зе та ка. 
У свом уџ бе ни ку „На у ка о ме
ђу на род ним од но си ма“ из 1987. 
го ди не (из да ње Научнекњиге и 
Институтазамеђународнупо
литику и привреду), Љу би во је 
Аћи мо вић са мо ус пут по ми ње 
Бу ла, као за ступ ни ка та ко зва ног 

кла сич ног при сту па у про у ча ва
њу ме ђу на род них од но са. Мно
го ве ћи про стор Хе дли ју Бу лу 
као уче сни ку у де ба ти – по зна
тој као дру га ве ли ка де ба та у 
ме ђу на род ној те о ри ји – из ме ђу 
за ступ ни ка „кла сич ног“ и „на
уч ног“ ме то до ло шког при сту
па, по све ти ла је проф. Је ли ца 
Сте фа но вић Штам бук у књи зи 
„Ди пло ма ти ја у ме ђу на род ним 
од но си ма“ (Факултет поли
тичких наука и Чигоја штам
па, 2008.). Као те о ре ти чар ме
ђу на род ног дру штва и по рет ка 
у свет ској по ли ти ци, Хе дли Бул 
је оп шир ни је пред ста вљен у 
сту ди ја ма проф. Дра га на Р. Си
ми ћа: „По ре дак све та“ (Завод
за уџбенике и наставна сред
ства, 1999.) и „Свет ска по ли
ти ка“ (Факултет политичких
наука и Чигојаштампа, 2009.).

Сво је схва та ње ме ђу на род
ног дру штва и ме ђу на род ног 
по рет ка, Хе дли Бул је де таљ но 
из ло жио у књи зи „Анар хич
но дру штво“, са под на сло вом 
„Сту ди ја о по рет ку у свет ској 
по ли ти ци“, пр ви пут об ја вље
ној 1977. го ди не. Из на сло ва и 
под на сло ва књи ге углав ном је 
ја сно ко ја се пи та ња на ла зе у 
сре ди шту Бу ло вог ис тра жи ва
ња. У увод ном де лу сту ди је, ме



СПМброј3/2010,годинаXVII,свеска29. стр.345352.

354

 
 
ђу тим, Бул екс пли цит но на во ди 
три те мељ на пи та ња на ко ја по
ку ша ва да од го во ри у три де ла 
књи ге. Та пи та ња су сле де ћа:

1) Шта је по ре дак у свет ској 
по ли ти ци?

2) Ка ко се по ре дак одр жа ва 
у окви ру по сто је ћег си
сте ма су ве ре них др жа ва?

3) Да ли си стем су ве ре них 
др жа ва још увек обез бе
ђу је одр жив пут ка свет
ском по рет ку?

На пу ту ка од го во ру на пр
во пи та ње, Бул нај пре од ре ђу је 
по ре дак у дру штве ном жи во ту, 
те пој мо ве држава, системдр
жава и друштводржава. Ти ме 
ће за сно ва ти ка те го ри јал нопој
мов ну апа ра ту ру за да ље про у
ча ва ње пи та ња ме ђу на род ног 
– или свет ског – по рет ка. Др
жа ве су, за Бу ла, основ не је ди
ни це по ли тич ког ор га ни зо ва ња 
у са вре ме ном све ту, а ти ме и 
нај ва жни ји ак те ри у ме ђу на
род ним од но си ма. По то ме је 
ње го ва те о ри ја бли ска др жа во
цен трич ном ре а ли зму. Др жа ве 
се мо гу ја ви ти и као са став ни 
де ло ви система ко ји „на ста
је ка да две или ви ше др жа ва 
има ју ме ђу соб не кон так те и 
ме ђу соб ни ути цај на до но ше
ње од лу ка, у до вољ ној ме ри да 
то про у зро ку је да се по на ша ју 
– ба рем у из ве сној ме ри – као 
де ло ви це ли не“. Ово, ме ђу тим, 
не зна чи да се сва ким си стем 
мо же на зва ти и по рет ком. Си
стем мо же по сто ја ти а да, при 
то ме, не ма по рет ка. О по рет ку 

