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УВОДНИК

Пред ва ма се на ла зи дру ги број ча со пи са Срп ска по ли тич ка 
ми сао у 2011. го ди ни, ко ји је по све ћен др жав ном ка па ци те ту и из
град њи по ли тич ких ин сти ту ци ја. Про у ча ва ње де мо крат ских и на
ци о нал них ка па ци те та мо дер них др жа ва пред ста вља зна чај но по ље 
ис тра жи ва ња ве ли ког бро ја на уч них ди сци пли на. У ве зи са др жа вом 
ја вља ју се две тен ден ци је ко је овом при ли ком тре ба на по ме ну ти. Са 
јед не стра не, ка да се ра ди о ње ним кључ ним ин сти ту ци ја ма има мо 
по раст све ве ћег скеп ти ци зма због то га што оне ни су у ста њу да 
од го во ре на мет ну тим иза зо ви ма, а због нео д го ва ра ју ћег ни воа ин
сти ту ци о нал ног ка па ци те та. То до во ди до на стан ка по тре бе за по
ве ћа њем њи хо вог де мо крат ског и на ци о нал ног ка па ци те та, као и до 
по тре бе за њи хо вим ре де фи ни са њем и по нов ном из град њом. Са дру
ге стра не, са вре ме ни дру штве ни про це си ни су до ве ли до то га да се 
др жа ва мо же ста ви ти ,,у дру ги план’’. Она и да ље за у зи ма је дан од 
нај зна чај ни јих по ло жа ја уну тар са вре ме ног дру штва, а са мим тим 
пред ста вља не за о би ла зан пред мет про у ча ва ња мно го број них на уч
них ди сци пли на. 

Да би смо се ба ви ли ана ли зом др жав ног ка па ци те та нео п ход
но је у те свр хе на пра ви ти је дан кон цеп ту ал ни оквир. У том сми слу 
се на са мом по чет ку глав не те ме овог бро ја на ла зи рад ко ји кри тич
ки раз ма тра раз ли чи те кон цеп ту ал не при сту пе у те о риј ском трет
ма ну мо дер не др жа ве; од нос из ме ђу др жав ног ка па ци те та и де мо
кра ти је; од нос из ме ђу др жав ног, по ли тич ког и ад ми ни стра тив ног 
ка па ци те та; ути цај гло ба ли за ци је на др жав не ка па ци те те и су ве
ре ност; и ва жност вер ти кал ног и хо ри зон тал ног ле ги ти ми те та за 
кла си фи ко ва њем сла бе и ја ке др жа ве. За тим, по треб но је ре ши ти 
се јед ног од го ру ћих про бле ма ко ји пред ста вља пра ви иза зов из град
њи по ли тич ких ин сти ту ци ја, а то је сва ка ко про блем ко руп ци је. У 
то ме сва ка ко по ма же све о бу хват на ана ли за ка рак те ра и сте пе на 
ко руп ци је у пра во слав ним, ка то лич ким и про те стант ским зе мља ма 
Вла да на Стан ко ви ћа, ко ју, та ко ђе, мо же те на ћи у глав ној те ми овог 
бро ја. Не сме мо за бо ра ви ти ни да је раз вој сво јин ских од но са нео п
хо дан еле ме нат де мо кра ти за ци је по ли тич ких ин сти ту ци ја, на шта 
нам ов де на ро чи то ука зу је Дра ган Мар ко вић.

Та ко ђе, не сме се за бо ра ви ти да гра ђа ни пред ста вља ју не за о
би ла зан су бје кат по ли тич ког си сте ма. Ка да се ра ди о гра ђа ни ма на



ме ће се по тре ба за кре и ра њем јед ног про де мо крат ског и про ре фор
смког си сте ма дру штве них вред но сти, али и по тре ба за про мо ци јом 
мо дер ни за циј ских обра за ца по ли тич ке кул ту ре. То на ро чи то да је на 
зна ча ју ана ли за ма ко је се ба ве про у ча ва њем лич ног и ко лек тив ног 
иден ти те та гра ђа на у са вре ме ном дру штву, јер оне у мно го ме мо гу 
олак ша ти ис пу ње ње ових ци ље ва. Са вре ме но дру штво је про же то 
мно го број ним про це си ма ко ји у ве ли кој ме ри ме ња ју ње го ву струк ту
ру и ди на ми ку, што на ме ће мно го број не иза зо ве про це су фор ми ра ња 
и очу ва ња иден ти те та. То је ујед но и раз лог због ко га је је дан зна ча
јан део у овом бро ју ча со пи са по све ти ли ана ли зи про бле ма иден ти
те та у про це си ма ме ђу на род них ин те гра ци ја и гло ба ли за ци је. На
ро чи то је ин те ре сант но по ме ну ти нео функ ци о на ли стич ко ви ђе ње 
европ ског и на ци о нал ног иден ти те та у про це су европ ских ин те гра
ци ја  Де ја не Вук че вић, али и ана ли зу ути ца ја про це са гло ба ли за ци је 
на на ци о нал ни иден ти тет Ми ше Сто ја ди но ви ћа. 

По ред ове две це ли не овај број ча со пи са је обо га ћен и ве ли ким 
бро јем дру гих ра до ва ко ји се, та ко ђе, ба ве под јед на ко ак ту ел ним 
про бле ми ма, а ко ји су раз ме ште ни у још две те мат ске це ли не. Ов де 
ће мо на ро чи то ис та ћи сту ди ју у окви ру ру бри ке ,,Члан ци и сту ди је’’ 
Ра до сла ва Га ћи но ви ћа, ко ји ука зу је на про па ган ду као на јед но од нај
е фи ка сни јих оруж ја са вре ме ног ра та, али и де кон струк ци ју ми то ва 
о ли бе ра ли зму Дар ка Га ври ло ви ћа. Је дан зна ча јан део овог бро ја по
све ћен је и ра до ви ма ко ји се ба ве про у ча ва њем пра ва, кул ту ре и ети
ке у са вре ме ном дру штву. 

По што ва не ко ле ге, на да мо се да ће и овај број ча со пи са за до
во љи ти по тре бе ва шег на уч ног и ис тра жи вач ког ра да, али и оправ
да ти ва ша оче ки ва ња ка да се ра ди о ви со ком угле ду ко ји ужи ва наш 
ча со пис. 
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КОНЦЕПТУАЛНИОКВИРЗААНАЛИЗУ
ДРЖАВНОГКАПАЦИТЕТА*

Сажетак
Овај рад кри тич ки ана ли зи ра раз ли чи те кон цеп ту ал не при-

сту пе у те о риј ском трет ма ну мо дер не др жа ве. Из ла жу ћи не до стат-
ке ве бе ри јан ског при сту па др жа ви, фо кус се по ме ра са др жа ве као 
кре а то ра пра ви ла и екс клу зив не упо тре бе на си ља за по што ва ње 
од лу ка ко је до но си на мно го број не фор ме ин тер ак ци је ви ше за-
себ них си сте ма ка рак те ри стич них за сва ко људ ско дру штво. У том 
сми слу др жа ва има и огра ни че ну ауто ном ност ко ја ни је фик си ра-
на. Ува жа ва ју ћи по де лу на де спот ску и ин фра струк тур ну моћ др-
жа ве, рад та ко ђе ана ли зи ра и од нос др жав ног ка па ци те та и де мо-
кра ти је, од нос из ме ђу др жав ног, по ли тич ког и ад ми ни стра тив ног 
ка па ци те та, ути цај про це са гло ба ли за ци је на др жав не ка па ци те те 
и су ве ре ност, те, ко нач но, ис тра жу је ва жност вер ти кал ног и хо ри-
зон тал ног ле ги ти ми те та за кла си фи ко ва ње на сла бе и ја ке др жа ва. 
Рад се за кљу чу је са на гла ша ва њем ме ђу соб но осна жу ју ће ре ла ци је 
из ме ђу ни воа др жав ног ка па ци те та и ни воа де мо кра ти је, са афир-
ма ци јом уло ге др жа ве и у ери гло ба ли за ци је и са по зи ци о ни ра њем 
од но са др жа ва-дру штво као есен ци јал ног за раз у ме ва ње др жав ног 
де ло ва ња.

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, којi финансира 
Министарство просветe и наукe Републике Србије.
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Кључ не ре чи: др жа ва, др жав ни ка па ци тет, по ли тич ки ка па ци тет, ад ми-
ни стра тив ни ка па ци тет, по ли тич ке ин сти ту ци је, де мо кра-
ти ја, гло ба ли за ци ја.

Др жа ва је та ко ре ћи од у век би ла те ма („agi ta ta res“) ко ја је 
ви ше или ма ње ужи ва ла ста тус „не за о би ла зне“ у со ци о ло шким 
и по ли ти ко ло шким ис тра жи вач ким аген да ма. Са ја ча њем ви ше-
ди мен зи о нал ног про це са гло ба ли за ци је ра сле су и рас пра ве о но-
вом по ло жа ју (на ци о нал не) др жа ве у ра спо ну од тврд њи ко је су, 
ува жа ва ју ћи кон сти ту и са ње мре жа над на ци о нал них ин сти ту ци ја 
и ана лог ног из ме шта ња чво ри шта мо ћи, пле ди ра ле за ње но „обе-
сми шља ва ње“ и/или „рас па да ње“, до, ре ла тив но бла жих по став ки, 
ко је су, ува жа ва ју ћу чи ње ни цу да се др жав на власт су жа ва или де-
ли са дру гим из во ри ма вла сти, пле ди ра ле за сиг ни фи кант ну про-
ме ну ње не уло ге и функ ци ја. Др жа ва, на рав но, ни је „по ра же на“ 
ни и у епо хи гло ба ли за ци је: ус пе ла je да за др жи из у зет но ва жну 
по зи ци ју. На рав но, та по зи ци ја је за ви сна од сте пе на до вр ше но-
сти ин сти ту ци ја: сла бе др жа ве не ма ју тај „лук суз“ да ап сор бу ју 
по зи тив не ефек те гло ба ли за ци је на др жа ву (по нај пре као мо гућ-
ност ши ро ко по ста вље них дру штве но-за штит нич ких ин тер вен ци-
ја и пер ма нент ног про фе си о нал ног уса вр ша ва ња) не го су при мар-
но усред сре ђе не на кон сти ту и са ње (то јест по ди за ње) аде кват них 
ин сти ту ци ја. При то ме, це ло куп на пред ста ва о по треб ним ак тив-
но сти ма је ба зи ра на на јед ном уни со ном (на мет ну том) схва та њу 
др жав ног ка па ци те та ка рак те ри стич ном за ја ке др жа ве, што про-
јек то ва не зах те ве за ме та мор фо зом сла бих др жа ва у ја ке чи ни, го-
то во увек, „по ма ло“ не ре ал ним и „уто пи стич ким“. То је по ве за-
но и са „ди ле мом др жав не сна ге“1) - сла бе др жа ве, без об зи ра на 
то што су по пра ви лу оп те ре ће не ауто ри та тив ном вла шћу, не ма ју 
пот пу ну кон тро лу над ло кал ним цен три ма мо ћи, би ро кра ти ја им 
је или опор ту на, или по ли тич ки про фи ли са на, или оп те ре ће на ко-
руп ци јом, дру штво де ком по но ва но дуж раз ли чи тих (ре ли ги о зних, 
ет нич ких, кул тур них и др.) гра ни ца, а ин сти ту ци је не до вољ но сна-
жне да из не су. Им пе ра тив је из град ња је дин ства уну тар дру штва, 
кон струк ци ја на ци о нал ног иден ти те та, и про пор ци ја из ме ђу обез-
бе ђе них услу га и ни воа (дру штве ног) из два ја ња (екс тра хо ва ња). 
Ме ђу тим, да би се то по сти гло при бе га ва се де ло ва њу ко је по ве ћа-
ва дру штве не тен зи је и ре ду ку је ло јал ност.

Оно што раз два ја ра ни ју ана ли тич ку за ин те ре со ва ност за др-
жа ву од по сто је ће ана ли тич ке кон сте ла ци је је пре ме шта ње усред-

1) Holsti, K. J. Thestate,war,andthestateofwar,Cambridge University Press, Cambridge, 
1996, стр. 116-117.
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сре ђе но сти са упра ве као агре га ци је раз ли чи тих ин ди ви ду ал них 
функ ци ја или про пи ти ва ња огра ни че не „ме ха ни ке“ не ких ин сти-
ту ци ја уну тар др жа ва ка ад ми ни стра тив ном апа ра ту, где ад ми ни-
стра тив но об у хва та екс тра хо ва ње ре сур са, кон тро лу и при ну ду, 
те одр жа ва ње по ли тич ког, ле гал ног и нор ма тив ног по рет ка у дру-
штву. Ово ма ње или ви ше под ра зу ме ва от клон пре ма дру штве-
но-де тер ми ни стич ким прет по став ка ма плу ра ли зма, струк тур но-
функ ци о на ли стич ког де ве лоп мен та ли зма и раз ли чи тих ва ри јан ти 
нео-марк си зма, што ни ка ко не зна чи њи хо во пот пу но и без у слов но 
од ба ци ва ње, по тре ба за ис тра жи ва њем од но са др жа ве пре ма со-
ци о е ко ном ском и со ци о кул тур ном кон тек сту оста је би тан фак тор 
у про пи ти ва њу др жав ног ка па ци те та.2) Ме ђу тим, на де лу је још 
оштри ја ва ри јан та, кон цеп ту ал но су прот ста вља ње ми то ло шкој 
пер цеп ци ји не про пи ту ју ћег др жав ног је дин ства и др жав не све-
мо гућ но сти, бу дућ ност ис тра жи вач ких оп сер ва ци ја др жа ве ће се 
вр ти ти око иде је да се ауто но ми ја др жа ве и др жав ног ка па ци тет 
тре ти ра ју кроз при зму ан га жо ва ња др жа ве и дру гих ре ле вант них 
дру штве них сна га (дру штве них гру па) у сми слу уза јам ног ме ња ња 
и огра ни ча ва ња др жа ве.3) Ува жа ва ју ћи го ре ре че но, овај рад ће, са 
јед не стра не, по ку ша ти уста но ви ти од нос из ме ђу раз ли чи тих мо-
ћи ко је ка рак те ри шу др жа ву и по ку ша ти од ре ди ти ка ко раз ли чи те 
прак се др жав них и не др жав них (дру штве них) ак те ра ути чу на фор-
му ли са ње оно га што се мо же од ре ди ти као др жав но под руч је про-
и за шло на ком пе те тив но сти са дру штве ним (под)си сте ми ма, те, са 
дру ге стра не, ре ги стро ва ти ком па ти бил но фе но ме но ло шко раз два-
ја ње др жав ног ка па ци те та, од по ли тич ког и ад ми ни стра тив ног ка-
па ци те та, за ви сност ње го вог ка рак те ра од ин тер ак ци је др жа ве и 
дру штва, од но са пре ма де мо кра ти ји и гло ба ли за ци ји, те на кра ју 
ме та-ана ли тич ки де фи ни са ти „кон ти ну ум“ на чи јим се јед ном кра-
ју на ла зи сла ба др жа ва а на дру гом ја ка др жа ва.

2) Види Evans, P., B., Rueschemeyer, D., Skocpol, T. (ed.) BringingtheStateBackIn, Cam-
bridge University Press, Cambridge, 1985.

3) Види Migdal, J. StrongSocietiesandWeakStates:State-SocietyRelationsandStateCapa-
bilitiesintheThirdWorld, Princeton University Press, Princeton, 1988.; Migdal, Ј. S., Kohli, 
A., Shue, V. (ed.) Statepowerandsocialforces:dominationandtransformationintheThird
World, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.;Migdal, J. S. StateinSociety:Study-
ingHowStatesandSocietiesTransformandConstituteOneAnother, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2001.
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МОДЕРНОСХВАТАЊЕДРЖАВЕ

Пре све га, тре ба на гла си ти да се иде ал тип ски „гло ри фи ко-
ва на“ др жа ва, она ко ја има до ми нат ну ана ли тич ку по зи ци ју, што је 
су ге ри са но и у са мом уво ду, мо же раз ма тра ти из три угла: (1) она 
се мо же тре ти ра ти као ак тер са вла сти тим ин те ре си ма, ко ји не од-
ра жа ва ју ну жно и ин те ре се дру штва (овај при ступ као ја ку др жа ву 
ис ти че ону ко ја је ауто ном но шћу у од но су на дру штво до би ла и 
ка па ци тет да се по на ша у сме ру ис пу ње ња сво јих ин те ре са); (2) 
др жав но де ло ва ње се мо же по зи ци о ни ра ти и као од но сно пре ма 
дру штву и ана ли зи ра ти уну тар спе ци фич ног дру штве но-еко ном-
ског и дру штве но кул тур ног кон тек ста; и (3) др жав на ауто но ми ја и 
ње ни ка па ци те ти се мо гу схва ти ти као фи нал ни ре зул тат над ме та-
ња из ме ђу др жа ве и дру штве них сна га.4) При то ме, др жав на сна га 
се од ре ђу је као ком би на ци ја др жав не ауто но ми је и др жав ног ка па-
ци те та, где се ауто но ми ја, као што је у уво ду већ на зна че но, ре фе-
ри ра на др жав ну спо соб ност да, не за ви сно или на су прот ши ро ком 
спек тру раз ли чи тих дру штве ним ин те ре си ма, фор му ли ше вла сти-
те ин те ре се (др жа ва мо же би ти не за ви сна у не ким а за ви сна у дру-
гим до ме ни ма), док се ка па ци тет од ре ђу је као др жав на спо соб ност 
со ци јал не им пле мен та ци је ди стинкт них стра те ги ја за ре а ли за ци ју 
еко ном ских, по ли тич ких и дру штве них ци ље ва. До дај мо ово ме да 
се успех др жа ве као ре ше ња за про блем по ли тич ког по рет ка мо-
же об ја сни ти из три раз ли чи та али ме ђу соб но по ве за на угла: (1) 
пре ко ви ше или ма ње не на ме ра ва ног про це са, квин те сен ци јал ног 
за штит ног ре ке та са ле ги ти ми за ци јом,5) ори јен ти са ног на учвр-
шћи ва ње остан ка на вла сти др жав них ели та, ко је ну де без бед ност 
у за ме ну за екс тра хо ва ње ре сур са; (2) пре ко про це са дру штве ног 
уго ва ра ња (ли бе рал на тра ди ци ја) ко ји де но ти ра од ри ца ње од нео-
гра ни че не сло бо де за рад жи во та у ци вил ном по рет ку као га ран ту 
без бед но сти и про сто ру са од ре ђе ном, не за о би ла зном по ли тич ком 
ле ги тим но шћу; (3) пре ко трет ма на др жа ве као ефи ка сног ме ха ни-
зма обез бе ђе ња имо вин ских пра ва и оси гу ра ва ња тр жи шта за раз-
вој ка пи та ли зма (по ли тич ко еко ном ска тра ди ци ја), са при па да ју-
ћом бор бом за ре ди стри бу ци ју и бла го ста ње.6)

4) Barkey, K., Parikh, S. „Comparative Perspectives on The State“,  AnnualReviewofSociology, 
17, 1991, стр. 525.

5) Tilly, C. „War-Making and State-Making as Organized Crime“, у Evans, P., Rueschemeyer 
D., T. Skocpol (ed.) Bringing theStateBack In, Cambridge University Press, Cambridge, 
1985. стр. 169.

6) Milliken, J. и Krause, K. „State Failure, State Collapse, and State Reconstruction: Concepts, 
Lessons and Strategies“, DevelopmentandChange, 33(5), 2002, стр. 755-756.
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За Мак са Ве бе ра (Max We ber), ми сли о ца чи је про ми шља ње 
др жа ве има ста тус кла сич ног ре зо но ва ња са из у зет но ве ли ким ути-
ца јем, по ли ти ка озна ча ва „те жњу ка уче ство ва њу у мо ћи или ка 
ути ца ју на рас по де лу мо ћи би ло из ме ђу др жа ва или из ме ђу гру па 
љу ди у др жа ви у ко јој жи ве“, а са вре ме на др жа ва, ко ја кон тро ли-
ше сва сред ства по ли тич ког уре ђи ва ња, пред ста вља при нуд ну асо-
ци ја ци ју ко ја ор га ни зу је власт (има об лик уста но ве), она је „ком-
пул зор на по ли тич ка ор га ни за ци ја“ чи је „ад ми ни стра тив но осо бље 
успе шно по др жа ва пре тен зи је на мо но пол ле ги тим не упо тре бе фи-
зич ке си ле у спро во ђе њу сво га [државног] по рет ка“.7) По ње му, да-
кле, „др жа ва пред ста вља од нос вла да ви не љу ди над љу ди ма осло-
њен на сред ство ле ги тим не (а то зна чи: као ле ги тим но по сма тра не) 
при ме не си ле“, фор мал но обе леж је мо дер не др жа ве је по сто ја ње 
„ад ми ни стра тив ног и ле гал ног по рет ка под ло жног про ме на ма пре-
ко за ко на, че му су усме ре не и ор га ни зо ва не ак тив но сти ад ми ни-
стра тив ног осо бља, ко је је та ко ђе кон тро ли са но про пи си ма“, још 
пре ци зни је, „др жа ва је она људ ска за јед ни ца ко ја (успе шно) пре-
тен ду је на то да уну тар од ре ђе не те ри то ри је за се бе ре зер ви ше мо-
но пол ле ги тим не при ме не фи зич ке си ле“.8) Ве бер ре ги стру је ка ко 
су др жа ве циљ но (мо же се ре ћи и функ ци о нал но) ори јен ти са не 
асо ци ја ци је, али због то га што се не мо гу об у хва ти ти баш сви ци-
ље ви (свр хе или функ ци је), он се опре де љу је за де фи ни ци ју пре ко 
њи хо вог за јед нич ког име ни те ља: сред ства схва ће ног као упо тре ба 
си ле. При то ме, као ба зич не функ ци је мо дер не др жа ве се под ра зу-
ме ва ју: (1) обез бе ђе ње уну тра шње и спољ не без бед но сти, то јест 
јав ног по рет ка; (2) обез бе ђе ње од ре ђе ног ни воа ле ги тим не ре пре-
зен та ци је; те (3) обез бе ђе ње бо гат ства и бла го ста ња, еко ном ске 
функ ци о нал но сти.9)

Кри сто фер Пир сон (Chri stop her Pi er son) из два ја сле де ће ме-
ха ни зме др жа ве: (1) мо но пол кон тро ле сред ста ва за на си ље или фи-
зич ку при ну ду (при то ме, фи зич ка си ла ни је је ди ни, па чак ни нај-
че шћи, на чин упра вља ња др жа вом, за пра во - др жа ва има по зи ци ју 
је ди ног из во ра пра ва на упо тре бу фи зич ке при ну де); (2) те ри то ри-

7) Вебер, М. „Политика као позив”, у Глигоров, В. Критика колективизма: либерална
мисаоосоцијализму,Филип Вишњић, Београд; 1988, стр. 56, 60.; Gerth, H. H., Wright 
Mills, C. (ed.) FromMaxWeber:EssaysinSociology,Oxford University Press, New York, 
1946, стр. 78, 82.; и Weber, M. EconomyandSociety:AnOutlineofInterpretiveSociology, 
University of California Press, Berkeley, 1978, стр. 54.

8) Вебер, М. „Политика као позив“, op. cit., стр. 56.; и Weber, M., EconomyandSociety:An
OutlineofInterpretiveSociology, op. cit., стр. 56.