се мо же го во ри ти ако по сто ји 
уоч љив „обра зац де лат но сти 
ко ји по др жа ва основ не или при
мар не ци ље ве дру штва др жа ва, 
или ме ђу на род ног дру штва“. 
Ме ђу овим ци ље ви ма, из два
ја ју се циљ очу ва ња си сте ма и 
дру штва, циљ очу ва ња не за ви
сно сти др жа ва, циљ ми ра, као 
и „за јед нич ки ци ље ви сва ког 
дру штве ног жи во та: огра ни че
ње на си ља ко је би узро ко ва ло 
смрт или те ле сне по вре де, одр
жа ва ње обе ћа ња и учвр шћи ва
ње сво ји не пу тем имо вин ских 
пра ви ла“. Ово ме ђу на род но 
дру штво, ка ко се ви ди и из на
сло ва сту ди је, оста је анар хич
но, што не зна чи да у ње му 
вла да ју анар хи ја и ха ос, већ да 
из над по је ди нач них не за ви сних 
др жа ва не по сто ји дру га, вр хов
на власт. 

Бул, по пут Мар ти на Вај та, 
ро до на чел ни ка Ен гле ске шко
ле, пре по зна је три раз ли чи те 
тра ди ци је у про ми шља њу иде је 
ме ђу на род ног дру штва: хоб сов
ску или ре а ли стич ку, кан тов ску 
или уни вер за ли стич ку и гро
ци јан ску или ин тер на ци о на ли
стич ку. Гро ци јан ска тра ди ци ја 
на ла зи се из ме ђу хоб сов ске и 
кан тов ске, при хва та ју ћи ста но
ви ште пр ве о др жа ви као кључ
ном ак те ру у ме ђу на род ној по
ли ти ци, и ста но ви ште дру ге о 
огра ни че но сти ме ђу на род ног 
де ло ва ња др жа ва пу тем пра ви
ла и ин сти ту ци ја. Упра во ову 
тра ди ци ју, у свом уче њу, сле ди 
и Хе дли Бул.
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Ци ље ве, ко ји ма ме ђу на род
но дру штво те жи, као и пре о
вла ђу ју ће вред но сти на ко ји
ма су ови ци ље ви за сно ва ни, 
ства ра ју са ме др жа ве. Због то га 
Крис Бра ун и Кри стин Ејн ли у 
сво јој књи зи „Раз у ме ва ње ме
ђу на род них од но са“ (Under
standing International Relations,
3rdEdition,PalgraveMacmillan,
2005.) по вла че па ра ле лу из ме ђу 
Бу ло ве те о ри је и те о ри је со ци
јал ног кон струк ти ви зма. По ре
дак се у ме ђу на род ном дру штву 
ја вља као по сле ди ца по сто ја ња 
све сти о за јед нич ким ин те ре
си ма, пра ви ла и ин сти ту ци ја. 
Од међународногпоретка тре
ба раз ли ко ва ти светски поре
дак, тј. „обра сце или при ро ду 
људ ске де лат но сти ко ји по др
жа ва ју основ не или при мар не 
ци ље ве уну тар чо ве чан ства као 
це ли не“. У сре ди шту свет ског 
по рет ка ни су др жа ве, већ по
је дин ци као из вор не је ди ни це 
дру штве ног жи во та. Бул, ме ђу
тим, сма тра да би се до свет ског 
по рет ка мо гло до ћи пу тем дру
га чи јег уни вер зал ног по ли тич
ког ор га ни зо ва ња, док се по
ре дак у ствар но сти ја вља, још 
увек, као ме ђу на род ни по ре дак, 
од но сно дру штво др жа ва.

Јед но од кључ них пи та ња 
ко је се мо же по ста ви ти о по
рет ку у свет ској по ли ти ци, је
сте пи та ње ње го вог од но са са 
прав дом. Овим про бле мом се 
Бул ба ви вр ло ис црп но, у по гла
вљу ко је пред ста вља уне ко ли ко 
из ме њен текст ње го ве ра ни је 

сту ди је „По ре дак  vs. прав да у 
ме ђу на род ном дру штву“ (‘Or
der vs. Ju sti ce in In ter na ti o nal 
So ci ety’, Political Studies, vol. 
xix, no. 3, Sep tem ber 1971, pp. 
269–83.). Су шти ну овог де ла 
рас пра ве пред ста вља пи та ње 
при о ри те та. У књи зи је оно по
ста вље но на овај на чин: „Мо же 
ли прав да у свет ској по ли ти ци, 
у сво јим раз ли чи тим об ли ци ма, 
би ти оства ре на са мо уз угро жа
ва ње ме ђу на род ног по рет ка? И 
ако је то та ко, шта би тре ба ло 
да има пред ност?“. Бул пре по
зна је три шко ле ми шље ња о 
то ме: кон зер ва тив ну, ко ја да је 
пред ност по рет ку; ре во лу ци о
нар ну, ко ја да је пред ност прав
ди; те ли бе рал нопро гре си ви
стич ку, ко ја оства ре ње прав де 
ви ди као сред ство учвр шћи
ва ња по рет ка. Ово пи та ње је у 
прак си ме ђу на род не по ли ти ке 
би ло по себ но ак ту ел но у до ба 
де ко ло ни за ци је, ка да су пра вед
не бор бе за осло бо ђе ње африч
ких и азиј ских на ро да пре ти ле 
да уз др ма ју свет ски по ре дак и 
би ва ле ко ри шће не за по сред но 
су ко бља ва ње САДа и СССРа. 
Но, иако је про цес де ко ло ни
за ци је одав но окон чан, пи та ње 
од но са по рет ка и прав де је и у 
са вре ме ној ме ђу на род ној по
ли ти ци од нај ве ћег зна ча ја. Со
ци јал ноеко ном ски, еко ло шки, 
али и кла сич ни, вој ни иза зо ви 
су ве о ма рас про стра ње ни и по
чет ком XXI ве ка, не са мо угро
жа ва ју ћи на че ла прав де, већ и 
пре те ћи да угро зе са ме осно ве 
по сто је ћег по рет ка. Пре ма Бу
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лу, „по ре дак је у дру штве ном 
жи во ту по же љан јер је услов 
оства ре ња оста лих вред но сти“, 
због че га „не са мо да је по ре дак 
у свет ској по ли ти ци вре дан, већ 
у из ве сном сми слу има пред
ност над дру гим ци ље ви ма, по
пут прав де“. Ме ђу тим, на пи та
ње о од но су по рет ка и прав де, 
ка ко Бул ис прав но при ме ћу је, 
за ин те ре со ва не стра не ће увек 
од го ва ра ти на осно ву про це не 
соп стве них ин те ре са у кон крет
ној си ту а ци ји. На тај на чин се 
мо же об ја сни ти оно што се че
сто на зи ва „по ли ти ком дво стру
ких ар ши на“ ве ли ких си ла. На 
при мер, Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве раз ли чи то вред ну ју на
че ло не по вре ди во сти те ри то ри
јал ног ин те гри те та, као јед но 
од те мељ них пра ви ла ме ђу на
род ног по рет ка, у слу ча је ви
ма Ко со ва и Ме то хи је и Ју жне 
Осе ти је. Оне ту раз ли ку чи не 
на осно ву про це не соп стве них 
ин те ре са, уз ре то ри ку ко ја во ди 
ра чу на о „прав ди“ у слу ча ју Ко
со ва и Ме то хи је, а о по рет ку у 
слу ча ју Ју жне Осе ти је.