9)  Види Milliken, J.,  Krause, K. „State Failure, State Collapse, and State Reconstruction: 
Concepts, Lessons and Strategies“, DevelopmentandChange, 33(5), 2002, стр. 753-762; и 
Schwarz, R., „Post-Conflict Peacebuilding: The Challenges of Security, Welfare and Repre-
sentation“, SecurityDialogue,36(4), 2005, стр. 433-436.
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јал ност (ов де је ва жно на по ме ну ти да др жа ве не по сто је у изо ла ци-
ји, да др жа ве ни су да те „јед ном за сваг да“, те да се, са те ри то ри јом 
чи је су гра ни це по ста ја ле све ја сни је, ја ви ла тен ден ци ја из јед на ча-
ва ња др жа ве са на ци јом); (3) су ве ре ни тет (по сто ји тен ден ци ја да 
се су ве ре ни тет ре ло ци ра из под руч ја др жа ве или вла де, на на род, 
да се рас по де ли, а не да се хоб си јан ски ве же за јед ну ин сти ту ци ју 
или чо ве ка, да се огра ни чи про ши ре њем де мо крат ских ин сти ту ци-
ја или устав ним са мо о гран че њи ма, те да су тех но ло шке ино ва ци је 
учи ни ле до ступ ним мо ду се кон тро ле ко ји ни су по сто ја ли у тра ди-
ци о нал ној др жав ној фор ма ци ји); (4) кон сти ту ци о нал ност (иде ја да 
се устав ни по ли тич ки по ре дак не ба зи ра на вла да ви ни љу ди, већ на 
вла да ви ни пра ва); (5) им пер со нал на моћ (иде а ли зо ва ни прин цип 
ле гал но сти или за ко ни то сти као ка рак те ри стич ни об лик др жав них 
ак тив но сти по ли ти ча ра и гра ђан ских слу жбе ни ка ко ји при вре ме но 
за у зи ма ју од ре ђе не јав не по зи ци је); (6) јав на би ро кра ти ја (по ред 
пре о вла ђу ју ћег ми шље ња о би ро кра ти ји као из у зет но не е фи ка-
сном сред ству упра вља ња, чи ји је нај ва жни ји „циљ“ обез бе ђи ва ње  
што ве ће ма те ри јал не ко ри сти од по ре ског си сте ма ко ји гра ђа ни 
не мо гу да за о би ђу, она је фе но мен ко ји је ја ко да ле ко од сво га 
не стан ка); (7) власт/ле ги тим ност (им пли ци ра ју да ако, под нор-
мал ним усло ви ма, др жав ни по те зи не ће би ти пот пу но при хва ће ни, 
не ће би ти ни ак тив но оп стру и ра ни); (8) др жа вљан ство (гра ђан ски 
ста тус озна ча ва ме ша ви ну раз ли чи тих пар ти ци па тив них пра ва и 
пра те ћих оба ве за или ду жно сти); (9) опо ре зи ва ње (по сто ја ње по-
тре бе да се ре жим опо ре зи ва ња тре ти ра ле ги тим но, да је фор мал-
но кон стру и сан као „на род ни из бор“- не ма „ва ља ног“ опо ре зи ва ња 
без „ва ља ног“ пред ста вља ња).10)

Мајкл Ман (Mic hael Mann) ува жа ва11) марк си стич ко-ве бе-
ри јан ску по став ку Те де Скок пол (The da Skoc pol) по ко јој др жа ва 
оба вља два основ на се та за да та ка: (1) одр жа ва ње по рет ка и (2) 
над ме та ње са ак ту ел ним или по тен ци јал ним др жа ва ма (из угла 
ор га ни за ци је др жа ве пр ви мо ме нат је по ве зан са струк ту ром дру-
штве них кла са, а дру ги са спољ ним си сте мом или уре ђе њем ме ђу 
др жа ва ма).12) Екс тра ху ју ћи ре сур се из дру штва пре ко из вр шне вла-
сти, ви ше или ма ње ко ор ди ни ра не ад ми ни стра тив не и при нуд не 
(др жав не) ор га ни за ци је ма ни фе сту ју моћ др жа ве као та кву, моћ 
ко ја мо же би ти упо тре бље на ауто ном но, у скла ду са аутен тич ним 

10) Pierson, C. TheModernState,2nd edn., Routledge, London, 2004 [1996], стр. 6-26.

11) Mann, M. „The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results”, у 
Hall, J. A. (ed.), StatesinHistory,Basil Blackwell, Oxford, 1986, стр. 111.

12) Skocpol, T. StatesandSocialRevolutions:AComparativeAnalysisofFrance,Russiaand
China,Cambridge University Press, Cambridge, 1979, стр. 29, 30.
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др жав ним при ви ле ги ја ма, ка ко на ште ту суб ор ди ни ра них кла са(е) 
та ко и на ште ту до ми ни ра ју ћих кла са(е), али ни ка да про тив но др-
жав ним ин те ре си ма у кон тро ли са њу по пу ла ци је, ску пља њу по ре за 
и одр жа ва њу вој них спо соб но сти. Раз ма тра ју ћи Ве бе ро ву по став-
ку др жа ве, он кон ста ту је да се др жа ве мо гу де фи ни са ти пре ко сво је 
„мор фо ло шке“ ди мен зи је, оно га ка ко из гле да ју, пре ко ин сти ту ци-
ја, и пре ко сво је „фи зи о ло шке“ ди мен зи је, оно га шта чи не, пре ко 
функ ци ја.13) И ма да мо дер ни при ступ пред ста вља амал гам ове две 
ана ли тич ке ин стан це, он је ве ћим де лом ин сти ту ци о нал не, ве бе ри-
јан ске про ве ни јен ци је, ко ја об у хва та че ти ри еле мен та: (1) из дво је-
ни сет ин сти ту ци ја и слу жбе нич ког апа ра та, (2) ко ји има цен трал-
ну по зи ци ју, у сми слу да по ли тич ке ре ла ци је по ла зе из цен тра и 
по кри ва ју (3) од ре ђе ну те ри то ри ју, са (4) мо но по лом на до но ше ње 
ауто ри та тив но оба ве зу ју ћих пра ви ла, по др жа них мо но по лом на 
сред ства фи зич ке при ну де.14) Ова кав кон цеп ту ал ни раз ме штај ста-
вља на гла сак ви ше на ем пи риј ске (de fac to) не го на ју ри дич ке (de 
ju re) атри бу те др жав но сти. Би ло ка ко би ло, про блем са ве бе ри јан-
ском пер спек ти вом у кон цеп ту ал ном раз ла га њу др жа ве се ма ни фе-
сту је чи ње ни цом да мо но пол ка му фли ра кон јунк ци ју где је власт 
спор на и фраг мен ти ра на, те кон цеп ту ал ним мо мен том да и по јам 
„ле ги тим на“ скре ће па жњу са мо гућ но сти раз ли чи тих фор ми вла-
сти или не за до вољ ства са пре о вла ђу ју ћим фор ма ма вла сти. 

По ред ово га, Џо ел Миг дал (Joel S. Mig dal) ре ги стру је да се 
у Ве бе ро вој де фи ни ци ји ра ди о иде ал ном ти пу др жа ве ко ји се не 
мо же пер му то ва ти са нор мал ним ти пом, то јест да по сто ји из у зет-
но пу но ва ри ја ци ја из ме ђу др жа ва: (1) у ме ха ни зми ма ко је во ђе и 
чи нов ни ци кон тро ли шу за рад при ку пља ња ре сур са и ре а ли за ци је 
не јед на ке ди стри бу ци је еко ном ских и дру гих мо гућ но сти; (2) у ко-
ли чи ни ре сур са ко је мо гу ан га жо ва ти пре ко опо ре зи ва ња, по мо ћи, 
так си и дру гих др жав них ис по ља ва ња ово га ран га; (3) у ефи ка сно-
сти обез бе ђи ва ња пра вог, на мен ског рас по ла га ња са ре сур си ма; (4) 
у уну тра шњој ко хе рент но сти ко ју по ка зу ју по пи та њу од лу чи ва ња 
и по сту па ња пре ма оно ме што ће да им ко ри сти; и (5) у сред стви ма 
ко ја ко ри сте у се лек тив ној ди стри бу ци ји на гра да.15) При ступ др-
жа ви пре ко ње не иде ал тип ске по зи ци је чи ни да пој мо ви ка кви су 
ко руп ци ја, сла бост или ре ла тив ни ка па ци тет им пли ци ра ју да је на-
чин ка ко ства ри за и ста функ ци о ни шу ег зо ген нор ма тив ном мо де лу 

13) Mann, M. „The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results“, op. 
cit., стр. 112.

14) Loc. cit.

15) Migdal, J. S. StateinSociety:StudyingHowStatesandSocietiesTransformandConstitute
OneAnother,op. cit.,стр. 15.
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др жа ве и ње ном од но су пре ма дру штву (ра ди се о од сту па њу од 
иде а ла), прет по став ка да са мо др жа ва ства ра пра ви ла и да са мо 
пре ко на сил них сред ста ва до во ди до по ко ра ва ња љу ди тим пра ви-
ли ма ума њу је и три ви ја ли зу је ши ро ки спек тар пре го во ра, ин тер-
ак ци ја и от по ра из ме ђу ви ше си сте ма пра ви ла при сут них у сва ком 
људ ском дру штву. Све у све му, уко ли ко се Ве бе ро ва иде ал но тре-
ти ра на др жа ва из јед на чи са нор мал ном или ре ал ном др жа вом, она 
исто оно ли ко за ба шу ру је ко ли ко и раз от кри ва.

На да ље, ре ци мо да го ре спо ме ну ти Мајкл Ман раз ли ку је 
де спот ску и ин фра струк тур ну моћ др жа ве, где се де спот ска моћ 
од ре ђу је пре ко мо гућ но сти др жав не ели те (до но си о ца од лу ка) да 
у од ре ђе ном оби му пред у зи ма ак тив но сти по соп стве ном на хо ђе-
њу: без пре го ва ра ња (или кон сул то ва ња) са ци вил ним дру штвом 
(не др жав ним ак те ри ма), па чак и про тив ње го вих ин тен ци ја, то је, 
за пра во, моћ над ци вил ним дру штвом, док ин фра струк тур на моћ 
ма ни фе сту је ка па ци тет др жа ве да про дре у ци вил но дру штво и да 
ло ги стич ки им пле мен ти ра по ли тич ке од лу ке, то јест да по сма тра, 
кон тро ли ше и ко ор ди ни ра спро во ђе ње вла сти тих од лу ка, то је, 
да кле, моћ да се ути че на ци вил но дру штво и да се цен тра ли зу је 
ко ор ди на ци ја ње го вих ак тив но сти пре ко вла сти те (др жав не) ин-
фра струк ту ре.16) Раз ма тра ју ћи раз ли чи те од но се из ме ђу де спот ске 
и ин фра струк тур не мо ћи др жа ве, по ње му, ак ту ел ну др жа ву обе ле-
жа ва спој сла бе де спот ске мо ћи и ја ке ин фра струк тур не мо ћи. Иде-
ал тип ски се мо гу раз ли ко ва ти че ти ри ком би на ци је ово га од но са 
(ви ди ди ја грам 1.): (1) сла ба де спот ска мо ћи и сла ба ин фра струк-
тур на моћ ка рак те ри шу фе у дал ну др жа ву (сред ње ве ков не европ ске 
др жа ве су се осла ња ле на ин фра струк ту ру сло бод но и уго вор но 
кон тро ли са ну од стра не не за ви сних пле ми ћа, кле ра или гра до ва); 
(2) ја ка де спот ска мо ћи и ја ка ин фра струк тур на моћ ка рак те ри шу 
ауто ри тар ну др жа ву (ин фра струк тур на моћ је из јед на че на са де-
спот ском, та ква кон сте ла ци ја под ра зу ме ва по ви ше ни ни во ин сти-
ту ци о на ли за ци је у рав ни де спо ти зма); (3) ја ка де спот ска мо ћи и 
сла ба ин фра струк тур на моћ ка рак те ри шу им пе ри јал ну или па три-
мо ни јал ну др жа ву (ов де по сто је упра вљач ки за ступ ни ци, али је 
уплив у ци вил но дру штво огра ни чен и за ви стан од по мо ћи дру гих 
гру па са мо ћи); (4) сла ба де спот ска мо ћи и ја ка ин фра струк тур на 
моћ ка рак те ри шу би ро крат ску др жа ву (где би ро кра ти ја не ме апри-
ор но не га тив не ко но та ци је, већ атри бут ви со ких ор га ни за ци о них 
ка па ци те та без мо гућ но сти пла сма на вла сти тих ци ље ва, где је би-
ро крат ске др жа ва кон тро ли са на од стра не ци вил ног дру штва, али 

16)  Mann, M. „The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results“, op. 
cit., стр. 113, 114.
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он да ка да су ин тер ак тив не од лу ке до не се не, та да су при мен љи ве и 
пре ко др жав не ин фра струк ту ре).17) Тре ба, та ко ђе, на гла си ти да је у 
са вре ме ној др жа ви, по Ма ну, ин фра струк тур на моћ из у зет но ве ли-
ка, она мо же да ути че на сва ко днев ни жи вот ви ше не го би ло кад у 
исто ри ји : (1) др жа ва мо же опо ре зо ва ти на ше при хо де и бо гат ство 
без на ше или би ло ко је дру ге са гла сно сти; (2) она мо же да чу ва и 
по по тре би ак ти ви ра из у зет но ве ли ку ко ли чи ну по да та ка о сви ма 
на ма; (3) она мо же спро ве сти сво ју во љу из у зет но бр зо кроз цео 
свој до мен; (4) њен ути цај на це ло куп ну еко но ми ју је ја ко ве ли ки; 
(5) она, чак, ди рект но ути че на наш оп ста нак (за по сле ни у др жав-
ној ад ми ни стра ци ји, пен зи о не ри, со ци јал на по моћ, де чи ји до да так 
итд.).18) Као че ти ри нај ва жни је функ ци је (или за дат ка) др жа ве он 
иден ти фи ку је: (1) одр жа ва ње уну тра шњег по рет ка; (2) вој ну од-
бра ну или на па да; (3) одр жа ва ње ко му ни ка ци о не струк ту ре; и (4) 
еко ном ску ре ди стри бу ци ју. 

 Јака инфраструктурна 
моћ државе 

Слаба инфраструктурна 
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Дијаграм1.Могућиодносидеспотскеи
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17)  Ibidem, стр. 115, 116.

18)  Ibidem, стр. 114.
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З а  Џо ела  Мигд ала,  држав а манифес ту је  поље м оћи ко је  је 
обеле жен о прет њо м насиљем  и  у по требом  насиља, т е о бликов ано 
п ре ко два елемента (в иди  дијаг ра м 2. ): (1)  пре дс та вом к ох ер ен тн е, 
контр олишућ е  ор га низаци је на н еко ј територи ји, ко ја  представ ља  
с ве  људе омеђене  т ом  територ иј ом; и  (2) ак ту елни м прак са ма њених 
 мно гоброј них делова. 19) Пре дст ав а,  која се  не  може изј ед на чи ти са 
 дис ку рсом,  п одразумев а перце пц ију државе о д споља  и  из ну тр а 
као г л ав ног и  од говара јућег к реа то ра  прав ил а  ун утар прокламова-
не  територ ије ,  она , без  обзи ра на потен ц иј алн у  нескладн ост ил и 
 неусагла ше нос т свој их  делов а, претп ост авља ен ти тет који  ј е 
 довољно а уто но ма н, унифи циран и центр ализова н  и који има  д ве  
в рст е гран иц а: (1 )  терит ор ијалне границ е из међу д рж ава;  и  (2) д ру-
штвене  границ е  између др жа ве (јавних актера  и агенциј а) и о ни х 
н ад којим  се  влада,  н едржавни х (п риватни х) актер а и д руш твених  
с нага. Пра кс е држ авних  ак тера и  аг ен ција мо гу  сл ужити осна жи ва-
њу, признавању  или од ржа вању, а ли  и укупн ом  слабљењу  предст ав е 
 о држави,   оне  м ог у форс ира ти  или  неутр ал ис ат и п ерцепц иј у како  
тери торијал не гр анице  (овде важ ну улог у мог у  имати  и спољне 
 праксе а ктера  поп ут УН)  т ако и  ја вно-п ри ва тн е гра ни це (лини је 
сепа раци је држа ве  и  других друштв ен их формаци ја) .  Ов о  се о дн-
оси и  н а дем ар кациону лин ију из ме ђу држав е као творц а  правила  
и   друштва  к ао  њихо во г при ма оца. Различит и делови  држ аве, 
ка о  и групе в ан  др жавног  ап арата , се међу со бн о удру жуј у зара д 
 остваривања  власт ит их циљ е ва ,  те праксе,  савез и,  к оалици је  или 
 мреже пр омовишу  п ра вила која  су  често  ра зличит а о д званичн ог  
д ржа вног за ко нског и  регулат ивн ог  к орпус а.20)  Овакв а концептуал-
на  по ст авка  чи ни да  с е компете нције д рж аве н ал аз е  у сталн ом  п ро-
це су дефи ни сања  и ред ефини сања,  процес у који како  јач а  та ко  и 
руши  ми т о „пет ри ф ико ва ној“ државној  фун кционалности.  У  то м 
конт ексту, а на  на јопштиј ем  нивоу,  к ао др жа вне агенци је  и ак те-
ре може мо да означим о органе  упр аве у у жем сми слу са додатком 
јав ни х  сл уж би, т о јест к ао  ор га низације  к оје су финан сиране  и з 
 бу џета  и  као ја вне кор порације к оји ма вла да  управља ил и  по ст авља 
 циљ еве ( ов о п од разумева  д рж авну б ирокра ти ју  и владави ну пр ав а  
ут емељен е н а  пр ав но-раци он ал ни м  и нституци ја ма  и организацио-
ним при нципи ма ), до к  у ја вн ој сфери м оже мо рег истровати :  (1 ) 
 ци вилно д руштво -  ор ганиз аци је , гру пе  и удру жења за шт и ће на зако-
ном , које функц ио нишу  аут оно мн о и на прин ци пу  добров ољности; 
 (2)  поли ти чк о друш тво - покрива  по лит ику елите,  т о ј ес т руково дс-

19) Migdal, J. S. StateinSociety:StudyingHowStatesandSocietiesTransformandConstitute
OneAnother,op. cit.,стр. 16.

20)  Ibidem, стр. 20.
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тво  и конкуренци ју  з а политичку  вл аст и п оложаје;  (3 ) еконо мско 
д рушт во - ш ир ок и  сп ектар  посл овн их орган и за ци ја кој е н астоје  да 
реал из уј у  екон омску  доб ит у капиталистичком систему.21)
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Др жа ву мо дер ног до ба ка рак те ри ше, да кле, те жња ка до ми-
на ци ји над мно штвом дру гих ор га ни за ци ја са ко ји ма ко ег зи сти ра, 
ка ди рект ном до но ше њу оба ве зу ју ћих пра ви ла за упра вља ње са 
људ ским по на ша њем или ка по сред ном кон тро ли са њу пре ко овла-
шћи ва ња не ке ор га ни за ци је за ди зај ни ра ње тих пра ви ла у од ре ђе-
ној обла сти (под пра ви ли ма се под ра зу ме ва ју за ко ни, ре гу ла тив на 
ак та и од лу ке, ко је су др жав ни слу жбе ни ци спрем ни да спро ве ду и 
пре ко сред ста ва при ну де са ко ји ма рас по ла жу).22) Ви сок ни во со ци-
јал не кон тро ле (по јам ко ре спон ди ра са Ма но вом ин фра струк тур-
ном мо ћи) од стра не др жа ве пред ста вља на чин пу тем ко га др жа ва 
ре гу ли ше дру штве но по на ша ње и екс тра ху је ре сур се за ре а ли за-

21) Хауард, М. Слабост цивилног друштва у посткомунистичкој Европи, Грађанске 
иницијативе, Београд, 2008, стр. 50-51.

22) Migdal, J. S. StateinSociety:StudyingHowStatesandSocietiesTransformandConstitute
OneAnother,op. cit.,стр. 63.
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ци ју вла сти тих ци ље ва (нпр. бо ља мо би ли за ци ја ма те ри јал них ре-
сур са пре ко при ку пља ња по ре за и ре ор га ни за ци је про из вод ње). 
Др жав ни пер со нал мо же ауто ном но да од ре ђу је вла сти та пра ви-
ла за дру штво, да обра зу је слу жбе ко је ће ус по ста ви ти та пра ви ла 
и да мо но по ли зу је сред ства при ну де за рад ре а ли за ци је др жав них 
пра ви ла, а по ве ћа ње со ци јал не кон тро ле се мо же пра ти ти пре ко 
три вр сте ин ди ка то ра: (1) по ко ра ва ња - на ба зич ном ни воу ја чи на 
др жа ве се ма ни фе сту је сте пе ном по ви но ва ња по пу ла ци је ње ним 
зах те ви ма; (2) пар ти ци па ци је - ја чи на др жа ве та ко ђе за ви си од ор-
га ни зо ва ња по пу ла ци је за спе ци ја ли зо ва не за дат ке пре ко ин сти ту-
ци о нал не ком по нен те др жав не ор га ни за ци је; и (3) ле ги ти ми за ци је 
- пред ста вља при хва та ње сим бо лич ког по рет ка по ве за ног са иде-
јом др жа ве као вла сти тог си сте ма зна че ња спе ци фич не по пу ла ци-
је.23)

Со ци јал на струк ту ра ути че на по ли ти ку ка ко на нај ви шем 
ни воу та ко и на им пле мен та ци ју др жав не по ли ти ке на да ле ко ни-
жим ни во и ма, та мо где со ци јал на струк ту ра ни је обе ле же на моћ-
ни ци ма или та мо где су они осла бље ни, др жав не во ђе има ју ве ће 
шан се за пла сман од ре ђе них др жав них пра ви ла и ства ра ње ка на ла 
за ши ро ку и одр жи ву по ли тич ку по др шку. У том кон тек сту, др жа ве 
„тре ћег све та“ су, по ред зна чај ног при су ства у та ко ре ћи це лом дру-
штву и еви дент них раз вој них еко ном ских про ме на, оста ле сла бе 
(то јест не спо соб не да у пот пу но сти ис пу не че ти ри за дат ка: пе не-
тра ци ју у дру штво, ре гу ли са ње дру штве них од но са, екс тра хо ва ње 
ре сур са и до де љи ва ње ре сур са на уна пред утвр ђен на чин) за то што 
су ди фу зни де ло ви дру штва за др жа ли сво ју сна гу, ло кал ни ни во је 
са чу вао спо соб ност да бу де пре пре ка ис по ља ва ња др жав ном ни-
воу.24) Ло кал не ели те же ле да са чу ва ју сво ју зо ну кон тро ле, док др-
жа ва же ли да про ши ри зо ну сво га ути ца ја. Све у све му, за раз ли ку 
од сла бих др жа ва ко је то чи не да ле ко ма ње ефи ка сно, ја ке др жа ве, 
по Миг да лу, на гла си мо то још јед ном, ре а ли зу ју ве ћу дру штве ну 
кон тро лу и мо гу убе ди ти или при ну ди ти дру ге со ци јал не агре га те 
да при хва те „зва нич ну“ ва ри јан ту за ко на.

Да би што бо ље ела бо ри ра ло мо дер но схва та ње др жа ве, по-
треб но је из не ти и не ке ре ла тив но но ве (пост-мо дер не) те о рет ске 
при сту пе фе но ме ну др жа ве, али без упу шта ње у ду бљу рас пра ву 
са истим кон цеп ту ал ним пред ло шци ма. Та ко је ислу стра тив но да 
Ти мо ти Ми чел (Ti mothy Mitchell) др жа ву и пи та ње ње них гра ни ца 
де фи ни ше пре ко пет прет по став ки: (1) све јед но да ли се тре ти ра 

23) Ibidem, стр. 52.

24) Migdal, J. StrongSocietiesandWeakStates:State-SocietyRelationsandStateCapabilitiesin
theThirdWorld, Princeton University Press, Princeton, 1988, стр. 4, 15, 39, 137.
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као агент, ин стру мент, ор га ни за ци ја или струк ту ра, др жа ву не тре-
ба узи ма ти као са мо стал ни ен ти тет, одво јен и су прот ста вљен дру-
гом ен ти те ту ко ји се мо же озна чи ти  као дру штво (или еко но ми ја); 
(2) раз ли ко ва ње из ме ђу др жа ве и дру штва (или др жа ве и еко но ми-
је) не тре ба узи ма ти као де фи ни шу ћу осо би ну мо дер ног по ли тич-
ког по рет ка, др жа ва не мо же би ти од ба че на као не ка ап страк ци ја 
или иде о ло шки кон структ, пре ва зи ђе на у ко рист не ке ви ше ре ал не, 
ма те ри јал не ствар но сти; (3) др жа ву не тре ба де фи ни са ти ни пре-
ко су бјек ти ви стич ког по гле да ко ји је су штин ски по зи ци о ни ра као 
фе но мен до но ше ња од лу ка или не ке по ли ти ке; (4) др жа ву тре ба 
раз ма тра ти као ефект де таљ ног про це са про стор не ор га ни за ци је, 
вре мен ског аран жма на, функ ци о нал не спе ци фи ка ци је, те кон тро-
ле, ко ји кре и ра ју из глед или по ја ву све та по де ље ног на др жа ву и 
дру штво (или др жа ву и еко но ми ју), су шти на мо дер не по ли ти ке 
ни је, да кле, ње но фор му ли са ње на јед ној стра ни те по де ле, не го 
про ду ко ва ње и ре про ду ко ва ње ли ни је раз гра ни че ња; и (5) ови про-
це си ства ра ју ефе кат да др жа ва ни је ен ти тет ко ји је одво јен од дру-
штва (или еко но ми је), већ да је дис тан ци ра на ди мен зи ја струк ту-
ре, окви ра, ко ди фи ка ци је, пла ни ра ња и ин тен ци нал но сти.25) Глав на 
Ми че ло ва на ме ра је да се др жа ви при ђе не као објек ту, ло ка ци ји 
или аген ту већ као ску пу моћ них али те шко ухва тљи вих ме то да 
уре ђи ва ња и пред ста вља ња дру штве не прак се, ко ји ства ра ју ефект 
аген та или струк ту ре, то јест др жа ве, као не че га што се на ла зи ван 
„ка те го ри је“ дру штве ног. Ве ћи на те о ри ја др жа ве ова кву по став ку 
кри ти ку је на два на чи на: пр ви на чин се од но си на по гре шну за ме-
ну не че га ствар ног (и опред ме ће ног у сми слу са мо стал ног ен ти те-
та) са ефек том, док се дру ги од но си на тре ти ра ње ефек та као не че-
га илу зор ног и, са о бра зно то ме, пред ла же вра ћа ње фо ку си ра но сти 
на ре ал не по ли тич ке сна ге.26) 

ПОЛИТИЧКИ,ДРЖАВНИИАДМИНИСТРА
ТИВНИКАПАЦИТЕТИГЛОБАЛИЗАЦИЈА

Чарлс Ти ли (Char les Tilly) др жав ни ка па ци тет схва та као ме-
ру до ко је ин тер вен ци ја др жав них аген та (ор га на) у по сто је ћим не-
др жав ним ре сур си ма, ак тив но сти ма и ме ђу људ ским ве за ма ме ња 

25) Mitchell, T. „The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and Their Critics“, The
AmericanPoliticalScienceReview, 85(1), 1991, стр. 95. и Mitchell, T. „Society, Economy, 
and the State Effect”, у Sharma, A., Gupta, A. (ed.) TheAnthropologyoftheState:AReader. 
Blackwell Publishing, Oxford, 2006, стр. 184-185.