У са вре ме ном ме ђу на род
ном си сте му, по ре дак по чи ва на 
ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма. 
По пут Мар ти на Вај та, Бул сма
тра ме ђу на род не ор га ни за ци је 
и ин сти ту ци је, по пут Ује ди ње
них на ци ја, тек псе у доин сти
ту ци ја ма. Ако се же ле от кри ти 
ствар ни узро ци по рет ка у ме
ђу на род ном си сте му, тре ба по
сма тра ти оно што је по сто ја ло 
и пре осни ва ња по сто је ћих ме

ђу на род них ор га ни за ци ја. То 
су тзв. ефективнеинституције
међународногдруштва: рав но
те жа сна га, ме ђу на род но пра во, 
ди пло ма ти ја, рат и ве ли ке си ле. 
Ове ин сти ту ци је, вр ше ћи сво
је раз ли чи те уло ге и функ ци је, 
су штин ски од ре ђу ју при ро ду 
ме ђу на род ног по рет ка, чи ји су 
ме ђу на род не ор га ни за ци је са мо 
је дан од на чи на ис по ља ва ња. 
Тим сво јим ста но ви штем, Бул 
се по но во при бли жа ва ре а ли
стич кој те о ри ји. Као уло ге ко је 
оба вља ју ве ли ке си ле, до при
но се ћи на тај на чин очу ва њу 
си сте ма и по рет ка у ње му, Бул 
на во ди очу ва ње оп ште рав но
те же, из бе га ва ње и кон тро ли
са ње кри за, огра ни че ње ра та, 
јед но стра на упо тре ба ло кал не 
над мо ћи, ства ра ње сфе ра ути
ца ја, ин те ре са и од го вор но сти, 
те ства ра ње кон цер та ве ли ких 
си ла. У (та да шњем) хлад но
ра тов ском си сте му, при ме ћу
је Бул, ове уло ге су игра ле две 
ве ли ке си ле – или су пер си ле, 
САД и Со вјет ски са вез. Да би 
сво је уло ге успе шно оба вља ле, 
ове си ле су има ле ин те рес да 
очу ва ју по сто је ће обра сце мо
ћи у си сте му. Ме ђу тим, Ки на и 
мно ге зе мље Тре ћег све та, ка же 
Бул, сма тра ле су по сто је ћи по
ре дак не пра вед но устро је ним. 
Да ни је пре ра но пре ми нуо, 
1985. го ди не, пред са мо окон ча
ње Хлад ног ра та, Хе дли Бул би 
да нас, по ред свих про ме на кроз 
ко је је си стем про шао, мо гао да 
уочи го то во иден тич не обра сце. 
Сво је ме сто у ме ђу на род ном 
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по рет ку тра же, по ред про бу ђе
не Ки не и зе ма ља „гло бал ног 
Ју га“, Ин ди ја, Европ ска уни ја 
(по себ но, Не мач ка) и број не ре
ги о нал не си ле у на ста ја њу, по
пут Бра зи ла или Ју жно а фрич ке 
Ре пу бли ке. Но, и по ред ве чи те 
те жње дру го ра зред них си ла да 
до ве ду у пи та ње по сто је ћи по
ре дак, по сто је че ти ри усло ва 
под ко ји ма ве ли ке си ле, пре ма 
Бу лу, мо гу да ле ги ти ми зу ју свој 
по вла шће ни по ло жај. Као пр во, 
пра ва ко ја про ис ти чу из ста ту са 
ве ли ке си ле не би тре ба ло екс
пли цит но фор му ли са ти, јер би 
то мо гло да иза зо ве от пор у дру
штву ко ме је су штин ски стра но 
на че ло хи је рар хи је. Дру го, ве
ли ке си ле тре ба да из бе га ва ју 
си ту а ци је у ко ји ма би са ме би
ле од го вор не за де ло ва ње ко је 
угро жа ва по ре дак. Че твр то, ве
ли ке си ле мо ра ју да бу ду у ста
њу да, у из ве сној ме ри, иза ђу у 
су срет по сто је ћим зах те ви ма за 
пра вед ним про ме на ма у окви ру 
по рет ка, или, у нај ма њу ру ку, да 
по ка жу спрем ност да их озбиљ
но раз мо тре. На кра ју, ка да на 
ре ги о нал ном ни воу по сто је зна
чај не си ле – ка кве су, тре нут но, 
Не мач ка, Ја пан или Тур ска – ве
ли ке си ле мо ра ју да на ђу на чин 
да сво је ин те ре се при ла го де 
њи хо вим ин те ре си ма, у ци љу 
очу ва ња ре ги о нал не рав но те же. 
Чи ни се да у по сто је ћем, пост
хлад но ра тов ском по рет ку, ве ли
ке си ле не во де увек до вољ но 
ра чу на о свим овим усло ви ма.