26) Види Bendix, J. et al. „Going Beyond the State?“, TheAmericanPoliticalScienceReview,
86(4), 1992, стр. 1007-1021.
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ак ту ел ну рас по де лу тих ре сур са, ак тив но сти и ме ђу људ ских ве за, 
као и од нос ме ђу тим рас по де ла ма (та ко, на при мер, ди стри бу ци-
ја бо гат ства ди ри го ва на од стра не др жа ве на са мо да под ра зу ме ва 
ре ди стри бу ци ју бо гат ства ме ђу по пу ла ци јом већ и тран сфор ма ци-
ју од но са из ме ђу ге о граф ске ди стри бу ци је бо гат ства и са ме по-
пу ла ци је).27) Де ло ва ње др жав них ор га на у ре жи ми ма са ви со ким 
ка па ци те том као ре зул тат има зна ча јан ути цај на ре сур се, ак тив но-
сти и ме ђу људ ске ве зе, док у ре жи ми ма са ни ским ка па ци те ти ма, 
без об зи ра на на пре за ње др жав них ор га на, ре пер ку си је су знат но 
уже. Уко ли ко, да кле, др жав ни ка па ци тет (са ва ри ра њем од ми ни-
мал них 0 до мак си мал них 1) ста ви мо у од нос пре ма де мо кра ти ји 
(са иден тич ним ва ри ра њем од ми ни мал них 0 до мак си мал них 1) 
мо же мо го во ри ти о че ти ри ши ро ко по ста вље не вр сте ре жи ма са 
ана лог ним вр ста ма пре ва лент не по ли ти ке (ви ди ди ја грам 3.): (1) 
не де мо крат ским са ви со ким ка па ци те ти ма - ма ло јав ног ан га жма-
на осим у слу ча ју ка да је по так нут од др жа ве, екс тен зив но укљу-
чи ва ње др жав не без бед но сти у сфе ру јав них по ли ти ка и про ме на 
ре жи ма би ло као ре зул тат бор бе на вр ху или ма сов не по бу не од о-
здо; (2) не де мо крат ским са ни ским ка па ци те ти ма - по лу от це пље не 
во ђе, са ци вил ним и вој ним ин ге рен ци ја ма, су прот ста вље не цен-
трал ној вла сти, ет нич ки бло ко ви и ре ли ги о зна мо би ли за ци ја, че ста 
на сил на бор ба са гра ђан ским ра то ви ма и ви ше по ли тич ких ак те ра 
са кри ми нал ном упо тре бом смр то но сне си ле; (3) де мо крат ским са 
ви со ким ка па ци те ти ма - че сти дру штве ни по кре ти, ак тив но сти ин-
те ре сних гру па и мо би ли за ци ја пре ко по ли тич ких пар ти ја, трет ман 
фор мал них кон сул та ци ја, са ком пе те тив ним из бо ри ма, као нај ва-
жни јег мо мен та по ли тич ких ак тив но сти, дис пер зив но по ста вље но 
др жав но над гле да ње јав них по ли ти ка ком би но ва но са ни ским сте-
пе ном по ли тич ког на си ља; и (4) де мо крат ским са ни ским ка па ци-
те ти ма - че сти дру штве ни по кре ти, ак тив но сти ин те ре сних гру па 
и мо би ли за ци ја пре ко по ли тич ких пар ти ја, са до дат ком трет ма на 
фор мал них кон сул та ци ја, са ком пе те тив ним из бо ри ма, као нај ва-
жни јег мо мен та по ли тич ких ак тив но сти, али са ма ње ефи ка сним 
др жав ним над гле да њем, ве ћим ан га жма ном по лу-ле гал них и иле-
гал них ак те ра у сфе ри јав них по ли ти ка и зна чај но ве ћим ни во ом 
смр то но сног на си ља у јав ној по ли ти ци.28) Ви дљи во је да у ова-
квој по став ци др жав ни ка па ци тет и де мо кра ти ја не мо ра ју би ти на 
истом ни воу, али да се ме ђу соб но осна жу ју. Да би др жа ва по ста ла 
ви ше де мо кра тич на она мо ра укљу чи ти дру штве не мре же, сма њи-
ти не јед на ко сти у дру штву и огра ни чи ти моћ не-др жав них ак те ра. 

27)  Tilly, C. Democracy,Cambridge University Press, Cambridge, 2007, стр. 16.

28)  Ibidem, стр. 20.
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Због ва жно сти др жав ног ка па ци те та у ре а ли за ци ји ових за да та ка 
из угла упра вља ња, др жа ва не мо же до сти ћи ви сок сте пен де мо-
кра тич но сти без, ви со ког ни воа др жав ног ка па ци те та (си мул та но 
ви со ки др жав ни ка па ци те ти мо гу учи ни ти ста бил ни јим ауто ри тар-
не по ли тич ке ре жи ме).

 

Д
рж

авни 
капацитет 

Демократија 

Недемократски са високим 
капацитетима- 

мало јавног ангажмана осим у 
случају када је потакнут од државе, 
екстензивно укључивање државне 

безбедности у сферу јавних 
политика и промена режима било 
као резултат борбе на врху или 
масовне побуне одоздо (нпр. 

Казахстан и Иран) 

Недемократски са ниским 
капацитетима- 

вође, са цивилним и војним 
ингеренцијама, супростављене 

централној власти, етнички блокови 
и религиозна мобилизација, честа 
насилна борба са грађанским 

ратовима и више политичких актера 
са криминалном употребом 

смртоносне силе (нпр. Сомалија и 
Конго) 

Демократски са високим 
капацитетима-  

чести друштвени покрети, активности 
интересних група и мобилизација преко 
политичких партија, третман формалних 

консултација, са компететивним 
изборима, као најважнијег момента 
политичких активности, дисперзивно 
постављено државно надгледање јавних 

политика комбиновано са ниским 
степеном политичког насиља (нпр. 

Норвешка и Јапан) 

Демократски са ниским капацитетима-  
чести друштвени покрети, активности 
интересних група и мобилизација преко 
политичких партија, третман формалних 

консултација, са компететивним 
изборима, као најважнијег момента 
политичких активности, али са мање 
ефикасним државним надгледањем, 
већим ангажманом полу-легалних и 
илегалних актера у сфери јавних 
политика и значајно већим нивоом 

смртоносног насиља у јавној политици 
(нпр. Белгија и Јамајка)  

0 1 

1 1 

1 


Дијаграм3.Тилијеватипологијареж

имасаприпадајућомполитиком
По М ар тину Пејн теру ( Martin Pai nt er) и Ј он у П јеру  (J on  

Pierre) , п олитичк и к апацитет предс та вља спо со бн ос т да  се при-
куп е и о рганизу ју  н уж ни ре су р си  зарад  фор мул исања  ра ционалн их 
 кол ективни х  изб ора и по ст ављања  стратегиј ск их  смерова  у вези  са  
алок ациј ом оскудни х рес ур са пот ре бн их з а ј авне  ци ље ве , админи-
ст ративни к апа цитети с е  односе  на  с по со бност  ефикасног  ор-
ганизо вањ а  људск им и  физичким  р ес урсима пот ребним  з а испорук у 
 или пре нос потеза  ил и одл ук а  управе ,  до к д ржавн и кап аци тет ма-
ниф ес тује меру  д рж ав не спо собн ости да  моб илизуј е  друштвен у 
и  економску п одршку  и  са гл аснос т  за јавно  ори је нтисане ци љеве 
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( ус редсређе ност на  од но с др жав е, збирн о  са  админис тративном  
и поли тичком улогом, и са мог  др уштва , то ј ес т на п остигну ћа 
 са мих и сх ода , поред  пр од укци је  полити чки х  и админи ст ративних 
резултата).29) Наи згл ед,  наја де кватн иј e предс тављ ање од но са  
и змеђу управља чки х ка пацитет а  је низ конце нтрич ни х круг ова , 
где  спо љн и поло жа ј  држав них а кт ивности сугериш е њену шир ину , 
то  је ст  идеју д а  ефекти вн а  поли ти ка и еф ика сна  адми нистрација 
пре дст ављају  њ ене („у же“ ) еле ме нт е. Међ утим,  државни кап-
ац ите т није п ро ст и зб ир  полити чк ог  и  администра тив ног капа-
ци тета, он предс тав ља одвојени аспект у прављања ,  ка о  што је 
и  с ва ки од  капацит ета до одређено г ниво а упућен на  о нај  други  
(р ад и  се о аналит ич ки  диста нц ираним, а ли  ме ђусобно зави сним, 
 ко нц ептима). 30)

За Ч ар лс а Полид ана (Char les  P ol idano), мо гу  се ко нст атоват и 
 тр и  елемента д ржав ног капацитет а:  (1) деспотска  м оћ -  сп особност 
д а  се до нос е одлу ке  б ез утицаја  п осе бних инте ре са ;  (2)  поли ти чк и 
или коо рди нативни капац ит ет -  сп особност д а се  дон осе  одлуке  н а 
осн ов у сазнат љивих  про це на  широког  спект ра  инфо рмациј а и пр-
ек о  процеса  к оји спа ја ра зли чи те  аге нције уп ра ве  ка ра ктерист ичне 
за дифер енц иране  об ласти; и (3)  инф рас тр ук т урна моћ или 
 имп лемент аци она власт -  др жавна  сп ос обност  да  обезб ед и пошто-
ва ње  в ласти ти х  одлука  и  покорав ање зако нима.31)  Ме ђу ти м, кад а 
се ра ди  о кап ацитету ј ав ног сект ор а, фокус  се  помера  са  д ржаве 
ка о цел ин е  на к апа цитет  ст алне  админи ст ра ти вне (би рократске) 
м аши нерије упра ве,  што условља ва да се  десп от ска моћ,  к оја  се 
више однос и на полит ич ку област у праве,  не  т ре тира к ао фраг-
ме нт кап аци тета јавно г  сектора.  Наравно,  о во  ника ко не  з начи да 
 по литика н ем а  никакво г утица ја на капацитет јавног  с ек тор,  али 
оно што  је ин те ре сант но  је да  с та лн а админ истра тивна ма шин ер-
ија уп ра ве  може д а  доп ри несе квалитету  и инте гр и тету, ч а к  и на 
 ви ши м нивои ма,  креир ања  п ол и ти ке ,  ад екват но  ин ст итуци онализ-
ова на би рок ра тија м ож е  значајн о  допр ин ети кв ал ит ету и  к охерен-
тност и  дон ошења  од лука преко  п о ли тичких  с авета  и  с трукт уи рања 
процеса д он оше ња од лука.32) 

Да б и политич ки  д ом ен  био  управ љи в и ко ордин аци ја  била  
м огућа,  мо ра п ос тојати  широк о ра спрос тра ње но и л ак о  доступно 

29) Painter, M., Pierre, J. „Unpacking Policy Capacity: Issues and Themes“,  у Painter, M.,  Pierre, 
J. (ed.) ChallengestoStatePolicyCapacity:GlobalTrendsandComparativePerspectives,
Palgrave Macmillan, New York, 2005, стр. 2.

30) Painter, M., Pierre, J. „Unpacking Policy Capacity: Issues and Themes“, op. cit., стр. 3.

31) Polidano, C. „Measuring Public Sector Capacity“, WorldDevelopment, 28(5), 2000, стр. 809.

32) Ibidem, 809-810.
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п озна вање  пр оце дура, т е  централне  п олит ичке а генциј е  као бир-
ократск и изр аз  и звр шне вл асти, које  ма нифе стују  п рос тор з а 
 јединстве но полити чк о  делањ е  у у прави  и о безбеђуј у  полит ичку 
конт ролу и ко нзи стентн ос т. 33)  Ерго,  у конте кс ту капа цитета  јавн ог 
сектора,  ја вних тела ко ја  су  у  власништв у или  конт ролисан а од ст-
ране цен тр алне  у праве,34) м огу  с е регистро ва ти  три д им ен зије: (1)  
по литички капаците т  -  спосо бност  да  с е стр ук туира процес  д он-
ош ења одлука,  да се координир а кроз  управу и  да се  у  њега укљу че 
 стр уч не   анализе; (2) и мпл ементациона вла ст  - сп ос обност да  с е 
спро во де одл уке и  оснажуј у прави ла  (как о унутар ј авног  сектор а 
та ко и  на  ни воу шире друштв ен е зај ед ни це), да  се обезбеди испо-
ру ка  услуга , то јест  да запослени „р аде  свој  п ос ао “ и да  не  посто-
ји  незаконито п ра жње ње фон до ва;  и (3) оп ера ти вна ефикасност и 
- с по со бности  д а се услуг е  ис поруче  ефикасно ( по  одређен ој  цени) 
 и  са  разумним сте пеном  квал итета .35) 

Ка о главне  др уштвено -п олитич ке и е кономске  фактор е36) 
кој и  ут ичу на  ја вн и  сектор  Поли да но идентификује  (ви ди ди ја г-
рам  4.):  (1 )  етничко-рег ион ал но  груписа ње или ф раг мен та ци-
ј а - утиче н а  имплеме нтацио ну  власт д рж аве  и мо же  у тицати  на 
 политичк и к апа ци те т, потр еб а  за репр езента цијом ра злич итих 
гру па  унут ар упр ављ ач ке стр ук ту ре чес то  резултује форси ра њем  
посеб ни х н а ушт рб  г енералних  пол итички  интереса; (2 ) ц ивилно  
друштво  -  ако  ци ви лно друштво на јшире одреди мо  као м оћ др уш-
тва  да о гранич и своје по ли тичке  вође, онда  он о  свакако  може да 
 има  по зи ти в ан утицај на и мп ле м ент ациону  в ласт и операц ионал-
ну ефика сно ст,  ово ва жи  с амо  за до бровољне , а соц ијатив не  г рупе 
са за јед ничким  интере сом, н а  ци ви лно д ру штво  које  по дра зумева 
демократску о дго ворнос т, а  не на  ас кр иптивн е  гр уп е  које  форс-
ир ају  партикула рис тички поли ти чк и стил з асн ован на на дм ета њу 
за  ре сур се; (3) п олитичка  н ес та би лност  - води  ка  полит изаци ји 
 јавно г  сек тора, кој и  по ста је по литички и ли  ма те ри ја лни и зв ор за 
 ин те нзифик ацију подр шке одређеног в ођ е  ил и вођ ств а  (т ренд по-
тц ењ ив ања и нституци ја  и  ангажов ањ а људи  од  поверења за  њи хову 
ко нтролу) ; (4)  ек ономска  кр из а - мож е утица ти  на ка паците т ј авног 

33) Davis, G. „Executive coordination mechanisms“,  у Weller, P., Bakvis, H., Rhodes, R. A. 
W. (ed.) Thehollowcrown:countervailingtrendsincoreexecutives, Macmillan, New York, 
1991, стр. 141.

34) Polidano, C. „Measuring Public Sector Capacity“, WorldDevelopment, 28(5), 2000, стр. 808.

35) Ibidem, стр. 810.

36) Полидано (Ibidem, стр. 807.) издваја политичке одабире у својој анализи капацитета 
јавног сектора, уз напомену, да то не значи да је администрација независна или да 
би требало да буде независна од истих, те да у пракси постоје државе које имају већу 
дистанцу од поља администрације него неке друге државе.
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с ек тора  пре ко  значајно г смањ ења издваја ња за  ја вни се кт ор или  
преко  см ањ ења пр ихода ја вних ч ин ов ника, кој и  су  о нда п рин уђ ени  
на пр он алажење ал те рн ативних  оп ција за  обезбеђење ср ед става за 
жив от;  и (5)  з ависнос т од е кон ом ске п ом оћи  - поре д  несумњ ив о 
позитивн их  еф ек ат а,  дово ди  и до де ста билиза ци је бу џе тс ког ци-
клу са ук олико  о др еђ ени про јек ти  буду ак ти виран и у ф инансиј-
ск ој год ин и  кој а није ок онч ана (ма ниф естује  с е слабљење м к он-
троле  ра сх ода), до  ду пли ра ња прој еката   ил и  су кобљавања у вез и 
р еализ ације  и ст их ако  постоји  више донација у  ист ој  об ласти,  т е, 
 због  по тен цијалног  ангажман а  до на торског  н овц а, до д ев иј ација у 
 по литички м  п ро цесима  н а  ли нији  преду зимањ а  ин ицијатива к оје 
ни су  по везан е са ствар ним  потреб ам а него  с а прет хо дно  утврђен ом 
наменом дона то рс ко г новца ,  т о  јест фо рм ули сањем при ор итета  у  
зависнос ти  од изно са пом оћи без обзира на њену сврху.37)
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37)  Ibidem, стр. 810-812.
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За мо дер но схва та ње др жав ног ка па ци те та ва жно је не што 
ре ћи о про це су гло ба ли за ци је.38) Стан дард ни по глед на гло ба ли за-
ци ју је од ре ђу је као ја сно уоч љи ва чи ње ни цу да свет по ста је све 
ви ше по ве зан пре ко еко ном ске отво ре но сти и тран сна ци о нал них 
ак те ра (или мре жа) ко је пра те тај про цес, то јест да све ве ћа моћ 
гло бал них, по ли тич ких и еко ном ских, ин тер ак тив них мре жа има 
сво је из во ри ште у сма ње њу мо ћи на ци о нал них, по ли тич ких и еко-
ном ских мре жа.39). Ер го, је дан од нај ва жни јих мо ме на та гло ба ли-
за ци је пред ста вља пи та ње су ве ре ни те та др жа ве у ра спо ну од то-
тал ног гу бит ка истог, пре ко сма њи ва ња др жав них ка па ци те та за 
кре и ра ње по ли ти ка и при вид ног по вла че ња из сфе ре еко ном ског 
упра вља ња, до иде је тран сфор ма ци је или ре кон сти ту и са ња др жа-
ве. У том кон тек сту, иде ал тип ски мо же мо го во ри ти о не ко ли ко раз-
ли чи тих вр ста су ве ре ни те та: (1) до ма ћи су ве ре ни тет - од но си се 
на ор га ни за ци ју јав не вла сти уну тар др жа ве и на ни во ефек тив не 
кон тро ле спро ве де не од стра не оних ко ји др же власт; (2) ме ђу за-
ви сни су ве ре ни тет - од но си се на спо соб ност др жав них ор га на да 
кон тро ли шу кре та ње пре ко вла сти тих гра ни ца; (3) ме ђу на род ни 
ле гал ни су ве ре ни тет - од но си се на уза јам но при зна ње др жа ва и 
дру гих ен ти те та; и (4) Вест фал ски (спољ ни) су ве ре ни тет - од но си 
се на ис кљу че ње спољ них ак те ра из уоб ли ча ва ња до ма ће вла сти.40) 
То су ге ри ше да раз ли чи ти ти по ви су ве ре ни те та не мо ра ју ну жно 
ићи у ком пле ту (на при мер - за чла ни це Европ ске уни је се мо же ре-
ћи да су из гу би ле свој ме ђу за ви сни и Вест фал ски су ве ре ни тет, али 
су ус пе ле да за др же до ма ћи и ме ђу на род ни ле гал ни су ве ре ни тет). 

За про цес гло ба ли за ци ју се мо же, да кле, ре ћи да тех нич ке 
и еко ном ске про ме не пред ста вља ју ну кле ус кул тур них и по ли тич-
ких про ме на.41) Она ме ња мо дер ну др жа ву на на чин ства ра но ви 
оквир за ин сти ту ци о нал ну ре гу ли са ње и ко ор ди на ци ју еко ном ског 
упра вља ња. За Ка ни шка Ја ја су ри ја (Ka nis hka Jayasu riya), сло же на 
гло бал на по ли тич ка еко но ми ја има два бит на ефек та на др жав ну 
струк ту ру: (1) она ства ра ве ли ку не си гур ност у гло бал ној еко но-
ми ји, што зах те ва да се др жа ва по на ша на на чин ко ји про мо ви ше 

38) Види Стојановић, Ђ. „Различити теоретски приступи концепту глобалног цивилног 
друштва“, Српскаполитичкамисао, 28(2), 2010, стр. 53-82.

39) Weiss, L „Introduction: bringing domestic institutions back in“, у Weiss, L. (ed.) States in
theGlobalEconomy:BringingDomesticInstitutionsBackI.,Cambridge University Press, 
Cambridge, 2003, стр. 5.

40) Krasner, S. D. Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton University Press, Princeton, 
1999, стр. 9.

41) Shaw, M. TheoryoftheGlobalState:GlobalityasUnfinishedRevolution,Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge, 2000, стр. 8.
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ста бил ност на ни воу до ма ће еко но ми је; и (2) до ла зи до огра ни че ња 
ка па ци те та др жа ве да ко ор ди ни ра по ли тич ко пре го ва ра ње и ком-
пен зу је ин те ре сне гру пе. Ово су ге ри ше да гло ба ли за ци ја ре зул ту је 
са по ли тич ким ин сти ту ци ја ма ко је не по сто је на ни воу еко ном ске 
раз ме не, до ми нант ни об лик кре и ра ња по ли ти ке је ви ше по зи ци о-
ни ран као ствар ну жно сти не го што се мо же тре ти ра ти као ствар 
пре фе рен ци ја, док је по ли тич ки ка па ци тет ма ни фе сто ван као ме-
ша ви на до ма ћих и ме ђу на род них ре сур са, те ре про ду ко ван пре ко 
по ве ћа ња са рад ње из ме ђу др жа ве и еко ном ских ак те ра. Ефе кат 
гло ба ли за ци је је, да кле. и да не ке по ли тич ке из бо ре сти му ли ше 
док дру ге де сти му ли ше, па се не ка по ли тич ка ре ше ња по ка зу ју 
као да ле ко зах тев ни ја по пи та њу уоб ли ча ва ња и при ме не. Ви ше 
или ма ње је ја сно да гло ба ли за ци ја мо же има ти и огра ни ча ва ју ће 
и омо гу ћа ва ју ће ефек те, а да код др жа ва ко је се на ла зе у про це су 
из град ње или ре кон струк ци је из град ња ин сти ту ци ја тре ба да прет-
хо ди еко ном ском отва ра њу.42) Тре ба још на по ме ну ти да се као ва-
жно пи та ње на ме ће до ко је ме ре гло бал но устро је ни ка пи та ли зам, 
нео ли бе рал не про ве ни јен ци је, за и ста во ди ка зна чај ном ре ду ко ва-
њу де мо крат ских по тен ци ја ла др жа ве, јер но се ћи про бле ми ко ји 
су по ве за ни са гло ба ли за ци јом су ма ње усме ре ни ка пи та њи ма оп-
стан ка др жа ве, а ви ше ка очу ва њу де мо кра ти је. 

In sum ma, као што је већ ре че но, по јам ка па ци те та, ко ји је 
ин те ре сан тан за ана ли тич ки кон текст ово га ра да, се нај че шће раз-
у ме као спо соб ност не ке ор га ни за ци је да бу де одр жи во ефи ка сна 
у оства ри ва њу вла сти тих ци ље ва. За др жав ни ка па ци тет (ви ди 
ди ја грам 5.) се мо же ре ћи да се са сто ји од кон сти ту тив не и ин-
фра струк ту рал не ком по нен те. Ка да се го во ри о кон сти ту тив ном 
ка па ци те ту, ко ји пред ста вља спо соб ност мо дер не др жа ве да мо би-
ли зу је по је дин це, гру пе, и дру штве не ин сти ту ци је, те да их укљу чи 
у упра вљач ки про цес, ми сли се на сле де ће ва ри ја бле: (1) сег мент-
ну ва ри ја блу - од но си се на сте пен до ко је га је дру штво по де ље но 
с об зи ром на ет нич ке, ре ли гиј ске, лин гви стич ке или дру штве но-
еко ном ске па ра ме та ре и на сте пен до ко га сви де ло ви уче ству ју 
у ор га ни за ци ји др жа ве и при ме ни ње них по себ них по ли ти ка; (2) 
ор га ни за ци о ну ва ри ја блу - од но си се на сте пен до ко га дру штве не 
ин сти ту ци је са ра ђу ју са др жа вом; (3) ва ри ја блу иден ти те та - од но-
си се на сте пен до ко га се по је дин ци при мар но иден ти фи ку ју пре ко 
др жа вљан ства, то јест на ци о нал но сти; (4) ва ри ја блу др жав ног об-
ли ка и ре жи ма - од но си се на вер ти кал ну ор га ни за ци ју вла сти и на 
на чин уре ђе ња јав не пар ти ци па ци је и до но ше ња од лу ка од стра не 

42)   Weiss, L „Introduction: bringing domestic institutions back in“, op. cit., стр. 27.
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по ли тич ких ин сти ту ци ја (уста ва, од но са ле ги сла ти ве и ег зе ку ти ве, 
те пар тиј ског и из бор ног си сте ма), док ин фра струк тур ни ка па ци-
тет, спо соб ност др жа ве да про ши ри ин сти ту ци о нал ну мре жу, да 
кон тро ли ше те ри о то ри ју и да ор га ни зу је дру штве не од но се, об у-
хва та: (1) те ри то ри јал ну ва ри ја блу - од но си се на сте пен до ко га 
др жа ва ефи ка сно кон тро ли ше вла сти ту те ри то ри ју; (2) еко ном ску 
ва ри ја блу - од но си се на спо соб ност др жа ве екс трак ту је и учи ни 
ко ри сним ре сур се уну тар од ре ђе не те ри то ри је; (3) би ро крат ску 
ва ри ја блу - од но си се на сте пен до ко га др жа ва ад ми ни стра тив-
но пе не три ра у сво ју те ри то ри ју; и (4) функ ци о нал ну ва ри ја блу - 
под ра зу ме ва спо соб ност др жа ве да обез бе ди јав не услу ге, по пут 
здрав стве ног си сте ма, обра зов ног си сте ма, тран спор та или за шти-
те око ли не.43)
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43)  Cracuin, C. „State Capacity“, у Kurian, G. T. (ed.) TheEncyclopediaofPoliticalScience, CQ 
Press [Sage], Washington, 2011, стр. 1600-1601.
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СЛАБЕИЈАКЕДРЖАВЕ

При хва та ју ћи по став ку Ба ри ја Бу за на (Ba rry Bu zan) да је 
др жа ва за сно ва на на три ну жна и ме ђу соб но по ве за на еле мен та: 
(1) фи зич ким ка рак те ри сти ка ма (те ри то ри ји, ста нов ни штву, при-
род ним ре сур си ма и ма те ри јал ном бо гат ству), (2) иде ји др жа ве 
(историјскom на сле ђу, тра ди циј ско-кул тур ним осе ћа њи ма и иде о-
ло ги ја ма) и (3) ин сти ту ци ја ма (ре жи мом и упра вљач ким скло пом), 
Ка ле ви Хол сти (Ka le vi Hol sti), ка да го во ри о ја ким др жа ва ма, по-
тен ци ра ва жност вер ти кал не ди мен зи је ле ги тим но сти (по ве за ност 
дру штва, по ли тич ких ин сти ту ци ја и ре жи ма, зах те ви за естра хо ва-
њем ре сур са мо ра ју би ти ис пра ће ни аде кват ним услу га ма и пар ти-
ци па ци јом) и хо ри зон тал не ди мен зи је ле ги тим но сти (кри те ри ју ми 
за при па да ње од но сној по ли тич кој за јед ни ци, ни ко не сме би ти ис-
кљу чен из исте) са сле де ћим стан дар ди ма: (1) им пли цит ним (ме та-
фо рич ким) дру штве ним уго во ром (др жа ва има пра во да екс тра ху је 
ре сур се, али мо ра и да обез бе ди сер ви се и до зво ли пар ти ци па ци ју 
у од лу чи ва њу о њи хо вој ало ка ци ји); (2) кон сен зу сом из ме ђу свих 
сек то ра дру штва у ве зи основ них пра ви ла по ли тич ке игре, обич-
но из ра же них уста вом; (3) јед на ком мо гућ но сти уче ство ва ња у до-
но ше њу од лу ка и ало ка ци ји ре сур са или фон до ва (ни јед ној гру па 
не сме би ти оспо ре на мо гућ ност да стиг не до по ли тич ке мо ћи и 
кон зу ми ра ња ње них бе не фи ци је); (4) ја сним раз два ја њем при ват-
не до би ти од јав них услу га (др жа ва ни ка ка не сме би ти ста вље на 
у функ ци ју лич не ко ри сти); (5) ефек тив ним су ве ре ни те том (др жа-
ва и ње не ин сти ту ци је мо ра ју оси гу ра ти без бед ност, за ко не и по-
ре дак); (6) иде о ло шким кон сен зу сом и праг ма тич ном по ли ти ком 
(ја ке др жа ве су до ми нант но обе ле же не та ко ре ћи пот пу ним уда ља-
ва њем од фун да мен тал ног по ла по ли ти ке ка ње ном ин стру мен тал-
ном по лу); (6) ци вил ном кон тро лом вој ске (уко ли ко вој ска по ста не 
„др жа ва у др жа ви“ ну жно до во ди у пи та ње на че ло су ве ре но сти); 
и (7) ме ђу на род но при зна тим те ри то ри јал ним гра ни ца ма и др жав-
ном ле ги тим но сти (ја ке др жа ве има ју фик си ран и ста лан ме ђу на-
род ни пер со на ли тет).44)

Ка да се ра ди о сла бим др жа ва ма, Хол сти ре ги стру је не ко-
ли ко ва жних струк ту рал них мо мен та: (1) по сто ја ње ни ског ни воа 
или од су ства вер ти кал не ле ги тим но сти ма ни фе сто ва ног па ра док-
сом ја ке де спот ске а сла бе ин фра струк тур не мо ћи др жа ве (ви ди 
ди ја грам 1.), еви дент ни су до бро раз ви је ни ин стру мен ти др жав-
ног над гле да ња али по што ва ње вла ди них уред би је ни ска, власт 
је ло ка ли зо ва на и по сто ји от клон пре ма др жа ви као ле ги тим ном 

44)  Hol sti, K. J. Thestate,war,andthestateofwar, op.cit., стр. 83, 91-99.
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из во ру вла сти, усме ра ва ња и услу га (ауто ри та ри зам сла бих др жа-
ва се не мо же из јед на чи ти са ка па ци те том ефек тив не упра ве); (2) 
при су ство пер со на ли зо ва ња др жа ве, не мо гућ ност ја сног раз два-
ја ња из ме ђу др жа ве и вла да о ца опред ме ће ног па три мо ни јал ном 
осно вом по ли ти ке, пре ва лент но шћу па трон-кли јент по ве за но сти 
уме сто ле гал но-ра ци о нал них од но са, др жа ва ни је упо тре бљи ва за 
прак тич не свр хе већ пред ста вља про стор за ма ни пу ла ци ју (ка да се 
вла да о ци по на ша ју као да су они др жа ва, они је за пра во ра ди кал-
но сла бе); и (3) од су ство хо ри зон тал не ле ги тим но сти, не по сто ја ње 
јед не за јед ни це са при пад ни ци ма ко ји су пот пи са ли (ме та фо рич-
ки) дру штве ни уго вор из ме ђу се бе, фи гу ри ра ње ви ше (ет нич ких, 
ре ли ги о зних, кла сних, ка стин ских, је зич ких или те ри то ри јал них) 
за јед ни ца и ка те го ри ја ко је об ли ку ју при ро ду по ли ти ке и струк-
ту ру вла сти.45) Уко ли ко, да кле, др жа ва по ка зу је не до ста так вер ти-
кал не и хо ри зон тал не ле ги тим но сти, то јест ако је ње на струк ту ра 
вла сти при мар но па три мо ни ја ла не при ро де, она ће де фи ни тив но 
би ти сла ба, ни је спор но да ће, са де фи ни са ним гра ни ца ма, за ста-
вом, упра вљач ким слу жба ма, ам ба са да ма и вој ском, спо ља и ли чи-
ти на др жа ву, али ће за пра во пред ста вља ти „пра зну љу шту ру“ без 
аде кват ног или би ло ка квог са др жа ја.

Ва жно за ову про бле ма ти ку је и Хол сти је во де тек то ва ње раз-
ли ке из ме ђу оми ље но сти од ре ђе не вла де и ле ги тим но сти др жа ве, 
то јест кон ста то ва ња ди фе рен ци је из ме ђу ре жи ма и др жа ве.46) На и-
ме, за за пад на дру штва је ка рак те ри стич но да те жња ка зба ци ва њу, 
про ме ни не по пу лар не вла де, не мо ра ну жно би ти по ве за на са ре-
зо лут ним на па дом на др жа ву, ње не но се ће иде је или др жав не ин-
сти ту ци је и vi ce ver sa: из бор на по бе да не зна чи ну жно и зах тев за 
су штин ским про ме на ма устав ног по рет ка, то јест не ка вла да мо же 
би ти и ре ла тив но по пу лар на а да др жа ва из гу би спо соб ност за це-
ли ну ис по ља ва ња вла сти и ло јал ност свих гра ђа на. Ово им пли ци-
ра да од ре ђе ни вла дар мо же тен ден ци о зно, а за рад лич них ци ље ва, 
по вла сти ца или ко ри сти, да ану ли ра ду а ли тет из ме ђу ре жи ма и др-
жа ве, да др жа ву пре тво ри у соп стве но вла сни штво, те са ње го вим 
си ла ском са вла сти и са ма др жа ва се на ла зи на иви ци про па сти. 
На тој ли ни ји, Хол сти као ва жне фак то ре ко ји ути чу на ин тен зи тет 
ле ги ти ми те та др жа ве на во ди: (1) оси гу ра ва ње лич не без бед но сти; 
(2) ба ланс из ме ђу др жав не екс трак ци је и услу га (по ре зи и це не не 
сме ју да угро жа ва ју пре жи вља ва ње гра ђа на, ало ка ци ја мо ра би ти 
по ста вље на на прин ци пи ма пра вич но сти); (3) по сто ја ње дру штве-
ног кон сен зу са у ве зи са по ли тич ким пра ви ли ма игре (де ли мич но 

45) Ibi dem, стр. 63. 104-108.

46) Ibi dem, стр. 84-85.
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по што ва ње устав них зах те ва је че сто ка му фла жа за при кри ва ње 
ствар них од но са, не ка де мо крат ска пра ви ла мо гу има ти не га тив-
не ефек те у др жа ва ма где по сто је раз ли чи те за јед ни це из ве де не на 
осно ву раз ли чи тих кул тур них, еко ном ских и по ли тич ких кри те ри-
ју ма); (4) ану ли ра ње по ли ти ке ис кљу че ња дру гих из пар ти ци па-
ци је и при сту па ре сур си ма (не ке др жа ве ка рак те ри шу ели те ко је 
фор му ли шу по ли тич ки по ре дак око иза бра них гру па и по ни шта ва-
ња свих оних ко ји не де ле њи хов по глед на свет пре ко по ко ра ва ња, 
ра се ља ва ња, при нуд не аси ми ла ци је, од у зи ма њем пра ва гла са или, 
чак, ма сов них уби ста ва); (5) сма њи ва ње оп се га ве хе мент но сти и 
ул ти ма тив но сти у од но су на иде ју и при ро ду др жа ве, при ро ду по-
ли тич ке за јед ни це, од но са из ме ђу раз ли чи тих за јед ни ца уну тар др-
жа ве и свр хе упра вља ња (по сто ја ње зна чај ног бро ја во ђа, по кре та 
гру па и по је ди на ца ко ји не при зна ју ћи иде је и ин сти ту ци је др жа ве 
у ко јој жи ве од у зи ма ју ле ги ти ми тет ње ним вла да о ци ма и не по ве-
ћа ва ју осе ћај за јед ни штва са дру гим гра ђа ни ма); и (6) ели ми ни са-
ње ма сов не ко руп ци је.47) Као глав на за мер ка Хо ли сти је ве по став-
ке се мо же на ве сти за по ста вља ње ба лан са из ме ђу уну тра шњих и 
спољ них фак то ра ко ји де фи ни шу сла бост др жа ве, на ште ту ових 
по то њих.

По Чар лсу Ти ли ју, мо гу се раз ли ко ва ти ја ке, сред ње ја ке (ре-
ци мо услов но: функ ци о нал не) и сла бе др жа ве, при че му про цес 
ја ча ња др жа ве ини ци ра про цес ње ног под ре ђи ва ња јав ним по ли ти-
ка ма и по ве ћа ња на род не кон тро ле јав них по ли ти ка, што ре зул ту је 
са тим да се јав не по ли ти ке од ли ку ју и сма ње њем не јед на ко сти и 
ин те гра ци јом мре жи по ве ре ња.48) Код ја ких др жа ва, др жав ни ка-
па ци тет је уве ћан пре не го што до ђе до де мо кра ти за ци је, др жа-
ва, да кле, по ста је де мо крат ска али већ рас по ла же са сред стви ма за 
осна жи ва ње од лу ка ко је су по сле ди ца ши ро ке, јед на ке, за шти ће не 
и уза јам но огра ни ча ва ју ће ин тер ак ци је гра ђа на, код сред ње ја ких 
др жа ва се мо же кон ста то ва ти про цес из град ње др жав них ин сти-
ту ци ја, па су при ми ра ње ауто ном них цен та ра мо ћи, ус по ста вља ње 
кон тро ле др жа ве пре ко јав них по ли ти ка и про ши ре ње на род ног 
ути ца ја над јав ним по ли ти ка ма тра је ду же не го код ја ких др жа ва, 
док је код сла бих др жа ва про цес де мо кра ти за ци је оме тен не мо гућ-
но шћу да се ану ли ра ауто но ми ја цен та ра мо ћи и при су ство не јед-
на ко сти у јав ним по ли ти ка ма, те да се по кло пе мре же по ве ре ња 

47)  Ibi dem, стр. 108-116.

48)  Tilly, C. Democracy,op. cit., стр. 162.
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и јав не по ли ти ке, што ре зул ту је пе ри фер ном по зи ци јом др жа ве у 
че стим и на сил ним кон флик ти ма ко ји их ка рак те ри шу.49)

На кра ју, мо же се ре ћи да др жав ни ка па ци тет за упра вља ње 
дру штвом за ви си ка ко од кон фи гу ра ци је др жа ве та ко и од кон фи гу-
ра ци је дру штва (по сто је три се та ва ри ја бли: (1) струк ту ра др жа ве, 
(2) од нос дру штва и др жа ве и (3) струк ту ра дру штва, ја ка др жа ва 
апо стро фи ра по сто ја ње ме ри то крат ске би ро крат ске ели те, ру ко-
во ди о ца ко ји ни су огра ни че ни че стим из бо ри ма, ја ке ле ги сла ту ре 
или не за ви сног суд ства и при су ство ефек тив них ло кал них аген ци-
ја.50) Ме ђу тим, ауто ном не и изо ло ва не др жав не ин сти ту ци је ни су 
до вољ не ка да је у пи та њу ја ко дру штво, по треб на је бли ска по ве-
за ност са дру штве ним и еко ном ским ин сти ту ци ја ма. Та ко Лин да 
Вајс (Lin da We iss) об ја шња ва ју ћи за што су не ке др жа ве успе шни је 
у еко ном ском при ла го ђа ва њу уво ди по јам тран сфор ма ци о ног ка-
па ци те та (по ве за но сти из ме ђу упра ве и еко ном ског сек то ра). Она 
по ла зи од то га да др жа ве ни су уни тар не и мо но лит не струк ту ре 
већ ор га ни за ци о ни ком плек си, па да стра те ги је при ла го ђа ва ња или 
ме ња ња тре ба ре а ли зо ва ти пре ко по ве зи ва ња би ро крат ских аген-
ци ја (др жав них) и сек то ри јал них ак те ра, кроз про цес пре го ва ра ња 
ко ји озна ча ва као упра вља ну ме ђу за ви сност.51) Пред став ни ци ин-
ду стри је и др жав ни ак те ри за др жа ва ју ауто но ми ју, али по сле пре-
го во ра за јед нич ки ра де на ши ре по ста вље ним ци ље ви ма (мо ни-
то ри са ним од стра не др жа ве). Пре ко овог по ве зи ва ња са но се ћим 
еко ном ским гру па ци ја ма, др жа ва мо же екс тра хо ва ти и раз ме ни ти 
ви тал не ин фор ма ци је са про из во ђа чи ма, под ста ћи пар ти ци па ци ју 
при ват ног сек то ра у кључ ним по ли тич ким обла сти ма и по ди ћи на 
ви ши ни во ин ду стриј ског уче шћа у раз вој ним на ци о нал ним стра-
те ги ја ма.52)

*
**

In sum ma, с об зи ром на чи ње ни цу да се ка па ци тет, ауто но ми ја 
или др жав на сна га нај че шће раз у ме ва ју у од но су на дру штво, уло-
га дру штва и ка рак тер од но са из ме ђу др жа ве и дру штва пред ста-
вља ва жан ана ли тич ки тренд: др жав но-цен трич ни („ета ти стич ки“) 
при сту пи раз ма тра ју ре ле вант ност дру штва, дру штве но-цен трич-

49) Ibi dem, стр. 161-165.

50) Ви ди Hall, P. A. GoverningtheEconomy:thePoliticsofStateInterventioninBritainand
France,Ox ford Uni ver sity Press, New York, 1986. и Hag gard, S. PathwaysfromthePerip-
hery,Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 1990.

51) We iss, L. TheMythofthePowerlessState,Po lity Press, Cam brid ge, 1998, стр. 15-16, 38.

52) Ibi dem, стр. 39.
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ни при сту пи раз ма тра ју ре ле вант ност др жа ве. По ред то га, кул ту-
ра ли стич ка, струк ту ра ли стич ка, ра ци о на ли стич ка и пер спек ти ва 
исто риј ског ин сти ту ци о на ли зма при сту па ју др жа ви као за себ ном 
ис тра жи вач ком ен ти те ту, као не дво сми сле но са мо стал ној струк-
ту ри. Фун да мен тал на иде ја је да се ди хо то ми ја др жа ва-дру штво, 
за ме ни по став ком др жа ве у дру штву: др жа ва ни ка ко ни је спо соб на 
да ме та мор фо зом дру штва раз ре ши па ра докс исто вре ме не одво је-
но сти од дру штва и по зи ци је (ин те грал ног) дру штве ног сег мен та. 
Услед то га, ис по ља ва ње др жа ве ори јен ти са но ка дру штву и от пор 
дру штва ори јен ти сан ка др жав ним за хва ти ма, схва ће ним као њи-
хо ва уза јам на тран сфор ма ци ја, до во ди до не мо гућ но сти фор му-
ли са ња ја сне ди стинк ци је из ме ђу њи хо вих сфе ра, гра ни ца из ме ђу 
њих оста је не ја сна и за му ће на. При том, ана ли за на ци о нал них иде-
о ло ги ја се мо же сма тра ти по год ним за пи та ња ко ја се ти чу кон со-
ли да ци је мо ћи и из ра жа ва ња иден ти те та, али ни је нај по год ни ја за 
об ја шње ње спо соб но сти и огра ни че ња са вре ме них др жа ва.

Ка да се ра ди о др жав ном ка па ци те ту, пре све га, на по ме ни мо 
да ка па ци тет ма ни фе сту је спо соб ност из во ђе ња од ре ђе не функ-
ци је и про дук ци ју же ље них ис хо да. Ер го, ста вље но у од но су на 
др жа ву, ка па ци тет је спо соб ност вла де да ис пу ни раз ли чи ти уло-
ге и, кон се квент но, до сег не про кла мо ва не еко ном ске, по ли тич ке 
или дру штве не ци ље ве, док ауто но ми ја оли ча ва мо гућ ност уоб ли-
ча ва ња др жав них ин те ре са без кон сул то ва ња или ува жа ва ња кор-
пу са дру штве них ин те ре са. Ови ци ље ви, да кле, ва ри ра ју и ни су у 
пот пу но сти ком па ти бил ни са на род ним зах те ви ма, већ из ра жа ва ју 
микс не за ви сних др жав них ин те ре са и на род ног при ти ска. Без об-
зи ра што пред ста вља ју др жав не атри бу те, ауто но ми ја и ка па ци тет 
не ма ни фе сту ју са мо екс клу зив ну функ ци ју др жав не ор га ни за ци је 
и ре сур са, већ су де тер ми ни са ни и спе ци фи ку мом се та др жав них 
од но са са дру штвом. Стал но уза јам но де ло ва ње ова три фак то ра 
(ре сур са, ор га ни за ци је и др жав но-дру штве них од но са) ре зул ту је 
об ли ко ва њем или пре о бли ко ва њем ква ли те та ауто но ми је и ка па ци-
те та. Ин ди рект но, ово сва ка ко им пли ци ра и да се спо соб на др жа ва 
не осла ња са мо на при нуд ну моћ већ и на моћ ис пу ња ва ња оп штих 
ин те ре са, са не из бе жним по ве ћа њем ле ги тим но сти. На по ме ни мо 
та ко ђе, без об зи ра на то што се др жа ве са ја ком де спот ском мо ћи 
че сто иден ти фи ку ју као ја ке др жа ве, њи хов сте пен ауто но ми је и 
из нос ка па ци те та ни је ујед на чен, док се по ве ћа ње ин фра струк тур-
не мо ћи сва ка ко по зи тив но ре флек ту је на ре а ли за ци ју вла сти тих 
ци ље ва, те тре ба во ди ти ра чу на о то ме да др жа ва не мо же до сти ћи 
ви сок сте пен де мо кра тич но сти без ви со ког ни воа др жав ног ка па-
ци те та.



Ђ.Стојановић,Ж.Ђурић,Љ.Деспотовић Концептуалниоквирза...

37

DjordjeStojanovic,ZivojinDjuric,LjubisaDespotovic

CONCEPTUALFRAMEWORKFORTHE
ANALYSISOFSTATECAPACITY

Summary
This pa per cri ti cally analyzes the va ri o us con cep tual ap pro ac hes 

to the mo dern sta te. By ex po sing the con cep tual short co mings of We-
ber’s ap pro ach to the sta te, the fo cus shifts from the sta te as a cre a tor 
of ru les and its ex clu si ve use of vi o len ce for the sa ke of obe di en ce to 
sta te de ci si ons on the many forms of in ter ac tion of mul ti ple se pa ra te 
systems that are typi cal for every hu man so ci ety. In this sen se, the sta te 
has li mi ted auto nomy, which is not fi xed. Re spec ting the di vi sion of the 
de spo tic and in fra struc tu ral po wer of the sta te, the work al so analyzes 
the re la ti on ship bet we en sta te ca pa city and de moc racy, the re la ti on ship 
bet we en the sta te, po li ti cal and ad mi ni stra ti ve ca pa city, the im pact of 
glo ba li za tion on sta te ca pa city and so ve re ignty, and, fi nally, analyzing 
im por tan ce of ver ti cal and ho ri zon tal le gi ti macy for the clas si fi ca tion 
on we ak and strong sta tes .The pa per con clu des with emp ha sis on mu-
tu ally em po we ring re la ti on ship bet we en the le vel of sta te ca pa city and 
de moc racy, with the af fir ma tion of the ro le of sta te in the era of glo ba-
li za tion and the po si ti o ning of the sta te–so ci ety re la ti ons as es sen tial to 
un der stan ding the sta te ac tion.
Keywords: sta te ca pa city, po licy ca pa city, ad mi ni stra ti ve ca pa city, po li ti cal 

in sti tu ti ons, de moc racy, glo ba li za tion.
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Resume
In ac cor dan ce with the fact that ca pa city, auto nomy and sta te 

strenght are usu ally un der stood in re la tion to so ci ety, con si de ra tion of 
the ro le of so ci ety and the cha rac ter of re la ti ons bet we en sta te and so ci-
ety is an im por tant analyti cal trend: sta te-cen tric (“sta tist”) ap pro ac hes 
re cog ni ze the re le van ce of so ci ety, so cio-cen tric ap pro ac hes re cog ni ze 
the re le van ce of the sta te. De spi te this, cul tu ra list, struc tu ra list, ra ti o-
na list and hi sto ri cal in sti tu ti o na lism per spec ti ve ap pro ach to the sta te 
as a se pa ra te re se arch en tity, as cle arly in de pen dent struc tu re. The fun-
da men tal idea is that the dic ho tomy of sta te-so ci ety, be re pla ced with 
lo ca ting the sta te in so ci ety: sta te is not able to re sol ve the pa ra dox of 
si mul ta ne o us se pa ra tion of so ci ety and the po si tion of so cial seg ments 
with the me ta morp ho sis of so ci ety. As a re sult, the im pact of go vern-
ment ac ti vi ti es on so ci ety and the im pact of so cial re si stan ce to sta te 
ac tion, un der stood as a mu tual tran sfor ma tion, le ads to an ina bi lity to 
for mu la te a cle ar dis tin ction bet we en the ir sphe res, the bo un dary bet-
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we en them re ma ins un cle ar and blur red. In that sen se, analysis of na ti-
o nal ide o lo gi es can be con si de red su i ta ble for qu e sti ons con cer ning the 
con so li da tion of po wer and ex pres si on of iden tity, but not best su i ted to 
ex pla in the ca pa bi li ti es and li mi ta ti ons of mo dern sta tes.

In the ca se of sta te ca pa city, abo ve all, no te that the ca pa city re-
flec ted abi lity to per form cer tain fun cti ons and pro du ce de si red out co-
mes. Er go, pla ced in re la tion to the sta te, the ca pa city of the go vern ment 
is abi lity to ful fill dif fe rent ro les and, con se qu ently, re ac hes the proc la i-
med eco no mic, po li ti cal or so cial ob jec ti ves, whi le auto nomy em bo di es 
the pos si bi lity of sha ping sta te in te rests wit ho ut con sul ting or ta king 
in to ac co unt the cor pus of so cial in te rests. The se ob jec ti ves, the re fo re, 
vary and are not fully com pa ti ble with po pu lar de mands, but ex press 
the mix of in de pen dent sta te in te rests and po pu lar pres su re. No mat ter 
what are the at tri bu tes of the sta te, auto nomy and ca pa city not only ma-
ni fe sted an ex clu si ve fun ction of sta te or ga ni za tion and re so ur ces, sta te 
auto nomy and ca pa city are de ter mi ned by a set of sta te re la ti ons with 
so ci ety. Con stant in ter play of the se three fac tors (re so ur ces, the or ga-
ni za tion and sta te-so ci ety re la ti ons) re sults in sha ping or res ha ping the 
qu a lity of sta te auto nomy and ca pa city. In di rectly, this cer ta inly im pli es 
that the ca pa ble sta te is not able to rely only on co er ci ve po wer, but al so 
on the po wer to ful fill the ge ne ral in te rest, with the ine vi ta ble in cre a se 
in le gi ti macy. We sho uld men tion al so, re gar dless of the fact that co-
un tri es with strong de spo tic po wer is of ten iden ti fied as a strong sta te, 
the ir de gree of auto nomy and the amo unt of ca pa city is not uni form, 
whi le in cre a sing of in fra struc tu ral po wer cer ta inly ha ve a po si ti ve im-
pact on the re a li za tion of the ir go als, and sho uld ta ke in to ac co unt that 
sta te can not ac hi e ve a high de gree of de moc racy wit ho ut the high le vel 
of sta te ca pa city.