У тре ћем де лу сту ди је, на
зва ном „Ал тер на тив ни пу те
ви ка свет ском по рет ку“, Бул 
од ла зи нај да ље у раз ма тра њу 
мо гу ћег то ка бу ду ћег раз во ја 
ме ђу на род ног си сте ма. При то
ме, при ме ћу је да мо же до ћи до 
про ме на унутар система (раз о
ру жа ње, ме ђу на род на со ли дар
ност, умно жа ва ње ну кле ар них 
си ла), али и до про ме на самог
система. Про ме не си сте ма као 
та квог мо гле би да на сту пе на 
ви ше на чи на. Си стем би мо гао 
из гу би ти по сто је ћа обе леж ја 
ме ђу на род ног дру штва, уко
ли ко би до шло до од ба ци ва ња 
за јед нич ких ин те ре са и вред но
сти др жа ва у си сте му. Та ко ђе, 
мо гло би до ћи до та ко зна чај
ног сма ње ња ин тен зи те та ве за 
и од но са ме ђу др жа ва ма, да би 
се у пи та ње до ве ло по сто ја ње 
не са мо дру штва, не го и са мог 
си сте ма. Та да би се не што на
лик ме ђу на род ном си сте му мо
гло фор ми ра ти на ре ги о нал ном 
ни воу. Чи ни се да је на са вре
ме ном ни воу раз во ја гло ба ли
за ци је као „свет ске мре же ме
ђу за ви сно сти“ (Џо зеф С. Нај) 
из ли шно раз ма тра ти та кав сце
на рио. Још јед на од мо гућ но
сти би ло би фор ми ра ње свет ске 
вла де, као ис хо да так ми че ња 
ве ли ких си ла. Та кав раз вој до
га ђа ја сва ка ко би до при нео очу
ва њу по рет ка и дру штва, али би 
му од у зео свој ство анар хич но
сти. При то ме, ова кав раз вој до
га ђа ја мо гао би да пред ста вља 
прет њу сло бо ди, ка ко др жа ва и 
на ро да, та ко и по је ди на ца. Бул, 
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ис прав но, при ме ћу је да „не ма 
ни нај ма њих на зна ка да ће се 
су ве ре не др жа ве у овом ве ку 
са гла си ти да се пот чи не свет
ској вла ди осно ва ној на са гла
сно сти“.

Као је дан од мо гу ћих на чи
на раз во ја до га ђа ја, Бул ви ди 
фе но мен „но вог сред њо ве ко
вља“ (new mediaevalism). Под 
њи ме под ра зу ме ва из ме шта ње 
и пре ла зак  вла сти и ло јал но
сти са на ци о нал ног на суб на
ци о нал ни, су пра на ци о нал ни и 
тран сна ци о нал ни ни во, уз по
раст зна ча ја уло ге по је ди на ца и 
тех но ло шког раз во ја у свет ској 
по ли ти ци. Да нас, ви ше од три 
де це ни је на кон пр вог из да ња 
„Анар хич ног дру штва“, ја сно је 
да је овај тренд ис прав но уочен. 
Ње га пре по зна је и Џејмс Ро зе
нау, у свом кон цеп ту „ра чва ња 
гло бал не струк ту ре“. Пре ма 
Хе дли ју Бу лу, по ка за те љи ко ји 
на го ве шта ва ју ова кав сце на рио 
су ре ги о нал не ин те гра ци је др
жа ва, дез ин те гра ци ја др жа ва, 
об но ва при ват ног ме ђу на род
ног на си ља, тран сна ци о нал не 
ор га ни за ци је, те тех но ло шко 
сје ди ња ва ње све та.