* Овај рад је примљен 26. априла 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. јуна 2011. године.



УДК: 329:342.51
Оригинални научни рад

Српска политичка мисао 
број 2/2011.

год. 18. vol. 32.
стр. 41-56.

41

МаркоПејковић
Институт за политичке студије, Београд

ФРАКЦИОНАЛИЗАЦИЈАПАРТИЈСКОГ
СИСТЕМАИСТАБИЛНОСТВЛАДЕ*

Сажетак
Свр ха овог ра да ће би ти да се утвр ди да ли и у ко јој ме ри 

по сто ји ста ти стич ка по ве за ност из ме ђу два бит на по ли тич ка фе-
но ме на: фрак ци о на ли за ци је (фраг мен та ци је) пар тиј ског си сте ма и 
ста бил но сти вла де, од но сно ду жи не тра ја ња ''ка би не та'' уну тар по-
ли тич ког си сте ма Ср би је. Уко ли ко је евен ту ал на ко ре ла ци ја ја ка, 
др жи мо да би то у ве ли кој ме ри не са мо по мо гло ква ли тет ни јем 
по ли ти ко ло шком за кљу чи ва њу у ве зи (не)ста бил но сти по ли тич-
ких ин сти ту ци ја, не го нам и омо гу ћи ло да срп ску по ли тич ку на у ку 
по диг не мо на ви ши сту пањ ко ји по ред де скрип ци је или об ја шње-
ња под ра зу ме ва и ре ла тив но по у зда ну прог но сти ку кроз упо тре бу 
ре гре си о не ана ли зе. Пре то га, да је се пре глед по зна тих фор му ла 
за ин декс фрак ци о на ли за ци је и оп ти ра се за јед ну од њих, јер иако 
из бор фор му ле не ути че на ко е фи ци јент ко ре ла ци је ни ти на ре гре-
си ју, на ово нас на во ди чи ње ни ца да око фор му ла не по сто ји са гла-
сност у на у ци и да сва ка од њих по себ но од го ва ра на ин ту и тив ну 
пред ста ву о бро ју ре ле вант них пар ти ја, уз раз ли чи те де ви ја ци је на 
ре ла ци ји сна га пар ти ја – вред ност ин дек са. 
Кључ не ре чи: пар тиј ски си стем, ста бил ност вла де, број пар ти ја, тра ја ње 

вла де, ин декс фрак ци о на ли за ци је, ко ре ла ци ја, По а со но ва 
ре гре си ја.

У на шој ана ли зи ко ри сти ће мо при ступ ра ци о нал ног из бо ра 
у по гле ду пар тиј ских ста во ва и пар тиј ске ди сци пли не. Од но сно, 
прет по ста ви ће мо да су пар ти је уни тар ни ак те ри ко ји ма је циљ да 
мак си ми зу ју сво ју моћ у си сте му без об зи ра на иде о ло шку цр ту 

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, којi финансира 
Министарство просветe и наукe Републике Србије.
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сво јих парт не ра или су пар ни ка. Узи ма мо у об зир са мо њи хо ву моћ 
ко ја за ви си од уде ла (про цен та) у укуп ном бро ју по сла нич ких ме-
ста. Реч је о при сту пи ма po licy blind ness и uni tary ac tor.1) Ови ме не 
же ли мо да ума њи мо иде о ло шке ко ре не су ко ба из ме ђу пар ти ја ко ји 
мо гу да ути чу на ста бил ност вла де, већ са мо же ли мо да утвр ди мо 
у ко јој ме ри кван ти та тив ни по ка за те љи ути чу на ка те го ри ју ста-
бил но сти. Тим пре што су у ра ду ко ји је по ла зни те мељ и за наш 
чла нак, Хер ман и Теј лор утвр ди ли да не по сто је раз ли ке иде о ло-
шког ти па ко је би бо ље мо гле да об ја сне ва ри ја би ли тет ста бил но-
сти вла де од сте пе на фраг мен та ци је пaртија у пар ла мен ту. Они су 
у крос-на ци о нал ној ана ли зи 196 по сле рат них вла да из ра чу на ли ко-
е фи ци јент ко ре ла ци је са не га тив ним пред зна ком из ме ђу фрак ци о-
на ли за ци је и ста бил но сти (r = - 0.448). Ова вред ност нам го во ри да 
се ра ди о ја кој не га тив ној ко ре ла ци ји, а ква драт ко е фи ци јен та (r² 
= 0.201) по ка зу је да пар ла мен тар на фраг мен ти ра ност об ја шња ва 
чак јед ну пе ти ну ва ри ја ци је вла ди не ста бил но сти,2) при ли ком че га 
је ко ре ла ци ја зна чај на на (0.01) ни воу. Ми ће мо из ра чу на ти сте пен 
ко ре ла ци је узи ма ју ћи у об зир тра ја ње сва ке срп ске вла де од 1990. 
до 2011, али пре то га би ра мо ин ту и тив но ва ља ну фраг мен та ци о ну 
фор му лу са ми ни мал ном де ви ја ци јом.

ФОРМУЛЕЗАИНДЕКСФРАКЦИОНАЛИЗА
ЦИЈЕ(БРОЈРЕЛЕВАНТНИХПАРТИЈА)

Нај че шће упо тре бља ван ин декс је Лак со-Та ге пе ра ин декс, 
од но сно ефек тив ни број пар ти ја (ENP).3) Ка ко Лај пхарт при ме ћу је, 
овај ин декс је ни шта ви ше не го адап та ци ја ин дек са фрак ци о на ли-
за ци је ко ји је по ну дио Да глас Ре.4) Ре ов ин декс има фор му лу:

где је n уку пан број пар ти ја, i по је ди на стран ка, а Si удео сва ке 
пар ти је у пар ла мен ту. Та ко, ако пет пар ти ја има ју под јед на ку за сту-

1)  Pa trick Du mont and Jean Fran co is Ca u li er, The “Ef fec ti ve Num ber of Re le vant Par ti es”: 
How Vo ting Po wer Im pro ves La ak so-Ta a ge pe ra’s In dex, pp. 9, 19; http://mpra.ub.uni-mu en-
chen.de/17846/ (15.02.2011)

2)  Mic hael Taylor and V. M. Her man, ’’Party Systems and Go vern ment Sta bi lity’’, The Ame ri-
can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew, Vol. 65, No. 1 (Mar., 1971), p. 31.

3)  Mark ku La ak so, Rein Ta a ge pe ra, “Ef fec ti ve Num ber of Par ti es: A Me a su re with Ap pli ca tion 
to We stern Euro pe”, Com pa ra ti ve Po li ti cal Stu di es (1979), vol. 12, no. 1, pp. 3-27.

4)  Arend Lij phart, ‘’The Po li ti cal Con se qu en ces of Elec to ral Laws 1945-85’’, The Ame ri can 
Po li ti cal Sci en ce Re vi ew, Vol. 84, No. 2. (Jun., 1990), p. 483.
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пље ност од по 20%, ин декс ће има ти вред ност 0.80, им пли ци ра ју-
ћи ве ћу фраг мен та ци ју не го да смо има ли две пар ти је од по 50% 
ка да би ин декс био 0.50. За то је пре ма Лај пхар ту пред ност Лак со-
Та ге пе ра ин дек са што он мо же да се схва ти и као број ре ле вант них 
пар ти ја, a не са мо као не ка ап стракт на вред ност.5) Фор му ла:




нам омо гу ћа ва да си ту а ци ју ка да пет пар ти ја рав но прав но де ли ме-
ста у пар ла мен ту оце ни мо вред но шћу 5.00, јер је та да упра во пет 
пар ти ја под јед на ко у оп ти ца ју за фор ми ра ње вла де. Ако је њих че-
ти ри кван ти тив но на истом ни воу, он да је број ефек тив них пар ти ја 
4.00 итд. Али, ако пак има мо пет пар ти ја у пар ла мен ту, а ENP је 
4.00 он да то зна чи да су не ке пар ти је (или са мо јед на) ''по ли тич ки 
те же'' од дру гих и да до ми ни ра ју у од но су на ''сла би је'' на осно ву 
ве ћег бро ја ме ста. У овој фор му ли не би тре ба ло за бо ра ви ти да је 
су ма ква дра та уде ла у ства ри Хирш ман-Хер фин да лов ин декс кон-
цен тра ци је (HH), ко ји пред ста вља ве ро ват но ћу да ће два на су мич-
но иза бра на по сла ни ка при па да ти ис тој пар ти ји.6) Без об зи ра што 
пред ста вља уна пре ђе ње ра ни јих фор му ла и што је и да нас нај за-
сту пље ни ји ENP ни је остао без кри ти ка.

      Је дан део кри ти ка је за ме рао што ENP не да је до вољ но 
ви со ке вред но сти, а дру ги да пре на гла ша ва фраг мен та ци ју. Ра ди се 
о Ке сел ман-Вилд ген ин дек су хи пер фрак ци о на ли за ци је (I) и о Мо-
ли на ро вом ин дек су (NP).7) Ке сел ман-Вилд ген ин декс (I) се до би ја 
по фор му ли:

где је an ti log у ства ри Ој ле ров број или екс по нен ци јал на кон стан та 
(е≈2,71), бу ду ћи да је екс по нен ци јал на функ ци ја ин верз на ло га ри-
там ској. Pi је удео сва ке пар ти је, а log је за пра во при род ни ло га ри-
там са осно вом e, а не 10 ка ко би сле ди ло на осно ву ова кве озна ке. 
Због то га смо ми шље ња да би у овој фор му ли тре ба ло да бу де на-
пи са но ln као че шћа озна ка за при род ни ло га ри там уме сто log. Да 
под се ти мо, при род ни ло га ри там не ког бро ја x је број на ко ји ди же-

5) на ве де но пре ма: Pa trick Du mont and Jean Fran co is Ca u li er, ibid, p. 6.

6) Step han Ku ster, Fe li pe Bo te ro, ’’How Many is Too Many? As ses sment of Party System Frag-
men ta tion Me a su re ments with Da ta from La tin Ame ri ca’’, Po nen cia pa ra pre sen tar en el 1 
Con gre so de la Asociación Co lom bi a na de Ci en cia Política, Bogotá, sep ti em bre 30 oc tu bre 4 
de 2008, p. 5.

7) Juan Mo li nar, Co un ting the Num ber of Par ti es: An Al ter na ti ve In dex, The Ame ri can Po li ti cal 
Sci en ce Re vi ew, Vol. 85, No. 4 (Dec., 1991), pp. 1383-1385.
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мо ба зу e, да би смо до би ли тај број х. Знак ми нус ис пред су ме је 
ста вљен да би се се ану ли ра ла не га тив на вред ност у уну тра шњој 
за гра ди по што је при род ни ло га ри там сва ког бро ја ко ји је ма њи од 
је ди ни це (уде ли пар ти ја у де ци ма ла ма) ис кљу чи во не га ти ван број 
(!). За то је и ја сно за што је овај ин декс ве зан за хи пер фрак ци о на-
ли за ци ју. Што је ма њи про це нат ме ста пар ти је у пар ла мен ту, то ће 
би ти ве ћи не га ти ван при род ни ло га ри там ко ји ће за то ли ко ви ше 
уве ћа ти сте пен ба зе e и та ко ауто мат ски по ве ћа ти број ре ле вант-
них пар ти ја. Да би смо нај бо ље ви де ли ко ли ко је овај ин декс при-
стра сан узе ће мо хи по те тич ки пар ла мент у ко ме јед на пар ти ја др жи 
49% ме ста, де сет оста лих по 5% и јед на по 1%. Број ре ле вант них 
пар ти ја је та да чак 6,55 (!). ENP за исту хи по те зу да је вред ност од 
3.77.

      Али, ове фор му ле не тре ти ра ју за себ но сна гу нај ве ће пар-
ти је, ка ко то ра ди Мо ли на ров ин декс. Мо ли нар пра вил но за кљу чу-
је да ће број ре ле вант них пар ти ја би ти обр ну то про пор ци о на лан 
сна зи стран ке са нај ви ше гла со ва. Још твр ди да ENP и I пре ви ше 
сен зи тив но ре а гу ју (over re act) чак и на вр ло ма ле про ме не у сна зи 
во де ће пар ти је. Ње гов ин декс да је нај ма њу вред ност у од но су за 
на шу хи по те зу од 1,86. Он се до би ја та ко што се ENP фор му ла по-
мно жи са из ра зом у ко јем се раз ли ка из ме ђу су ме ква дра та уде ла 
сва ке пар ти је и ква дра та нај ја че, по де ли са су мом ква дра та и то све 
на кра ју са бе ре са је дан:

где је N Лак со-Та ге пе ра ин декс.
Ме ђу тим, да би смо ра ци о нал но ода бра ли ин декс, ни је до-

вољ но са мо утвр ди ти ко ји про ду ку је ви ше, а ко ји ни же ре зул та те 
ра ди упо до бља ва ња са на шим ин ту и тив ним схва та њем о ка рак те ру 
пар тиј ског си сте ма. Нео п ход но је про ве ри ти и ко ји од NP и ENP ин-
дек са пре ци зни је и рав но мер ни је, тј. са ма ње при стра сних од сту-
па ња и ано ма ли ја при ка зу је кроз сво је вред но сти про ме ну у сна зи 
нај ја че стран ке. Ин декс I од мах од ба цу је мо из раз ма тра ња по што је 
он екс по нен ци јал но при стра сан. Усва ја мо Дан ли ви-Ба у чек мо дел 
мак си мал не фрак ци о на ли за ци је ко ји пред ви ђа нај ве ћу мо гу ћу дис-
тан цу из ме ђу пр ве пар ти је и оста лих.8) Та ко, ако пр ва има 45% или 
30% гла со ва, све оста ле има ју по 1% (да кле њих 55, тј. 70). Раз лог 
је што при ова ко ве ли ким дис кре пан ца ма мо гу нај лак ше да се уоче 

8)  Pa trick Dun le avy and Françoise Bo u cek, ‘’Con struc ting the Num ber of Par ti es’’, Party Po li-
tics, SA GE Pu bli ca ti ons, Vol 9, No. 3, 2003,  p. 296.
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пре ве ли ка од сту па ња код фор му ла, па са мим тим и пред ност/ма на 
по је ди них, прем да сам мо дел очи глед но и фак тич ки не ма ем пи риј-
ску вред ност. Хи по те за је да при ре дук ци ји сна ге нај ве ће пар ти је 
(са 45% на 40% и 30% на 25%) оста ле не до би ја ју на по је ди нач ној 
сна зи не го са мо на укуп ном бро ју (њих 60 са по 1% ме ста, тј. 75 по 
1%), ка ко би бо ље де тек то ва ли де ви ја ци је.

NP ин декс оди ста пот це њу је фраг мен та ци ју ка да ме ри пад 
нај ја че пар ти је са 45% на 40%, по што та да има мо раст фрак ци о-
на ли за ци је са 1,18 на тек 1,21. Пад од 5% у сна зи про ду ко вао је 
по раст ин дек са за тек 2,54%. Оно што нам до зво ља ва да из ба ци мо 
Мо ли на ров ин декс из да ље ана ли зе је чи ње ни ца да на ни жем ни-
воу ана ли зе (пад са 30% на 25%) он са да пре це њу је фрак ци о на ли-
за ци ју. На и ме, вред ност ин дек са се по ме ра са 1,74 на 2,53 и та ко 
ра сте за чи та вих 45,4% (!). На још ни жим ни во и ма овај ин декс је 
још при стра сни ји. За кљу чу је мо да је Мо ли нар до бро уочио зна чај 
нај ве ће пар ти је за ин декс, али је дао скроз по гре шну фор му лу.

ENP ин декс исто по ка зу је ано ма ли је, ако је су ди ти по ди ја-
гра му у ра ду го ре по ме ну тог па ра Дан ли ви-Ба у чек. Иако се не кре-
ће од стро гог пот це њи ва ња до ја ког пре це њи ва ња фрак ци о на ли за-
ци је као Мо ли на ров, већ пре на ги ње кон стант ном пре це њи ва њу, 
овај ин декс то не ра ди у под јед на ком ин тен зи те ту. На по је ди ним 
сег мен ти ма ска ле сна ге нај ја че стран ке (<50%) ко ја про из во ди ва-
ри ра ње ENP вред но сти, при ме ћу ју се на из ме нич но: ја ка и све ја-
ча при стра сност ка фраг мен та ци ји што се иде ка ни жим ни во и ма 
(<<50%) на јед ној стра ни, и го то во стаг на ци ја пре ма ис тој на дру-
гој. Ову ано ма ли ју су Дан ли ви и Ба у чек на зва ли чво ри шни уво ји 
(kinks aro und an chor po ints).9) Да би ис пра ви ли ове дис тор зи је они 
су раз ви ли (Nb) ин декс ко ји из два ја сна гу нај ве ће пар ти је као и NP, 
али у не што дру га чи јој фор му ли:

где је Si² ква драт уде ла i–те пар ти је, а S1 удео нај ве ће. 
Са да ће мо упо ре ди ти ENP и Nb. Услед па да од 5% глав не 

стран ке, ENP по ве ћа ва фрак ци о на ли за ци ју са 4,86 на 6,02, што је 
по ве ћа ње ин дек са за 23,86%. Nb ће по ве ћа ти ин декс са 3,54 на 4,26, 
што је по ве ћа ње од 20,33%. Ви ди мо да је на овом ни воу ENP ипак 
при стра сни ји. Исто се де ша ва и на ни жем ни воу (пад са 30% на 
25%), јер ENP по ве ћа ва ин декс са 10,3 на 14,28 или за 38,64%, док 

9)  Ibid, p. 302.
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Nb то ра ди са 6,81 на 9,14 или за 34,21%, са мо што се са да по ве-
ћа ла при стра сност ENP пре ма фрак ци о на ли за ци ји у од но су на Nb 
за до дат них 1%. На кра ју, ка ко об ја сни ти чи ње ни цу да Мо ли на ров 
ин декс (удео гла со ва) за по сле рат ни Ја пан и Швед ску да је про се-
чан ин декс ис под 2, иако је Ли бе рал но де мо крат ска пар ти ја Ја па на 
би ла у знат ном пе ри о ду ис под 50% + 1 гла со ва, а швед ска Со ци јал-
де мо крат ска са мо 1968. из над 50%? Лак со-Та ге пе ра са дру ге стра-
не, по ме ну тим пар тиј ским си сте ми ма да је про сек ве ли чи не из над 
3, што се те шко ми ри са исто ри јом не пре кид не вла да ви не ја пан-
ских ли бе ра ла, тј. 50 го ди на вла да ви не швед ске СДП од по сле рат-
них 60. Ми у дру гом де лу ра да ко ри сти мо нај по год ни ју фор му лу за 
ре ле ват ни број пар ти ја Nb или Дан ли ви-Ба у чек ин декс. 

Ме ђу тим, нео п ход но је ука за ти на је дан из у зе так ка да не ће-
мо ко ри сти ти Nb фор му лу. Ка да јед на пар ти ја има ап со лут ну ве ћи-
ну, он да је ин ту и тив но ја сно да би ин декс мо рао да бу де јед нак 1, 
јер не по сто ји дру га ма те ма тич ка ком би на ци ја ко ја би омо гу ћи ла 
оста лим пар ти ја ма да без пр ве фор ми ра ју вла ду. Прет ход но по ме-
ну те фор му ле у том слу ча ју ни кад не да ју ре зул тат 1. ENP то ли ко 
да ле ко, да при рас по де ли пар ти ја (53-15-10-10-10-2 %) да је ин декс 
3.00 (!). Ову не ло гич ност је при знао и сам Та ге пе ра, пред ла жу ћи 
да се уз ENP до да до пун ски ин ди ка тор ин дек са нај ве ћег уде ла (lar-
gest com po nent ap pro ach - N∞).10) И то по ве о ма јед но став ној фор-
му ли:

где је p1 удео највеће странке.
Али, N∞ је са мо спу стио ре зул тат ис под 2. NP је нај бли жи 

1, али као што Та а ге пе ра ис прав но уви ђа у свом ра ду, јед ном ка-
да стран ка пре ђе 50%, да ли је уоп ште бит но има ли она 53% или 
57%? Пре ко 57% и ENP па да ис под двој ке. Је ди но Ду мант-Ко ли јер  
ефек тив ни број ре ле вант них пар ти ја (ENRP) ре ша ва про блем као 
ко лич ник 1 и Бан цхаф ин дек са:11)

10) Rein Ta a ge pe ra, ‘’Sup ple men ting the ef fec ti ve num ber of par ti es’’, Elec to ral Stu di es, 18, 
(1999), p. 497.

11) Patrick Dumont and Jean Francois Caulier, ibid, p. 19; Иначе, Банцхаф индекс показује 
колико је нека партија значајна у смислу да је одлучујућа за формирање владе у односу 
на све могуће комбинације. Ако партија А има 50 посто, партија B – 49%, а C – 1%, онда 
је βА=0,6/ βB=0,2/ βC=0,2. Ако странка А има 51%  од ње зависе све N комбинације за 
формирање владе, а од осталих ниједна, па је βА=N/N=1, што даје ENRP=1.
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Пр ва вла да по сле ви ше стра нач ких из бо ра 1990. је би ла са-
чи ње на са мо од јед не стран ке – СПС, па ра чу на мо да је у пе ри о ду 
ње ног функ ци о ни са ња фрак ци о на ли за ци ја би ла упра во 1.

Партијскафрагментацијаистабилност
владеуСрбији(19902011)

Ста бил ност вла де се мо же из ме ри ти про сеч ним тра ја њем 
''ка би не та'' ис ти че Лај пхарт.12)  Ми ће мо ман дат вла де ра чу на ти у 
ме се ци ма (ви ди та бе лу 1). Крај јед не и по че так но ве вла де се мо-
же из ме ри ти на два на чи на. Пр ви под ра зу ме ва да вла да тра је све 
док се њен стра нач ки са став не про ме ни, а дру ги сма тра сле де ће 
до га ђа је пре суд ним у обе ле жа ва њу кра ја/по чет ка ка би не та: из бо-
ри, про ме на пре ми је ра и ста ту са ко а ли ци је – ми ни мал на по бе да, 
ма њин ска и пре ве ли ка.13) Дру ги на чин је ужи и пре ци зни ји, али на-
по ме ну ће мо два из у зет ка. Про ме на пре ми је ра без кон струк тив ног 
из гла са ва ња не по ве ре ња не ће би ти ту ма че на као крај вла де. Пр ву 
вла ду у ко јој је Ра до ман Бо жо вић за ме нио Ра до сла ва Зе ле но ви ћа 
из исте стран ке и по сток то бар ску у ко јој је Зо ран Жив ко вић (ДС) 
за ме нио уби је ног Зо ра на Ђин ђи ћа (ДС) ра чу на мо као јед ну. Про-
ме не у са ста ву ши ро ке ко а ли ци је ће би ти за не ма ре не, уко ли ко су 
не ке стран ке од лу чи ле да на пу сте вла ду, а да ни су има ле ка па ци-
те та да је обо ре у пар ла мен ту. Рас кид ДСС и ко а ли ци је ДОС ни је 
до вео да ства ра ња но ве вла де, а на кра ју кра је ва, ста тус ко а ли ци је 
је остао не про ме њен. Та ко ђе, прет по ста ви ће мо да је ак ту ел на вла-
да Мир ка Цвет ко ви ћа има ла рок до мо мен та ажу ри ра ња овог ра да, 
а то је 15. април 2011. На кон ко ре ла ци је ће мо за кљу чи ти да ли би 
про ду жа ва ње ро ка озбиљ ни је ути ца ло на ис тра жи ва ње. При вре ме-
ну вла ду Ми ло ми ра Ми ни ћа из 2000. не ана ли зи ра мо због не ре-
дов них окол но сти. 

Табела1.

Избори 1990. 1992. 1993. 1997. 2000. 2003. 2007. 2008.

Мандат 24 13,25 48 31 37,22 38,38 13,7 33,26

У из ра чу на ва њу ин дек са ће мо сва ку пар ти ју бро ја ти за себ но 
без об зи ра на ве ли чи ну и ко а ли ци о не спо ра зу ме у скла ду са увод-
ним ста вом о про у ча ва њу уни тар них ак те ра и при сту пу по ли тич ке 
‘’ин ди фе рент но сти’’. Иако су иде о ло шки мо мен ти у Ср би ји игра-

12)  Arend Lij phart, Thin king abo ut De moc racy – Po wer sha ring and ma jo rity ru le in the ory and 
prac ti ce, Ro u tled ge, Lon don and New York, 2008, p. 176.

13)  Аренд Лај пхарт, Мо де ли Де мо кра ти је, Слу жбе ни лист СЦГ – ЦИД, Бе о град - Под го ри-
ца, 2003, стр. 162.
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ли уло гу у фор ми ра њу вла да, би ло је и нео че ки ва них пре о кре та 
као ка да су стран ке крај ње де сни це по др жа ва ле со ци ја ли стич ку 
вла ду, а по сла ни ци ДЕ ПОС-а од би ја ли да је сру ше, пре ко ула ска 
у вла ду са СПС-ом Но ве де мо кра ти је и ње ног рас ки да са ДЕ ПОС-
oм, рас па да Ко а ли ци је Вој во ди не, до ак ту ел не ко а ли ци је не ка да 
ја ко ан та го ни зи ра них ДС-а и СПС-а. Не по сто је ар гу мен ти ко ји би 
нас a pri o ri под ста кли да би ло ко ју ко а ли ци ју др жи мо за уни фи-
ко ва ног ак те ра и ис кљу чи мо мо гућ ност рас ки да ко а ли ци ја на кон 
из бо ра. На ста бил ност вла де не ути че са мо број ко а ли ци ја, већ пре 
све га број стра на ка уну тар тих ко а ли ци ја.14) 

За пр ву скуп шти ну pri ma fa cie *Nb1990 = 1, а за оста ле ра чу-
на мо пра ви Nb ин декс.

Табела2.

*Nb1990 Nb1992 Nb1993 Nb1997 Nb2000 Nb2003 Nb2007 Nb2008

1 3.12 2.67 3.39 7.22 4 4.06 4.33

Оста је нам да укр сти мо по дат ке из та бе ла и из ра чу на мо ко-
е фи ци јент Пир со но ве ко ре ла ци је (r). За тим ће мо ура ди ти усме ра-
ва ју ћи тест нул те хи по те зе (one ta i led), јер смо по шли од прет по-
став ке да по ве ћа ва ње фраг мен та ци је про из во ди скра ће ње тра ја ње 
вла де, а по том и од ре ди ти ни во зна чај но сти ко ре ла ци је. Про сеч но 
тра ја ње вла де је 29.85 ме се ци, док је про сеч на фрак ци о на ли за ци ја 
3.72.  На осно ву по да та ка до би ли смо сле де ћи ко е фи ци јент:

r = + 0.2
Оно што од мах при вла чи па жњу је ни зак ни во ко ре ла ци је ко-

ји је чи ни сла бом. Да би ко ре ла ци ја би ла ба рем уме ре но ја ка тра жи 
се вред ност 0.3. Оно што ипак нај ви ше из не на ђу је је сте по зи ти ван 
пред знак ко ре ла ци је. На пр ви по глед би се ре кло да је вла да у Ср-
би ји ста бил ни ја и да ду же тра је што је пар тиј ска фрак ци о на ли за-
ци ја ве ћа (!). Ме ђу тим, осим ма ле вред но сти ко е фи ци јен та, ко ји 
нам не до зво ља ва да би ло шта ег закт ни је ка же мо, у из во ђе њу ре ле-
вант ног ста ти стич ког за кључ ка нас спре ча ва и од су ство ста ти стич-
ке зна чај но сти. У усме ра ва ју ћем те сту ни смо у ста њу да од ба ци мо 
нул ту хи по те зу, од но сно да по твр ди мо ал те р на тив ну, по што нам 
се пред зна ци прет по ста вље не и до би је не ко ре ла ци је не по кла па ју. 
Ме ђу тим, чак и да је смо до би ли не га тив ну ко ре ла ци ју ова ко ни ске 

14)  при ступ да при из ра чу на ва њу тре ба ра чу на ти ман да те сва ке пар ти је по на о соб ко ри сти 
и Ди ја на Ву ко ма но вић, иако опе ри ше са ENP ин дек сом, ви ди ши ре: Ди ја на Ву ко ма-
но вић, ''Ди на ми ка пар тиј ског си сте ма Ср би је (1990-2005)'', Срп ска по ли тич ка ми сао, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, број 1-2/2005, стр. 36.

 * у: Ми лан Јо ва но вић, По ли тич ке ин сти ту ци је у по ли тич ком си сте му Ср би је, ИПС, 
Бе о град, 2008, стр. 230.
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вред но сти она не би про шла тест зна чај но сти. По што нам је број 
од но са N = 8, а сте пен сло бо де df = N – 2 = 6, кри тич на r вред ност 
да би ко ре ла ци ја би ла зна чај на на ни воу 0.05, је сте 0.621, што зна-
чи да би ко е фи ци јент мораo би ти ве ћи од тог бро ја. Чак и да смо 
ра ди ли не у сме ра ва ју ћи тест (two ta i led test) ко е фи ци јент не би до-
сти гао још ве ћу кри тич ну вред ност r од 0.7. Ми сли мо да би смо 
мо гли да да мо оквир не за кључ ке па ри ра ју ћи де ви ја ци је ва ри ја бли 
од укуп ног про се ка.

Табела3.

избори 1990. 1992. 1993. 1997. 2000. 2003. 2007. 2008.

девијација мандата -5.85 -16.6 +18.15 +1.15 +7.37 +8.53 -16.15 +3.41

девијација 
фракционализације -2.72 -0.6 -1.05 -0.33 +3.5 +0.28 +0.34 +0.61

Без  об зи ра што је N тек осам, из та бе ле 3. се нај бо ље ви ди 
да у ве ћи ни па ро ва  (5/8) обе ва ри ја бле има ју исти пред знак. Чак 
су из ра же ни је не га тив не ко ре ла циј ске тен ден ци је у пе ри о ду пре 
2000, по што ту има мо два па ра са раз ли чи тим пред зна ци ма. Пад 
фраг мен та ци је 1993. од 14.4%  у од но су на 1992. по сто јао је са 
34,7 ме се ци ду жом вла дом, док је раст ин дек са 1997. од  27%  у 
од но су на прет ход ни, по ве зан са вла дом ко ја је тра ја ла 15 ме се-
ци кра ће. Са дру ге стра не, раст фрак ци о на ли за ци је 2000. од 112% 
иде упо ре до са про ду же њем ман да та за 6,2 ме се ци, за тим је ско ро 
ду пли пад фраг мен та ци је у ко ре ла ци ји са ме сец да на ду жом вла-
дом из 2003. Тек је 2007. вр ло ма ло по ви ше ње ин дек са ег зи сти ра 
са ре дук ци јом ман да та од чак пре ко две го ди не (!). 2008, 6% ве ћа 
фраг мен та ци ја је да ла 19,5 ме се ци ду жи ман дат. Као што ви ди мо, 
ка да би смо има ли пун по да так о тра ја њу Цвет ко ви ће ве вла де до-
би ли би смо не што ве ћу вред ност ко е фи ци јен та r (+), ста ти стич ки 
за не мар љи ву за ја чи ну ко ре ла ци је. Али, све и да смо до би ли ја ку 
по зи тив ну ко ре ла ци ју и про шли све те сто ве, опет се не би усу ди ли 
да то при хва ти мо ика ко дру га чи је, осим као пот пу ну ано ма ли ју по-
ли тич ког жи во та, јер не мо гу ће је да Ср би ја из ла зи из свих окви ра 
уре ђе них и ста бил них европ ских по ли тич ких си сте ма и прак си и 
при том др жа ти њен по ли тич ки жи вот за до вољ но ин сти ту ци о на-
ли зо ван. Те шко да би смо евен ту ал ну по зи тив ну ко ре ла ци ју мо гли 
да об ја сни мо не ис ку ством но вих по ли тич ких ели та у не из ве сном 
пе ри о ду тран зи ци је. Ка ко то по ка зу је упо ре ђи ва ње фраг мен та ци је 
и ста бил но сти вла де у Пољ ској, Че шкој и Ма ђар ској, ма њи број 
ре ле вант них пар ти ја је про ду ко вао ста бил ни је вла де, ако се пољ ска 
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ко а ли ци ја  AWS - Из бор на ак ци ја со ли дар ност не ра чу на као је дан 
ак тер, баш као што смо и ми ура ди ли.15) 

СтабилноствладеуПоасоновом
(log-linear)моделурегресије

Без об зи ра што још увек ни смо у при ли ци да се ко ри сти мо 
ре гре си јом за пред ви ђа ње тра ја ња ман да та срп ске вла де, у овом 
де лу ра да ће мо при ка за ти ко јом ма те ма тич ко - ста ти стич ком фор-
му лом би смо мо гли да се ко ри сти мо он да ка да и у Ср би ји од нос 
из ме ђу ста бил но сти вла де и фрак ци о на ли за ци је бу де био за по че-
так ва ља но ко ре ли сан. 

Је дан део по ли тич ких на уч ни ка је ис пр ва на сто јао да ста бил-
ност вла де ме ри ис кљу чи во сто ха стич ки (ran dom ness). Од но сно, 
ста бил ност вла де је фе но мен ко ји не за ви си од не ких екс пла на тор-
них (не за ви сних) ва ри ја бли ко је су већ по зна те ex an te, већ ис кљу-
чи во од са мог мо мен та слу чај но сти, ко ји мо же би ти иза зван ра том, 
атен та том, ве ли ком еко ном ском кри зом и сл.16) Нај пре се утвр ди 
кри ва рас по де ле ве ро ват но ће ƒ(t) у окви ру ко је се на јед ном ме сту 
у тре нут ку t де ша ва не ки до га ђај. Она се мо же при ка за ти у об ли ку 
ин те гра ла функ ци је:

и ње не вред но сти се кре ћу од 0 до 1 за од сеч ке вре ме на ∂t. 
Са тим је по ве за на ку му ла тив на функ ци ја рас по де ле F(t), ко-

ја је у ства ри ве ро ват но ћа да ће пад вла де би ти у не ком вре мен ском 
тре нут ку Т ≤ t, а мо же се пред ста ви ти у истом ин те грал ној фор ми 
као и рас по де ла ƒ(t), са мо што је њен ра спон од -∞ до t, од но сно од 
0 до t.   Он да је функ ци ја ''оп стан ка'' (sur vi val fun ction) вла де S(t) 
= 1 – F(t), да кле што је ве ро ват но ћа да ће вла да па сти пре вре ме на 
t ма ња, то је ве ро ват но ћа оп стан ка на кон t ве ћа. Ко лич ник из ме ђу 
ƒ(t) / S(t) | ƒ(t) / 1 – F(t) је сто па ха зар да λ(t), ко ју по сле об ја шња ва-
мо. Сто ха сти ча ри ме ре ве ро ват но ћу ‘’вре ме на’’, ко ја је за сно ва на 
на екс по нен ци јал ној ди стри бу ци ји. Она је слич на са По а со но вом 
рас по де лом ‘’до га ђа ја’’ у не ком ин тер ва лу t. Ако же ли мо да зна мо  
ве ро ват но ћу да вла да 3 пу та пад не у ра спо ну од 6 го ди на, ако је 

15)  Csa ba Ni ko lenyi, Ca bi net Sta bi lity in Post-Com mu nist Cen tral Euro pe, Party Po li tics, SA GE 
Pu bli ca ti ons, Vol. 10,  No. 2, 2004, p. 132.

16)  Paul War wick and Step hen T. Easton, ’’The Ca bi net Sta bi lity Con tro versy: New Per spec ti ves 
on a Clas sic Pro blem’’, Ame ri can Jo ur nal of Po li ti cal Sci en ce, Vol. 36, No. 1 (Feb., 1992), p. 
123.



Марко Пејковић Фракционализација партијског система и ...

51

про се чан број вла да ко ји па да у том ра спо ну 4, ко ри сти мо По а со-
но ву фор му лу:

где је λ број вла ди них ко лап са у про се ку, да кле 4, а x се кре ће у ра-
спо ну (0-3) и пред ста вља сва ки ко лапс по на о соб за кључ но са крај-
њим, чи ја нас ве ро ват но ћа за ни ма. Ка да се са бе ру све ве ро ват но ће 
за сва ки по је ди ни пад, до би ја мо ве ро ват но ћу на шег слу ча ја P ≈ 
43,3%.

За раз ли ку од По а со но ве, екс по нен ци јал на ди стри бу ци ја не 
ме ри ве ро ват но ћу бро ја до га ђа ја (events co unt), не го ве ро ват но ћу 
про то ка вре ме на до или од не ког до га ђа ја (јед ног) у вре ме ну t, па 
она има не што дру га чи ји об лик:

што је ина че по зна ти из раз за екс по нен ци јал ну рас по де лу ве ро-
ват но ће. Ов де је λ ха зард на сто па (ha zard ra te), про сеч на сто па 
до га ђа ја (у овом слу ча ју) по је ди ни ци вре ме на, и има вред ност λ 
= 1/μt, где је μt про сеч но вре ме до га ђа ја, а по што је t у на шем ис-
тра жи ва њу фак тич ки увек ве ће од 1, он да има вред ност ма њу од 
је ди ни це (!). До каз за ову јед на чи ну је сте ста ти стич ки ме тод MLE 
(Ma xi mum li ke li hood esti ma tion) ко ји про на ла зи ха зард ну сто пу у 
ви ду ко е фи ци јен та. Ако има мо про сек узор ка ман да та вла де, он да 
је тај ко е фи ци јент онај ко ји мак си ми зу је ве ро ват но ћу на шег узор ка 
ко ји се мо же на пи са ти као:

ода кле за пи су је мо ову функ ци ју у ln об ли ку, а за тим узи ма мо де ри-
ват по λ и из јед на ча ва мо из раз са 0, јер са мо ка да на ги ба кри ве по 
∂λ не ма, зна мо да је реч о мак си му му:

под усло вом да је дру ги де ри ват не га ти ван, што и је сте слу чај:



ода кле из прет по след њег из ра за за ме ном ја сно сле ди да је λ = 1 / 
μt, јер је су ма Ti = n ∙ μt. Ако је μt срп ске вла де 29,85 ме се ци, он да 
је λ = 0,033. Ова ве ли чи на је кон стант на без об зи ра на t у екс по нен-
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ци јал ној рас по де ли што про ис ти че из λ(t) =  ƒ (t) / 1 – F(t), и ако је 
фор му ла за ку му ла тив ну exp рас по де лу:

онда је

На кра ју, кад из ра чу на мо ве ро ват но ћу да ће срп ска вла да ко-
лап си ра ти у 20-ом ме се цу (има ју ћи у ви ду λ = 0,033), он да ко ри-
сте ћи eкспоненцијалну F(t), до би ја мо P ≈ 48%, а кад ме ри мо ве ро-
ват но ћу S(t) да ће вла да у Ср би ји из др жа ти пун ман дат он да је P ≈ 
20%. Oве ме то де, осим што нам омо гу ћа ва ју са мо ве ро ват но ћу у 
про цен ти ма, а не и пред ви ђа ње ва ри ја бле ман да та вла де у је ди ни-
ци вре ме на, ни су по ка за ле зна чај ни ју ком пле мен тар ност са прак-
сом, по што је од 12 си сте ма у ко ји ма су ко ри шће не, би ле по твр ђе не 
у са мо њих 4.17) Да би смо пред ви ђа ли ду жи ну ман да та вла де, ко-
ри сти мо ре гре си о ну ана ли зу. Али, ли не ар на ре гре си ја ни је до бро 
ро ше ње по што би она мо гла да про ду ку је не га тив не ре зул та те, ако 
има мо не га тив не ре гре си о не ко е фи ци јен те (као у слу ча ју не га тив-
не ко ре ла ци је), док от кла ња ње овог про бле ма ло га рит мо ва њем ва-
ри ја бли ре гре си је про из во ди мно го ве ће стан дард не гре шке у од-
но су на По а со но ву ре гре си ју.18)

По а со но ва ре гре си ја је не где на по ло ви ни пу та ли не ар не ре-
гре си је и сто ха стич ких мо де ла ко је смо опи си ва ли. Ауто ри ко ји су 
овај по сту пак при ме ни ли по пр ви пут у по ли тич кој на у ци – Кинг, 
Алт, Бернс и Ла вер су хте ли да ура чу на ју на су мич ност па да вла да 
пре ко пунк ту ал них до га ђа ја, али и да увр сте у ре гре си о ни мо дел 
ути цај уна пред по зна тих ва ри ја бли ко је ути чу на ру ше ње ка би не-
та, као што су по ла ри за ци ја, ду жи на по сти збор них пре го ва ра за 
фор ми ра ње вла де или фрак ци о на ли за ци ја пар тиј ског си сте ма.19) 
Уме сто да у фор му ли ре гре си је ути цај сва ке на ред не не за ви сне ва-
ри ја бле Xi (фрак ци о на ли за ци ја) на за ви сну Yi (тра ја ње вла де) бу де 
ли не а ран и јед нак про из во ду Xiβ (β је ре гре си о ни ко е фи ци јент), 
ови ауто ри пред ла жу да се тај ути цај ис ка же у фор му ли за По а сон 
ре гре си ју:

17) Paul Warwick and Stephen T. Easton, ibid, p. 125.

18) Gary King, ‘’Statistical Models for Political Science Event Counts: Bias in Conventional 
Procedures and Evidence for the Exponential Poisson Regression Model’’, American Journal 
of Political Science, Vol. 32, No. 3 (Aug., 1988), p. 845, 852.

19) Gary King, James E. Alt, Nancy Elizabeth Burns, Michael Laver, ‘’A Unified Model of Cabi-
net Dissolution in Parliamentary Democracies’’, American Journal of Political Science, Vol. 
34, No. 3 (Aug., 1990), p. 848.
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где је Xi, i-та вред ност фрак ци о на ли за ци је, док се β на ла зи на исти 
на чин као и ха зард на сто па и ко лич ник је бро ја 1 и про сеч не фрак-
ци о на ли за ци је из узор ка и не га ти ван је са мо ако је из ме ђу ва ри ја-
бли не га тив на ко ре ла ци ја. Траг сто ха сти ке је у слич но сти са S(t) 
sur vi val фор му лом ко ју смо ра ни је по ка за ли, са мо што Xi не мо ра 
да бу де са мо вре ме као ва ри ја бла, а β не мо ра да бу де не га ти ван као 
S(t)λ. Пун об лик По а со но ве ре гре си је:

је у ства ри ли не ар на ре гре си ја као сте пен e кон стан те и по што се 
По а сон ре гре си ја пи ше и у ln об ли ку ln(Yi) = (β0+ β1x1+ β2x2...) 
на зи ва се још и log-li ne ar. Наш рад се ба зи ра на из у ча ва њу од но са 
пар тиј ске пар ла мен тар не фрак ци о на ли за ци је и ста бил но сти вла-
де као за ви сне ва ри ја бле, те гор ње фор му ле мо гу да се упро сте и 
пред ста ве као:


где је β0 кон стан та ре гре си је и про на ла зи се из гор њег из ра за као 
јед на не по зна та, ако има мо про сеч но тра ја ње вла де μY, про сеч ну 
фрак ци о на ли за ци ју μX, а зна мо да је β =1/ μX. Ако би смо има ли 
по дат ке о не га тив ној ко ре ла ци ји β би био не га ти ван. На кра ју ће мо 
на пра ви ти си му ла ци ју. Ако прет по ста ви мо да су по да ци μY = 29,85 
и μX = 3,72 ко је смо до би лу у дру гом де лу ра да ја ко не га тив но ко ре-
ли са ни, мо же мо да се упи та мо ко ли ко ће тра ја ти но ва вла да, ако је 
ак ту ел на фрак ци о на ли за ци ја скуп штин ских пар ти ја 3. Ко ри сте ћи 
гор њу фор му лу до би ја мо да је Y ≈ 36 ме се ци. Дру га фор му ла ко ју 
ну де ауто ри (King et al.) по ка зу је ко ли ко ће ду же/кра ће тра ја ти на-
ред на вла да у од но су на прет ход ну:


где је ΔX раз ли ка но вог и прет ход ног ин дек са фраг мен та ци је. Ако 
је но ви ин декс 4, а прет ход ни 2,5 он да је ΔY ≈ - 12. Да кле, но ва вла-
да ће би ти кра ћа за око го ди ну да на.   

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

На осно ву уви да у ре зул та те овог ис тра жи ва ња, за кљу чу је мо 
да су стран ке ви со ку ста бил ност по ли тич ке ин сти ту ци је као што 
је вла да, је ди но мо гле да обез бе де та ко што су уна пред стрикт но 
по де ли ле ре со ре из ме ђу се бе, по став ши та ко ап со лут ни го спо да ри 
у свом до ме ну ра да. Из гле да да је те за о фе у да ли за ци ји вла де за и-
ста исти ни та. Јер, у та квим окол но сти ма на гло се сма њу је сте пен 
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ве ро ват но ће да из би је ре а лан су коб уну тар вла де око хар мо ни за-
ци је вла ди не по ли ти ке. Ова кон сте ла ци ја не ма не по сре дан ефе кат 
на ста бил ност вла де, али си гур но има ши ре струк ту рал не ефек те 
на окру же ње по ли тич ког си сте ма (да под се ти мо да су по ли тич ки 
од но си сред ње ве ков ног фе у да ли зма би ли ве о ма ста бил ни, али су 
та да шња дру штва би ла у мно гим сфе ра ма за о ста ла, на ро чи то еко-
ном ски). Ре ше ње ни је из бор ним за ко ни ма на пра ви ти вла ду две 
нај ве ће пар ти је, не са мо због то га што за би пар ти зам не по сто је 
струк ту рал ни усло ви (као у САД), не го и због чи ње ни це да би смо 
до би ли вла ду са ста вље ну од два фе у да (што је још опа сни је због 
сма ње не мо гућ но сти кон тро ле). До кле год број пар ти ја за и ста не 
бу де раз лог за стал не кри зе и оба ра ња вла де, тре ба ко ри го ва ти ин-
сти ту ци ју вла де и на чин ње ног ра да. Пре ми јер би мо рао да има 
ве ћа овла шће ња за ко ор ди на ци ју ре со ра ка ко би се во ди ла ко хе-
рент на и си сте мат ска по ли ти ка.

MarkoPejkovic

FRACTIONALIZATIONOFPARTYSYSTEM
ANDGOVERNMENTSTABILITY

Summary
The pur po se of this pa per is to esta blish whet her the re exists and 

to what de gree, sta ti sti cal cor re la tion bet we en two im por tant po li ti cal 
phe no me na: frac ti o na li za tion (frag men ta tion) of party system and go-
vern ment sta bi lity (ca bi net du ra tion), in po li ti cal system of Ser bia. If 
the even tual cor re la tion is strong, aut hor holds that it wo uld cer ta inly 
help us not just in sen se of mo re sop hi sti ca ted in fe ren ce in po li ti cal sci-
en ce re gar ding (in)sta bi lity of po li ti cal in sti tu ti ons, but it do es so al so in 
man ner of pro vi ding us with me ans to ra i se po li ti cal sci en ce in Ser bia 
to up per le vel, which in clu des not just de scrip tion and ex pla na ti on, but 
re la ti vely re li a ble prog no stic met hods thro ugh uti li za tion of re gres sion 
analysis as well. But firstly, the aut hor de als with com mon for mu la in-
de xes con cer ning frac ti o na li za tion and cho o se one of them and no mat-
ter the fact that cho i ce it self do esn’t af fect ne it her the cor re la tion co ef-
fi ci ent nor re gres sion, he is in du ced to this step be ca u se the re is still no 
con sen sus abo ut due in dex among sci en tists and be ca u se any for mu la 
dif fe rently re sponds to our in tu i ti ve com pre hen sion of what the re le vant 
num ber of par ti es sho uld be, be a ring in mind that bet we en party po wer 
and in dex va lue, dif fe rent de vi a ti ons emer ge using dif fe rent for mu las.
Key words: party system, go vern ment sta bi lity, num ber of par ti es, go vern-

ment du ra tion, frac ti o na li za tion in dex, cor re la tion, Po is son re-
gres sion.
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Resume
Stability of political institutions, alongside with their efficiency, 

has been one of the major concern not only for political scientists, but 
for ruling elites and political leaders as well. They have sought the best 
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possible procedures and conventions which will contribute to a stable, 
and at the same time, democratic and legitimate political order/system. 
Political parties as still one of the main agents transponing political 
will of the citizens, civil society and interest groups into the political 
arena of the state are crucial in maintaining the government/cabinet in 
life.Comparative empirical research has confirmed negative correlation 
between the index of parliamentary fractionalization and government 
duration. Being aware of that and having in mind a lack of statistical re-
search in Serbia concerning the issue, the aim of this paper was to pro-
vide fresh insight in the matter by calculating adequate correlation coef-
ficient between these two phenomena, and at the same time to discuss 
so far neglected matter of different formulas regarding fractionalization 
and potential utilisation of statistical prediction via Poisson regression, 
if the sought correlation was considerably high.

The results of this research have showed that Serbia faces some 
paradoxical conclusions. The correlation isn’t statisticaly significant, 
but correlation coefficient (+0.2) nevertheless shows positive tenden-
cies, i.e, it seems that the higher the index of fractionalization, the cabi-
net is more stable or durable (!). This doesn’t confront only comparative 
european experience but some common sense and intuition also. There-
fore, paper concludes that serbian goverment works less unified than 
others in ’’embedded’’ democracies. Strictly differentiation of minister 
areas, probably, induces lower chance for conflict to arise about govern-
ment general policy, leaving executive extremely sectionalized and sta-
ble but out of long-term coherence, and other research in this direction 
is furtherly needed. The paper could be additionaly interesting, because 
it operates with Dunleavy-Boucek fractionalization index (Nb), and not 
with ENP, I or Molinar. The author presents various overviews which 
prove that ENP and I overrate the power of small parties, while Molinar 
(NP) underrates it.Also, some mathematical and statistical observations 
of earlier political scientits are observed and combined with thorough 
accessorial explanations of the author to attract serbian scientific opi-
non closer to potentials of quantitative analisys for resolving similar 
questions about functioning of political institutions.