По што се по сто је ћи си стем 
др жа ва мо же по ка за ти – и че
сто се по ка зу је – не е фи ка сним 
по пи та њу од го во ра на иза зо ве 
у ве зи са ми ром и без бед но шћу, 
социjалноеко ном ским пи та њи
ма и жи вот ном сре ди ном, по
сто је раз ли чи ти пред ло зи за ње
го ву ре фор му. Ме ђу њи ма, Бул 
из два ја иде ју кон цер та ве ли ких 

си ла (или „Ки син џе ров мо
дел“), гло бал ни цен тра ли зам, 
ре ги о на ли зам и ре во лу ци о нар
ни мо дел. Сва ки од ових мо де
ла има сво је пред но сти и ма не. 
Ме ђу тим, да би си стем др жа ва, 
ма кар и ре фор ми сан, и да ље 
пру жао пот по ру ме ђу на род ном 
по рет ку, ва ља ло би ра ди ти на 
оства ре њу прет ход них усло ва, 
по пут из град ње ме ђу на род ног 
кон сен зу са, ре ди стри бу ци је 
свет ског бо гат ства и раз во ја из
ве сног сте пе на ко смо по лит ске 
кул ту ре, уз ну жно очу ва ње кул
тур них осо бе но сти  раз ли чи тих 
на ци ја.

Бул, по соп стве ном при зна
њу, ни је имао на ме ру да сво
јом сту ди јом пру жи ко нач не 
од го во ре на пи та ња о ме ђу на
род ном по рет ку и прав ци ма 
ње го вог да љег раз во ја. У на ме
ри да по ста ви ва жна пи та ња и 
на го ве сти мо гућ но сти њи хо вог 
раз ре ше ња, Бул је го то во у пот
пу но сти ус пео. Је дан од раз ло га 
то ме је што ње го во уче ње успе
шно ба лан си ра из ме ђу ре а ли
стич ког, ли бе ра ли стич ког и со
ци јал нокон струк ти ви стич ког 
при сту па, узи ма ју ћи од сва ког 
нај у по тре бљи ви је ин стру мен те 
али из бе га ва ју ћи њи хо ве јед но
стра но сти и огра ни че ња. Ово је 
у пред го во ру тре ћем из да њу по
дроб ни је об ра дио Ен др ју Ха рел 
са Окс фор да. Стен ли Хоф ман са 
Хар вар да је у пред го во ру дру
гом из да њу (ко ји је, уз аутен
тич ни пред го вор са мог Хе дли
ја Бу ла из 1977. го ди не, та ко ђе 
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об ја вљен у тре ћем из да њу) ука
зао на не ке од пред но сти, али 
и не до ста та ка ове сту ди је. За
јед нич ки, не двој бе но ис пра ван 
став ових про фе со ра је сте да 
сту ди ја „Анар хич но дру штво“ 
про то ком го ди на го то во ни ма ло 
не гу би на ак ту ел но сти, те да се 
са раз ло гом сма тра ка пи тал ним 
де лом у на у ци о ме ђу на род ним 
од но си ма.
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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 – Refer-
ence – 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 





ЦИП - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

32

СРПСКА политичка мисао / главни и  
одговорни уредник Живојин Ђурић. Vol. 1 br.  
1(2007) - Београд (Савски трг 7а): Институт за  
политичке студије, 1994 - (Београд: Eseloge d.o.o.).  
23 cм
Тромесечно. - Има издање на другом 
језику; Serbian Political Thought =
ISSN 0354-5989=Српска политичка мисао
COBSIS.SR-ID 102782215




	K-1-SPM-3-2010
	spm-3-2010
	0-000sadr
	spm-III-1-1
	spm-III-1-2
	spm-III-1-3
	spm-III-1-4
	spm-III-2-1
	spm-III-2-2
	spm-III-2-3
	spm-III-2-4
	spm-III-3-1
	spm-III-3-2
	spm-III-3-3
	spm-III-3-4
	spm-III-3-5
	spm-III-3-6
	spm-III-4-1
	spm-III-4-2
	spm-III-4-3
	spm-III-4-4
	spm-III-5-1
	spm-III-uputstvo

	K-4-SPM-3-2010