* Овај рад је примљен 16. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
20. јуна 2011. године.
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УТИЦАЈ
КОНФЕСИОНАЛНОХРИШЋАНСКОГ

ЧИНИОЦАНАКОРУПЦИЈУ*

Сажетак
У овом ра ду аутор се по за ба вио ути ца јем хри шћан ског кон-

фе си о нал ног чи ни о ца на ко руп ци ју. Пре ци зни је, рад до во ди у ве зу 
рас про стра ње ност ко руп ци је у зе мља ма ко је при па да ју јед ној од 
три нај ве ће хри шћан ске кон фе си је, та ко што раз ма тра ка рак тер и 
сте пен ко руп ци је у пра во слав ним, ка то лич ким и про те стант ским 
зе мља ма. Рад на сто ји да про бле му при ђе нај пре кроз рад но де фи-
ни са ње пред ме та ис тра жи ва ња, по ста вља основ ни хи по те тич ки 
оквир, по том утвр ђу је ње го ве ме то де, при сту па те о риј ској об ра-
ди пред ме та ис тра жи ва ња, вр ши опе ра ци о на ли за ци ју пре во ђе њем 
на мер љи ве ве ли чи не, об ра ђу је по дат ке, вр ши си сте ма ти за ци ју и 
кла си фи ка ци ју до би је них ре зул та та, и ко нач но у за вр шном раз ма-
тра њу упо ред ном ме то дом до но си за кључ ке. На са мом кра ју ра да 
аутор да је и из ве стан пред лог ме ра ко је би сва ко ис тра жи ва ње тре-
ба ло да са др жи.
Кључ не ре чи: ко руп ци ја, кон фе си ја, по ли ти ка, еко но ми ја, дру штво

ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКЕПОСТАВКЕ

Те о риј ско-ме то до ло шке по став ке има ће за циљ да утру пут 
ис тра жи вач ком за хва ту ко ји је де фи ни сан на сло вом ис тра жи ва ња, 
и но си на слов: Утицајконфесионалнохришћанскогчиниоцанако

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, којi финансира 
Министарство просветe и наукe Републике Србије.
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рупцију. Те о риј ско-ме то до ло шке по став ке по ћи ће од: пред ме та ис-
тра жи ва ња, вре мен ско-про стор ног од ре ђе ња, ме то да, оп штег хи-
по те тич ког окви ра, на уч не оправ да но сти од но сно ци ља и по бу де 
ис тра жи ва ња, и – те о риј ске за сно ва но сти пред ме та ис тра жи ва ња. 

Предметистраживања

Оно што је пред мет овог ис тра жи вач ког ра да је сте ве за кон-
фе си о нал ног чи ни о ца и ко руп ци је. Кон фе си о нал ност ће ов де би-
ти раз ма тра на ис кљу чи во из угла хри шћан ске ре ли ги је. Те о риј ски 
део ис тра жи ва ња раз ма тра ће фе но мен ко руп ци је у пра во слав ним, 
ка то лич ким и про те стант ским дру штви ма раз вој но, док ће ем пи-
риј ски део ис тра жи ва ња пред ме ту ис тра жи ва ња при ћи из пер спек-
ти ве укр шта ња јед не не за ви сне ва ри ја бле – кон фе си о нал но сти, и 
јед не за ви сне ва ри ја бле – ко руп ци је.

Да би се пред мет ис тра жи ва ња де фи ни сао нај пре ће мо по-
ћи од радногдефинисања. Оно би тре ба ло да нам де фи ни ше два 
основ на пој ма и две ва ри ја бле ис тра жи вач ког ра да: кон фе си о нал-
ност и ко руп ци ју.

Конфесија у свом оп штем об ли ку зна чи: ис по ве да ње, при-
зна ва ње, при зна ње, али и (у не што ужем сми слу): из ну ду при зна-
ња и ве ро и спо ве да ње (ве ро и спо вест).1) У да на шње вре ме кон фе-
си ја се нај че шће до жи вља ва као: «спи сак или об ја ва чла но ва ве ре 
хри шћан ских цр ка ва.»2) Та ко на кра ју до ла зи мо до за кључ ка да је 
кон фе си ја трај на под гру па уну тар јед не ре ли ги је.3) Она има за циљ 
да омо гу ћи са гла сност по је ди на ца и гру па. Амор ти зу ју ћи раз ли-
чи то сти уну тар ре ли гиј ске под гру пе под во ди их под је дин стве ну 
вер ску ску пи ну.4) «Од лу чу ју ће је у том про це су пре о бли ко ва ња да 
се на тај на чин ин ди ви ду ал но вје ро и спо вје да ње ста па са ко лек тив-
ним вје ро и спо вје да њем за јед ни це.»5) Уну тар хри шћан ства кон фе-
си ја би озна ча ва ла: «све при хва ће не прав це уну тар кр шћан ске цр-

1) Тако Љубо Мићуновић у свом лексикону уз појам конфесија ставља два неприхватљива 
тумачења (вера и религија), и један који се може прихватити – вероисповест. (Lj. 
Mićunović: Savremeni leksikon stranih reči, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 
1988, str. 290)

2) «Liste, déclaration des articles de la foi des églises chrétiennes.» (D. Morvan: Dictionnaire
culturelenlanguefrançaise, Dictionnaires Le Robert-Sejer, Paris, 2005, р. 1764)

3) http://bs.wikipedia.org/wiki/Konfesija

4) E. Brill: TheEncyclopediaofChristianity, Brill Leiden, 1997, р. 635: “Its preserves the free-
dom of the individual conscience, but it also induces conformity through public exposure of 
deviant behavior.”

5) H. G. Stobbe: „Konfesija”, (ур.) Adelth Khoury: Leksikontemeljnihreligijskihpojmova: 213-
217, Prometej, Zagreb, 2005, str. 214.
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кве.»6) Енциклопедијаправославља као основ за сни ва ња кон фе си ја 
узи ма два узро ка: дог мат ски и об ред ни, та ко да: «у хри шћан ској 
Цр кви кон фе си је се раз ли ку ју у по је ди ним дог ма ма (Filioque, нпр) 
или об ре ди ма (пра во сла вље, ка то ли ци зам, про те стан ти зам).»7) На 
осно ву го ре из не тог дā се из ве сти јед на син те тич ка де фи ни ци ја: 
Конфесијајетрајнаподгрупаунутарједнерелигијекојомпоједин
циисказујусагласностсадогмама(учењима)иобредима(манифе
стационимрадњама)групеитакосеподређујуњеномприступу
исповедањуистевере,азаједницаузаједничкомвероисповедању
потврђујесвојуповезаност,иистичепостојаностспрамдругих
религијскихгрупа.

По јам корупција до ла зи од lat. corruptio што зна чи: под ми-
тљи вост, пот ку пљи вост, по ква ре ност.8) Оно што пред ста вља ge
nus proximum пој ма ко руп ци ја је сте понашање, али то мо же би-
ти и радња службеног лица.9) Још по не где се сре ће де фи ни ци ја 
ко руп ци је као зло у по тре ба јав не вла сти. За еко но ми сту Пре дра га 
Алек си ћа: “Ко руп ци ја је по на ша ње за сно ва но на за о би ла же њу ре-
дов них пу те ва у ре ша ва њу пре све га лич них, а за тим и дру штве-
них про бле ма на уштрб и ште ту дру гих по је ди на ца и за јед ни ца.”10) 
Ме ђу тим, ово пре ши ро ко ту ма че ње пој ма би ће су жа ва но. Та ко 
не ки ауто ри ко руп ци ју до во де ди рект но у ве зу са: еро зи јом јав-
не ети ке, гу бит ком ле ги тим ног ста ту са др жа ве (као оте ло тво ре ња 
оп штег ин те ре са), као и раз вод ња ва њем вред но сти за јед ни це кроз 
тр ку за про фи том и од бра ну се бич них при ват них ин те ре са.11) Јед на 
од тра ди ци о нал них де фи ни ци ја ко руп ци је је и: “зло у по тре ба јав не 

6) http://bs.wikipedia.org/wiki/Konfesija

7) (ур) Д. Калезић: Енциклопедија православља, Књига II, Савремена администрација, 
Београд, 2002, стр. 1016.

8) “U suštini ovog ponašanja leži pokvarenost, neiskrenost, podmićivanje, potplaćivanje.” (P. 
Aleksić: “Korupcija”, Ekonomski leksikon, Savremena administracija, Beograd, 1975, str. 
615)

9) О вези понашања и положаја пише Вито Танци (VitoTanzi). Према њему на примеру 
корупције види се индивидуалан интерес који угрожава друштво и ствара велику 
забринутост. (V. Tanzi: Policies,institutionsandthedarksideofeconomics, Edward Elgar 
Publishing, 2000, р. 148) 

10) P. Aleksić: „Korupcija”, Ekonomskileksikon, Savremena administracija, Beograd, 1975, str. 
615.

11) Y. Mény: “Corruption and its analysis ambiguities, problems and divergences”, International
SocialScienceJournal–CorruptioninWesternDemocracies, Vol.XLVIII, Nº3/96: 309-320, 
Blackwell Publishers, 1996. р. 309: “On the other hand, those who are not convicted of the 
state’s intrinsic perversity of the market’s unquestionable merits strees another aspect: the ero-
sion of public ethics, the loss of the state’s  legitimate status as the incarnation of the general 
interest, and the dilution of communal values through the pursuit of profit and defence of 
selfish private interests.” 
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вла сти за рад при ват не до би ти”.12) Из ово га и де фи ни ци ја да ко руп-
ци ја пред ста вља: “не до ста так ин те гри те та или по ште ње (по себ но 
осе тљи вост на ми то), ко ри шће њем по зи ци је по ве ре ња за не по ште-
ни до би так.”13) Со ци о лог Стје пан Гре дељ ко руп ци ју ви ше ве зу је 
за зло у по тре бу по ло жа ја у слу жби јер, пре ма ње му, до ко руп ци је 
до ла зи “ка да љу ди зло у по тре бља ва ју свој по ло жај кад год је мо-
гу ће сте ћи ла ку за ра ду. Ко руп ци ја, да кле, на ста је та мо где по сто ји 
ком би на ци ја мо гућ но сти и скло но сти.”14) Еко но ми ста Пре драг Јо-
ва но вић из но си ми шље ње пре ма ко ме је ко руп ци ја “зло у по тре ба 
слу жбе ног по ло жа ја ра ди оства ри ва ња лич не ко ри сти”.15) Слич но 
на ла зи мо и на дру гим ме сти ма где се под корупцијом“под ра зу-
ме ва не за ко ни то ко ри шће ње дру штве ног и др жав ног по ло жа ја и 
мо ћи ра ди сти ца ња соп стве не ко ри сти.”16) Слич но и у Речникуфи
нансијскихпојмова пре ма ко ме ко руп ци ја под ра зу ме ва пред у зи ма-
ње из ве сних јав но прав них рад њи у ци љу сти ца ња до би ти.17) По ред 
ових по сто је још уже де фи ни ци је ко руп ци је ко је има ју ви ше ин-
сти ту ци о нал ни ка рак тер. Та ко је пре ма Не ју “ко руп ци ја де ви јант-
но по на ша ње де лат ни ка јав не упра ве (иза бра них или име но ва них) 
ко је ни је у скла ду с њи хо вим за да ци ма по слу жбе ној ду жно сти, а 
при ме њу је се у ци љу сти ца ња при ват ног бо гат ства или ста ту са по-
је дин ца, уже по ро ди це или по ве за не гру пе љу ди”.18) Ка ко год би ло 
бит на обе леж ја ко руп ци је огле да ју се у: при сту пи ма бе не фи ти ма и 
из бе га ва њу тро шко ва, одо бра ва њу по сло ва за ко је је нео п ход на до-
зво ла, екс тра до би ти, бр жем и/или ква ли тет ни јем до би ја њу услу га, 
при сту пи ма по вер љи вим ин фор ма ци ја ма, за шти ти од кон ку рен-
ци је или на но ше њу ште те ис тој, тр го ви ни ути ца ји ма или су ко бу 
ин те ре са, при хва та њу по кло на, не по ти зму, ве зи са ор га ни зо ва ним 
кри ми на лом, кронизму (при ви ле го ва њу по стра нач кој ли ни ји), кр-

12) S. Gredelj: “Korupcija”, Sociološkirečnik: 260-261, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007, str. 
260.

13) “(...) lack of integrity or honesty (especially susceptibility to bribery); use of a position of trust 
for dishonest gain.” (http://www.thefreedictionary.com/corruption)

14) S. Gredelj: “Korupcija”, Sociološkirečnik: 260-261, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007, str. 
260.

15) P. Jovanović: Anatomijakorupcije, Transparency International Serbia, Beograd, 2001, str. 4.

16)  http://sr.wikipedia.org/wiki/Корупција

17) “Nesporne su samo bitne odrednice toga pojma koje se uglavnom svode na poduzimanje 
nedopuštenih oblika utjecaja u obnašanju državnih, javnih, gospodarskih i drugih dužnosti i 
poslova radi ostvarivanja određenih materijalnih probitaka ili koristi.” (http://wmd.hr/rjecnik
pojmovik/web/korupcija)

18) J. Nye: “Corruption and Political Development – A Cost-Benefit Analysis”, AmericanPoliti
calScienceReview, Vol.61, Nº2/67: 417-427, Cambridge, 1967, p. 417. 
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ше њу про фе си о нал не ети ке (из ну де у здрав ству, ви со ком обра зо-
ва њу и сл)...19)

Временскопросторноодређење

Про стор но од ре ђе ње пред ме та ис тра жи ва ња де тер ми ни са но 
је зе мља ма у ко ји ма је хри шћан ство до ми нант на ре ли ги ја. У окви-
ру про стор ног од ре ђе ња, у за ви сно сти од до ми нант ног уче шћа, 
ва ља раз ли ко ва ти зе мље са пре о вла да ва ју ћом: пра во слав ном, ка-
то лич ком (ри мо ка то лич ком) и про те стант ском по пу ла ци јом. Ов де 
је да кле про стор на ди мен зи ја оме ђе на до ми нант ном кон фе си о нал-
ном при пад но шћу по ред бе них зе ма ља. 

Ка да је реч о вре мен ском од ре ђе њу та да ва ља раз ли ко ва ти те-
о риј ски део ис тра жи ва ња од ем пи риј ског. Те о риј ски део ис тра жи-
вач ког по ду хва та за ла зи у по ље со ци о ло шких ме то да (за пред мет 
има со ци о ло ги ју ре ли ги је), те ни је вре мен ски оиви чен. За раз ли ку 
од ње га, ем пи риј ски део ис тра жи вач ког ра да ти че се ста ти стич-
ког ме то да (и пред мет но за ла зи у по ли ти ко ло ги ју ре ли ги је) па је 
усред сре ђен на нај но ви је ста ти стич ке на ла зе Nationalmaster-a и 
Transparency International-a. Он тра га за са вре ме ним на ла зи ма у 
овој обла сти.

Применаметодауистраживачкомпослу

Ме ђу ме то да ма ко ји ће ис тра жи вач ким по слом би ти об у хва-
ће ни ва ља раз ли ко ва ти не ко ли ко нај ва жни јих. Они су од ре ђе ни 
вр стом и ка рак те ром ис тра жи вач ког ра да. Те о риј ски део ис тра-
жи ва ња има у осно ви со ци о и сто риј ски ме тод. Услед не до стат ка 
про сто ра ов де, на жа лост, не ће би ти узет у об зир ме тод исто риј ске 
со ци о ло ги је, ко ји до тан чи на за ла зи у по ље при вред не исто ри је, и 
по том ме то дом ге не ра ли за ци је из вла чи за кључ ке на ни во со ци јал-
не исто ри је.20) Ов де ће со ци о и сто риј ски ме тод за ћи у под руч је раз-
вој ног ме то да ка ко би се по сма тра на по ја ва ис тра жи ла све о бу хват-
ни је.21) Та ко ђе, услед не до стат ка про сто ра би ће нам оне мо гу ће но 

19) S. Gredelj: “Korupcija”, Sociološkirečnik: 260-261, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007, str. 
261.

20) Слободан Антонић веома језгровито појашњава разлику између социјалне историје и 
историјске социологије: “(...) dok socijalna istorija izlaže povest nekog društvenog ili isto-
rijskog fenomena, istorijska sociologija upotrebljava njegovu povest da bi ga potpunije objas-
nila.” (S. Antonić: Izazoviistorijskesociologije, Institut za političke studije, Beograd, 1995, 
str. 51) 

21) Више о овом методском приступу у: А. George, A. Bennett, Casestudiesandtheorydevel
opmentinthesocialsciences, MIT Press, Harvard University Massachusetts, 2005.



СПМброј2/2011,годинаXVIII,свеска32. стр.57-76.

62

да ме то дом ап страк ци је чи та во ис тра жи ва ње по диг не мо на ни во 
иде ал но тип ског ме то да.

Ис тра жи ва ње ће да кле, на сто ја ти да од мах са со ци о и сто риј-
ског ме то да пре ђе на опе ра ци о на ли за ци ју и за ђе у по ље ста ти стич-
ког ме то да ем пи риј ски ис тра жи ва не по ја ве. На тај на чин ће би ти 
омо гу ће на нај пре ве ри фи ка ци ја хи по те за из ем пи риј ског де ла ис-
тра жи ва ња, а по том и по стиг ну та (дво стру ка) ве ри фи ка ци ја оп-
штег хи по те тич ког окви ра. У за кључ ним раз ма тра њи ма би ће упо-
тре бљен и упо ред ни ме тод, ка ко би до би је ни ре зул та ти пру жи ли 
це ло ви ту сли ку по сма тра не по ја ве.22)  

Општихипотетичкиоквир

Оп шта хи по те за од ко је ће се по ћи гла си: измеђуконфесио
налностиикорупцијепостојекорелативневезе. На ову хи по те зу 
ука зу ју мно га ис тра жи ва ња, и она се да нас не до во ди у пи та ње, бар 
ка да је реч о за пад ној на уч ној ми сли (на ро чи то код за пад них еко-
но ми ста). По ред ове оп ште хи по те зе, на осно ву про чи та не ли те ра-
ту ре, да ју се ис та ћи још две по себ не хи по те зе. Јед на је из ри чи та у 
тврд њи да је у про те стан ти зму ко руп ци ја нај ма ња, а дру га твр ди да 
је ко руп ци ја (од три кон фе си је) нај за сту пље ни ја у пра во слав ним 
дру штви ма. О сла би јој ко руп ци ји у про те стант ским зе мља ма, са 
по тен ци ра њем да је реч, пре све га, о ре фор ма тор ским де но ми на-
ци ја ма на пи са но је не ко ли ко сту ди ја и ис тра жи ва ња. Та ко ђе и о 
ве зи пра во сла вља и из ра же не ко руп ци је има не ко ли ко, пре све га 
те о риј ских ра до ва. Оно што је име ни тељ свих ових по себ них хи-
по те за је сте да је у хи је ро крат ским дру штви ма ко руп ци ја из ра же-
ни ја не го у оним дру штви ма ко ја не по зна ју ова кав на чин цр кве ног 
ор га ни зо ва ња.23) 

Научнаоправданост,циљипобудаистраживања

Жи ви мо у пе ри о ду све оп ште ко руп ци је ко ја на гри за осно ве 
де мо крат ског и ин сти ту ци о нал ног устрој ства Ре пу бли ке. Про блем 
ко руп ци је, ко ји та ко мно го оп те ре ћу је по ли тич ки, при вред ни и 
све оп шти дру штве ни жи вот у Ср би ји, учи нио је да ко руп ци ја по-
ста не јед на од нај че шћих те ма на на уч ним ску по ви ма, у стра те ги-

22) М. Печујлић, В. Милић: Методологијадруштвенихнаука, ДБ Графика, Београд, 1995, 
стр. 117. 

23) Први пут детаљно образложену ову хипотезу поткрепио је проф. лондонског 
свеучилишта, психолог, Адријан (Јадранко) Фурнам када је истраживао, између 
осталог, и корупцију у друштвима реформског протестантизма, али и нереформисаног 
(лутеранског и англиканског) протестантизма. Видети у: A. Furnham: The Protestant
workethic–thepsychologyofworkrelatedbeliefsandbehaviours, Routledge, 1990.
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ја ма раз во ја, у скуп штин ским де ба та ма, по ме ди ји ма...24) Овај рад 
има за циљ да пру жи до при нос на уч ном из у ча ва њу ко руп ци је у на-
шој зе мљи, да ука же на не ка обе леж ја ко руп ци је, на ње ну спре гу са 
кул тур ним и ре ли гиј ским чи ни о цем, и да по мог не јед ном озбиљ-
ни јем и све стра ни јем про ми шља њу фе но ме на ко руп ци је.  Тај до-
при нос би ће из ра жен ука зи ва њем на ве зу кул ту ре (и спе ци фич но 
ре ли гиј ске кул ту ре) са ко руп ци јом као по ли тич ко-еко ном ским фе-
но ме ном јед ног дру штва.25) Да нас, ка да смо за тр па ни на сил ним 
тех но крат ским еко но ми змом у ко ме се све па ра диг ма ти зу је и под-
ре ђу је еко ном ским узан са ма, ка да се еко но ми ја ви ше не са гле да-
ва као сред ство и пут по сти за ња успе шно сти ка ко нач ном ци љу 
– дру штве ном раз во ју, ви ше је не го ика да нео п ход но за по де ну ти 
рас пра ву о од но су по ли тич ког, еко ном ског и кул тур ног. Де та бу и зи-
ра ње овог пи та ња дав но је пре ва зи шло рас прав ну фа зу у свет ској, 
на ро чи то за пад ној на уч ној ми сли.26) По бу да по ста вље ног ис тра жи-
вач ког за хва та тра га за на чи ни ма ука зи ва ња на де тер ми ни са ност 
или бар де ли мич ну усло вље ност по ли тич ко-еко ном ског фак то ра 
дру штве ним, кул тур ним, па и ре ли гиј ско-кон фе си о нал ним  чи ни-
о ци ма.27) Са дру ге стра не, ан ти ко руп циј ска по ли ти ка као са став-
ни део по ли тич ких (а ти ме и дру штве них) на у ка у те сној је ве зи 
са дру штве ним, кул тур ним и ре ли гиј ским фак то ри ма и као та ква 
са став ни део ис тра жи вач ких ди сци пли на ка кве су по ли ти ко ло ги-
ја ре ли ги је, со ци о ло ги ја ре ли ги је, еко но ми ка ре ли ги је, еко но ми ја 
ра ста и раз во ја... Циљ овог ис тра жи вач ког по сла у том би слу ча ју 

24) Тако нпр: “The problem of corruption in Serbia has been in the focus of public attention for a 
decade and a half.” (B. Begović, B. Mijatović, S. Vuković: “Corruption in Serbia – five years 
later”, Center for Liberal-Democratic Studies, Belgrade, 2007, p. 22)

25) На нашим просторима овом темом се нажалост није бавио нити један озбиљнији 
економски истраживач, али јесте, унеколико и посредно, неколико социолога. Међу 
њима ваља издвојити социологе религије: Ђуру Шушњића, Драгољуба Ђорђевића и 
Зорана Милошевића који су се бавили односом религије и радне етике, а у новије време 
темом односа религијско-конфесионалног и политике друштвеног развоја (и још уже 
економским развојем, па и корупцијом) бавио се и Владан Станковић.

26) Тако нпр. енглески економиста Џон Ламбздорф сматра: “The link between culture and cor-
ruption is strong.” (J. Graf Lambsdorff: Theinstitutionaleconomicsofcorruptionandreform
–theory,evidence,andpolicy, Cambridge University Press, 2007, р.28) Исто проналазимо и 
код: M. Grondona, “Kulturna tipologija ekonomskog razvoja”, Kulturajevažna–kakovred
nostiuobličavajuljudskiživot: 99-114, Plato, Beograd, 2004, str. 110: “Mogli bismo otuda 
reći da je ekonomski razvoj kulturni proces.” Слично и у: M. Guest, “Evangelicalism and 
capitalism in Transatlantic context”, Политикологијарелигије, 2/10: 257-290, Центар за 
проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2010.

27) О вези религиозне културе, политике и економије пише и познати амерички економиста 
Џефри Сакс (JeffreyDavidSachs) који, између осталог каже и ово: “Kulturna objašnjenja 
ekonomskih rezultata mogu biti korisna u nekim okolnostima, posebno u traženju uzroka 
opiranju kapitalističkim reformama...” (Dž. Saks: “Beleške o novoj sociologiji ekonomskog 
razvoja”, Kulturajevažna–kakovrednostiuobličavajuljudskiživot: 79-98, Plato, Beograd, 
2004, str. 97)
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би ло на сто ја ње да се овим ра дом пру же до при но си на пла ну по пу-
не са знај них шу пљи на на ро чи то на по љу по ли ти ко ло ги је ре ли ги-
је као мла де и још увек не до вољ но ста са ле на у ке. Ори ги нал ност 
пред ме та ис тра жи ва ња у том слу ча ју би ла би пот пу на, јер се, и 
по ред из ве сних огра ни че них свет ских ис тра жи ва ња, овом те мом, 
на на шим про сто ри ма, до са да ни ко ни је ба вио.28) 

Теоријскоучвршћењепредметаистраживања
Иако у на шој на у ци ова пи та ња ни ка да до са да ни су ис тра-

жи ва на (и чак по сто је от по ри из ве сних ути цај них пре да вач ких 
кру го ва овој те ми), о од но су ре ли ги о зне кул ту ре кон фе си о нал ног 
и ко руп ци је до са да је у све ту оба вље но низ  зна чај них ис тра жи-
ва ња што те о риј ског што ем пи риј ског ка рак те ра, ко ја (на из ве стан 
на чин) ре ли ги зу ју, со ци о ло ги зу ју и кул ту ра ли зу ју по ли тич ко-еко-
ном ску па ра диг му. Од те о риј ских ис тра жи ва ња ва ља ис та ћи књи гу 
Су за не Ро уз-Еј кер ман пре ве де ну и код нас (S. Ro uz – Ej ker man: Ko
rupcijaivlast–uzroci,posledice,reforma, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 
2007). Она фе но ме ну ко руп ци је при ла зи на је дан све о бу хва тан на-
чин. Из ме ђу оста лог – исти на у скром ни јем оби му – књи га до ти че 
и пи та ње од но са ко руп ци је и кон фе си о нал ног. Овим се пи та њем, 
до не кле,  ба вио и проф. Де мо сте нес Са вра мис ко ји је из у ча вао по-
ље од но са ко руп ци је и пра во сла вља, баш као што то чи не и ра до ви 
са вре ме ног ру ског со ци о ло га На та ли је Ди не ло, а до не кле и ис тра-
жи ва ња ба вар ског ви зан то ло га Хан са-Ге ор га Бе ка. Ка да је реч о 
ути ца ју ка то ли чан ства на ко руп ци ју не из о ста ван је рад Јо зе фа (Јо-
си фа) Фиц па три ка: “Ка то ли ци и ко руп ци ја” (J. Fit zpa trick: “Cat ho-
lics and Cor rup tion”, NewCatholicWorld, Nº 196-197, Pa u list Fat hers, 
1962, p. 312-313). И о од но су про те стан ти зма и ко руп ци је до ста 
је пи са но. Ов де би се мо гла из дво ји ти сту ди ју Џе рал да Шла ба ха 
у ко јој се, из ме ђу оста лог, раз ма тра и пи та ње ко руп ци је у про те-
стант ским за јед ни ца ма и дру штви ма (Ge rald Schla bach: Unlearning
Protestantism–SustainingChristianCommunityinanUnstableAge, 
Bra zos Press, 2010), али и до ста до бар рад Лип се та и Лен ца “Ко-
руп ци ја, кул ту ра, тр жи ште” (Seymo ur Mar tin Lip set, Ga briel Sal man 
Lenz: “Cor rup tion, Cul tu re, Mar kets”, Culturematters – how values
shapehumanprogress, Ba sic Bo oks, 2000, p. 112-125). Ме ђу ли те ра-
ту ром ко ја ши ре за хва та пи та ње од но са кул ту ре (па и ре ли ги о зне 
кул ту ре) и ко руп ци је сва ка ко тре ба убро ја ти још и већ по ме ну ти 
збор ник ра до ва ко ји су при ре ди ли: Се мју ел (Си ме ун) Хан тинг тон 

28)  Вредан пажње остаје позив упућен научној јавности од стране професора политикологије 
религије са Факултета политичких наука Мирољуба Јевтића који износи став да би 
било пожељно истражити везу утицаја религијско-конфесионалног на националне 
економије. (М. Јевтић, “Утицај конфесионалних чинилаца на националне економије”, 
Српскаполитичкамисао, 3/08: 151-160, Институт за политичке студије, Београд, 2008)
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и Ло ренс (Ло вро) Ха ри сон (L. Har ri son, S. Hun ting ton: Culturemat
ters–howvaluesshapehumanprogress, Ba sic Bo oks, 2000), као и 
књи гу До на те ле де ла-Пор те и Ива Ме ни ја (D. Del la Por ta, Y. Mény: 
Democracy and corruption in Europe, Con ti nu um In ter na ti o nal Pu-
blis hing Gro up, 1997). Ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма на ову те му 
по за ба ви ли су се ауто ри по пут: еко но ми ста Ба роа и Мек Кли ри ја 
(Ro bert J. Bar ro, Rac hel M. McCle ary: Religion,Economy,andSociety
in an InternationalPanel, Har vard Uni ver sity, 2001), по ли ти ко ло га 
Трејс ме на (Da niel Tre i sman: “The ca u ses of cor rup tion – a cross-na ti-
o nal study”, De part ment of Po li ti cal Sci en ce – Uni ver sity of Ca li for nia, 
Los An ge les, 1998), еко но ми сте Ху сте да (BryanW.Husted:“Glo ba-
li za tion and cul tu ral chan ge in in ter na ti o nal bu si ness re se arch”, Journal
ofInternationalManagement, Vol. 9, Nº4/03:427-433, 2003) или еко-
но ми сте и ре ли ги о ло га Пал да ма (Mar tin Pal dam: “Cor rup tion and 
Re li gion Ad ding to the Eco no mic Mo del”, Kyklos, Vol. 54, Nº 2-3/01: 
383-413, May-August 2001).

ТЕОРИЈСКАВЕРИФИКАЦИЈА
ОПШТЕГХИПОТЕТИЧКОГОКВИРА

Те о риј ска ве ри фи ка ци ја оп штег хи по те тич ког окви ра по ла-
зи од по ку ша ја  да се утвр де ве зе из ме ђу: по јав не спе ци фич но сти 
дру штве не стра не пра во сла вља, ка то ли чан ства и про те стан ти зма, 
и ко руп тив них по на ша ња у јед ном дру штву (где та кон фе си о нал-
ност пре вла да ва). Ов де ће, услед не до стат ка про сто ра, би ти из не те 
са мо ма ги страл не иде је нај зна чај ни јих свет ских ауто ра ко ји су се 
ба ви ли овим пи та њем.

Ка да је о пра во слав ном при сту пу дру штве но сти реч та да 
ва ља ис та ћи не ко ли ко те за ко је до во де до хи по те тич ког за кључ-
ка да из ме ђу пра во слав ног при сту па дру штве ним од но си ма и ко-
руп ци је по сто ји ко ре ла ци ја. Нај пре, по сто је на уч на ми шље ња да 
пра во слав ни пер со на ли зам, у ко ме лич ност игра цен трал ну уло гу, 
мо же до ве сти до из вр да ва ња ин сти ту ци о нал не по тре бе зва нич ног 
са о бра ћа ња у управ ним и при вред ним по сло ви ма.29) Уз то лич ни 
од но си пра во слав не ре ли ги о зне кул ту ре до во де до не по ти зма, кли-

29) Х. Јанарис: “Православље и Запад”, Хришћанство и европске интеграције: 295-318, 
Хришћански културни центар, Београд, 2003, стр. 307-308. 
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јен те ли зма30) и нео б у зда ног ка ри је ри зма.31) Са вра мис нпр. твр ди да 
упра во “нео б у зда на те жња за за ра дом (на све на чи не, прим. В.С) 
код пра во слав ца оста је на гон за сти ца њем ко ји се за до во ља ва свим 
сред стви ма.”32) И тра ди ци ја ја ке би ро крат ске др жав не упра ве ко ја 
под ре ђу је чак и са мо стал ност цр кве не хи је ро кра ти је мо же, по не-
ким ис тра жи ва чи ма, до ве сти до мо но по ли зма и зло у по тре бе вла-
сти.33) Ово на ро чи то ка да се у др жав ном ка пи та ли зму оп шти и до-
ми нант но по ли тич ки ин те ре си под ре ђу је лич ном бо га ће њу.34)

Ка да је реч о те о риј ским кон цеп ци ја ма ко је раз ма тра ју од нос 
ка то ли чан ства и ко руп ци је та да ва ља ис та ћи не ко ли ко те за ко је ну-
де ко ре ла тив ност.35) По нај пре, ис ти че се ка то лич ко хи је ро крат ско 
устрој ство ко је је са мо по се би под ло жно ко руп ци ји као сред ству 
на пре до ва ња у пи ра ми ди цр кве не мо ћи.36) И ка то лич ки по ро дич ни 
па тер на ли зам, ко ји се осла ња на сна жан ко лек тив ни дух за јед ни це 

30) Понешто о клијентелизму и корупцији у Византији истиче и Анастасиос Карајанис. 
(Видети поближе у: A. Karayannis, “Georgios Gemistos – Plethon on Economic policy”, 
ProceedingsoftheInternationalCongressonPlethonandHisTime, Athnes, 2002, p. 305-
307)  

31) Ево како то нпр. описује проф. Жуњић: “Није нимало случајно то што се у 
источнохришћанским земљама у први план не истиче ethos рада, посвећеност позиву 
и хладни бирократски формализам управе, већ опуштеност, разумевање, саосећајност 
и спремност да се човеку помогне (учини) и мимо крутих административних прописа.” 
(С. Жуњић: “Модерна и православно наслеђе”, Часопис за веру и културу – Источник, 
66/08: 5-48, Београд, 2008, стр. 19) 

32) Д. Саврамис: “Макс Вебер и Православна црква”, Могућности и домети социјалног
учења православља иПравославне цркве: 83-100, Конрад Аденауер-ЈУНИР, Београд, 
2010, стр. 94.

33) О прејаком утицају бирократске олигархије на постављења у државном, али и црквеном 
апарату пишу: Ханс-Георг Бек и Жилбер Дагрон. Тако нпр. Бек пише: (цар је, прим. В.С) 
“(...) упркос свој теоријској слободи у стварима владања и управе, (цар је, прим. В.С) 
био изложен јаким групама које су на њега вршиле притисак приликом постављања 
чиновника.” (Х. Г. Бек: Византијскимиленијум, Сlio, Београд, 1998, стр. 89) Дагрон 
на више места то исто износи када је у питању однос између бирократије и црквене 
хијерархије. (Ж. Дагрон: Царипрвосвештеник, Clio, Београд, 2001)

34) Г. Григорьевич Литаврин: Византиское общество и государство в XXI веке, Наука, 
Москва, 1977, стр.228. Слично налазимо и код Вебера: “... и само је узгредна служба 
пружала велике прилике за богаћење.” (М. Вебер: “Патријархална и патримонијална 
власт”, Привредаидруштво, том II, 96-159,  Просвета, Београд, 1976, стр. 156) 

35) Мноштво од ових теза већ увелико изнели Липсет и Ленц (S. Martin Lipset, G. Salman 
Lenz: “Corruption, Culture and Market”, Culturematters–howvaluesshapehumanprog
ress: 112-124, Basic Books, 2000, p. 124: “They share, to various degrees, an amalgam of fa-
milism, statist comunitarianism, hierarchical religious cultures /Catholicism and Orthodoxy/, 
and party particularism, which produced a high level of corruption under communism. They 
are also, for the most part, poor.”)

36) На ово указује Адријан Фурнам када прави дихотомију између “Англо-католичког 
органицизма” и “Пуританског индивидуалног атомизма”. (A. Furnham, TheProtestant
workethic–thepsychologyofworkrelatedbeliefsandbehaviours, Routledge, 1990, р. 8)
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тзв. солидаризам,37) да је осно ва за те зу о ве за ма па рен тал ног, не по-
ти стич ког и ко руп тив ног.38) Осе тил ни и по не кад ду хов но не а скет-
ски при ступ ри мо ка то лич ког dolce vita по го ду је јед ном не у ме ре-
ном ужи ва њу скло ном кул ту ри по ви ше них по тре ба.39) Ко нач но, ту 
је и слаб ин сти ту ци о нал ни оквир су зби ја ња ко руп ци је, ко ји је тек 
у фа зи озбиљ ног фор ми ра ња.40)

И ко нач но, о ве зи про те стан ти зма и ко руп ци је по при лич-
но је ис тра жи ва но.41) О про те стант ском мо ра ли зму, ко ји је у по-
чет ној фа зи ма лих про те стант ских за јед ни ца сво јом јав ном њењ-
ском ри гид но шћу спу та вао ко руп ци ју, већ је би ло и пре ви ше ре чи 
у струч ној ли те ра ту ри.42) У ка сни јој фа зи са пре ра ста њем ма лих 
про те стант ских за јед ни ца у уни вер зал на про те стант ска дру штва, 
са пре о бра жа ва њем рад но-аскет ског мо ра ли зма у по тро шач ки хе-
до ни зам, до шло је до дру штве не еро зи је и ко руп ци је ма сов них раз-

37) Овај солидаризам временом је са метаполитичког ушао у политичко-институционалну 
раван страначке идеологије. (Видети у: K. Dobbelaere, “Religion and politics in Belgium 
– from an institutionalized manifest Catholic to a latent Christian pillar”, Политикологија
религије, 2/10: 283-296, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 
2010, стр. 286: “The solidarity between the social classes that was first intended through 
corporatism and paternalism was now realized within a political party able to protect, even to 
promote, the development of the pillar and its constituent organizations.”)

38) Z. Fahed: “How the Catholic church views the political community”, Политикологија
религије, 01/09: 99-110, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 
2009.

39) О веома раширеном хедонизму и конзумеризму међу средњим друштвеним слојевима у 
католичкој Италији више у: P. Ginsborg, Italyanditsdiscontents–family,civilsociety,state
19802001, Palgrave Macmillan, 2003, р. 43-44.   

40) Према економским налазима из средине прошлог века приметно је непостојање 
било каквих инструмената антикорупцијске политике у католичком кругу земаља 
јужне Европе. (Ekonomska komisija za Evropu: EkonomskirazvojJužneEvrope–Italija,
Španjolska,Portugal, Kultura, Zagreb, 1954) Та се слика једним делом увелико до данас 
изменила. (О овоме су значајни налази у: E. Gundlach, M. Paldam, “The transition of cor-
ruption – from poverty to honesty”, EconomicsLetters, Vol.103, Nº 3/09, Elsevier B.V, 2009, 
pages 146-148) 

41) “Treisman (2000) otkriva snažnu vezu između religije i korupcije. On povezuje korupciju 
sa procentom protestanata u ukupnom stanovništvu na uzorku od 64 zemlje i dobija visoko 
značajnu negativnu korelaciju, dok su ostale varijable, kao što je BDP po glavi stanovnika pod 
kontrolom.” (S. Rouz-Ejkerman: Ekonomijakorupcije, Službeni glasnik, Beograd, 2008, str. 
56) 

42) Корупција, добро позната раним протестаната, имала је нешто другачије значење од 
њеног данашњег значења. Тако је борба против корупције имала на почетку искључиво 
антрополошко-аскетско обележје. Забележена је изјава вође методиста, Џона Веслија 
(JohnWesley), који о корупцији расправља са позиције антропопсихологије: “Our nature 
is altogether corrupt, in every power and faculty. And our will, depraved equally with the rest, 
is wholly bent to indulge our natural corruption.” (Ph. Greven: TheProtestanttemperament
–patternsofchildrearing,religiousexperience,andtheselfinearlyAmerica, University of 
Chicago Press, 1988, р. 66)
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ме ра (на ро чи то у ве ли ким гра до ви ма САД).43) Ко нач но, тре ћу фа зу 
со ци о и сто риј ског раз во ја фе но ме на ко руп ци је у про те стант ским 
дру штви ма оли ча ва ства ра ње ин сти ту ци о нал них прет по став ки за 
об у зда ва ње ко руп ци је, и ње но сво ђе ње са под но шљи вих на за не-
мар љи ве раз ме ре.44)

ЕМПИРИЈСКАВЕРИФИКАЦИЈА
ОПШТЕГХИПОТЕТИЧКОГОКВИРА

Ов де ће би ти ре чи о по ку ша ју да се ути цај кул тур но-ре ли гиј-
ске па ра диг ме (ка ква је кон фе си о нал ност) ис ка же за јед ну еко ном-
ску ка те го ри ју (ка ква је ко руп ци ја) и из ра зи уз по моћ мер љи вих 
ин стру ме на та ста ти стич ке апа ра ту ре. Као сред ство тог из ра жа ва-
ња по слу жи ће нам на ла зи два при зна та и ре фе рент на из во ра ста ти-
стич ких по да та ка: Nationalmaster-a и TransparencyInternational-a. 
Узе та су два, а не са мо је дан из вор, јер се на тај на чин при ба вља 
ве ћа ве ро до стој ност до би је них на ла за рад не апа ра ту ре. 

Варијаблеипоказатељи

У ис тра жи ва њу ће би ти узе та у об зир јед на не про мен љи ва 
или не за ви сна ва ри ја бла, а то је кон фе си о нал ност, и то кон фе си о-
нал ност у окви ру хри шћан ских дру шта ва. Реч је о ве ћин ски пра-
во слав ним, ка то лич ким и/или про те стант ским зе мља ма, чи ја ће 
не про мен љи вост би ти укр шта на са за ви сном или про мен љи вом 
ва ри ја блом – ко руп ци јом. Про мен љи вост за ви сне ва ри ја бле – ко-
руп ци је огле да ће се кроз ста ти стич ки-ин дек сно ме ре ну оце ну ко-
руп ци је та ко што ће нај ви ше оце не има ти зе мље ко је су у прет-
ход ним ана ли за ма Nationalmaster-a и TransparencyInternational-a 
пре ма свим ме ре ним ис ка зи ма до би ле нај ви ше ан ти ко руп циј ске 
оце не на ска ли од 10 на ни же (до је ди ни це или 1). Та ко ће јед на не-
за ви сно ис ка за на ва ри ја бла – кон фе си о нал на при пад ност, и јед на 
за ви сна или мер но ис ка за на ва ри ја бла би ти ме ђу соб но укр ште не, 
те ће се на осно ву ових укр шта ња сте ћи уви ди о ка рак те ру, сте пе ну 
и вр сти од но са из ме ђу кон фе си о нал но сти и ко руп ци је.

43)  О томе у: R. Lindberg, Toserveandcollect–Chicagopoliticsandpolicecorruptionfrom
theLagerBeerRiottotheSummerdaleScandal–18551960, SIU Press, 1998. Такође и у: 
Х. Халтер, Њујоршкиполип–корупцијаизлочинудемократскојАмерици, Просвета, 
Београд, 1944, стр. 39.

44) О вези протестантизма и ниске стопе корупције у: J.E. Lane, S. Ersson, Cultureandpoli
tics–acomparativeapproach, Ashgate Publishing Ltd, 2005, p. 174: “A hight level of cor-
ruption occurs with all the religions except Protestantism.” 
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Изношењеикласификацијаподатака

Пре ма ма сив ном ба зич ном из во ру ста ти стич ких по да та ка 
упо ред них зе ма ља – Nationalmasteru – на ли сти оце не ко руп ци је 
по зе мља ма, ме ђу пр вих два на ест зе ма ља са нај ви шом ан ти ко руп-
циј ском оце ном на ла зи се је да на ест про те стант ских зе ма ља, и то 
овим ре до сле дом: на пр вом ме сту на ла зи се Исланд са 9,7 (од 10 
мо гу ћих оце ње них ин дек сних по е на), на дру гом ме сту су Фин ска и 
Но ви Зе ланд са оце ном 9,6, сле ди Дан ска на че твр том ме сту са 9,5, 
по том је на ше стом ме сту Швед ска са 9,2, и он да се тај низ не пре-
кид но ре ђа сле де ћим ни зом: сед ма је пре о вла ђу ју ће про те стант ска 
Швај цар ска45) са 9,1, осма је Нор ве шка са 8,9, де ве та Аустра ли ја са 
8,8, и ко нач но је да на е сто ме сто за у зи ма ју Ве ли ка Бри та ни ја и Хо-
лан ди ја са оце ном 8,6 ин дек сних по е на.

Пр ва ка то лич ка зе мља је Аустри ја на де се том ме сту са 8,8 
ин дек сних по е на, а он да се на ни же ре ђа ју Фран цу ска на осам на-
е стом ме сту са оце ном 7,6, по том Ир ска на де вет на е стом ме сту 
са 7,5, Бел ги ја на два де се том са 7,4, Чи ле и Шпа ни ја на ме сти ма 
21-23 са 7,3 ин дек сна по е на, Пор ту гал на два де сет ше стом ме сту са 
оце ном 6,5, те Сло ве ни ја на 31. ме сту са оце ном 6,1.

Ме ђу до ми нант но пра во слав ним зе мља ма нај бо ље пла си ран 
је Ки пар ко ји за у зи ма 37. ме сто на ли сти са 5,7 ин дек сних по е на. 
Сле ди Грч ка ко ја је пла си ра на на 47. ме сту са 4,3 ин дек сна по е на, 
и Бу гар ска са оце ном 4 на 55. ме сту. Низ се у до њем де лу та бе-
ле на ста вља овим ре дом: на осам де сет пе том ме сту је Ру му ни ја са 
оце ном три, а ис под ње сле де: Мол да ви ја на осам де се то смом са 
2,9 ин дек сна по е на, Ср би ја (са Цр ном Го ром) са оце ном 2,8 на 97. 
ме сту, Ма ке до ни ја ко ја се пла си ра ла на 103. ме сто са оце ном 2,7, 
по том сле де Бе ло ру си ја и Укра ји на ко је де ле 107. ме сто са 2,6 бо да, 
Ру си ја на 127. ме сту са 2,4 ин дек сна по е на, и ко нач но Гру зи ја на 
131. ме сту са оце ном 2,3.

Слич ни су и на ла зи TransparencyInternational-a у 2010. го ди-
ни, ко ји је на сле де ћи на чин на ни зао ин декс пер цеп ци је ко руп ци је. 
На пр вом ме сту су Дан ска и Но ви Зе ланд са оце ном 9,3 ин дек сних 
по е на, сле де Фин ска и Швед ска са 9,2 по е на, ше ста је Ка на да са 
8,9, сед ма је Хо лан ди ја са 8,8, а по том сле де Аустра ли ја и пре о-
вла ђу ју ће про те стант ска Швај цар ска са 8,7 ин дек сна по е на. На де-
се том и је да на е стом ме сту су Нор ве шка са 8,6 ин дек сна по е на и 
Ислан да са 8,5.

45) Услед превалентности снаге градова по овом питању Швајцарска ће се третирати као 
претежно протестантска земља.
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Пр ва ка то лич ка зе мља на спи ску је Ир ска ко ја се на ла зи на 
14. ме сту са 8 ин дек сних по е на, сле ди пет на е ста Аустри ја са 7,9, 
два де сет пр ви је Чи ле са 7,2 ин дек сних по е на, од мах иза на два де-
сет дру гом ме сту је Бел ги ја са оце ном 7,1, Уру гвај је два де сет че-
твр ти са 6,9 ин дек сних по е на, а Фран цу ска два де сет пе та са оце ном 
6,8. На 27. ме сту је Сло ве ни ја са 6,4 бо да, Шпа ни ја је на три де се тој 
по зи ци ји са 6,1 ин дек сних по е на, а Пор ту гал је за у зео 32. по зи ци ју 
са оце ном 6,0.

Пр ва пра во слав на зе мља је Ки пар на 28. ме сту са оце ном 
6,3. Да ле ко иза је Ма ке до ни ја на 62. ме сту са 4,1 ин дек сних по е на, 
ше зде се то смо пла си ра на Гру зи ја са оце ном 3,8, на 69. ме сту су Ру-
му ни ја и Цр на Го ра са 3,7 ин дек сна по е на, сле ди на 73. ме сту Бу-
гар ска са оце ном 3,6, и по том Ср би ја на 78. ме сту са 3,5 ин дек сних 
по е на. На за че љу су: Мол да ви ја на 105. ме сту са 2,9 ин дек сних 
по е на, Бе ло ру си ја на 127. ме сту са оце ном 2,5, Укра ји на на 134. 
ме сту са 2,4 ин дек сна по е на, и ко нач но при са мом дну је Ру ска фе-
де ра ци ја са оце ном 2,1.

Обрадаподатакаизакључнаразматрања

Сход но из ло же ном и де ли мич но кла си фи ко ва ном мо гу се из-
ве сти за кључ ци ко ји ће по слу жи ти об ра ди из не тих по да та ка и по-
твр ди ти, од но сно од ба ци ти, по чет ну ем пи риј ску хи по те зу ко ја се 
укла па у оп шти хи по те тич ки оквир.

На осно ву на ла за Nationalmastera ви дљи во је го то во пра вил-
но гру пи са ње зе ма ља у за ви сно сти од не за ви сне кон фе си о нал не 
ва ри ја бле, а пре ма ви си ни ан ти ко руп циј ске оце не. Та ко је чак је да-
на ест од пр вих два на ест зе ма ља на ли сти са нај ви шим оце на ма ан-
ти ко руп циј ског ин дек са про те стант ског кон фе си о нал ног усме ре-
ња. Ме ђу њи ма ни је уоче на де но ми нал на ди фе рен ци ја ци ја уну тар 
про те стант ског кон фе си о нал ног кор пу са. Та ко се ре ги стру ју лу те-
ран ске и ре фор ми са не зе мље без ја сно ис ка за них пра вил но сти. Го-
то во као но жем оцр та не иза њих, пре ма ин дек сној ан ти ко руп тив-
ној оце ни, сле ди низ ка то лич ких зе ма ља, а још ни же и гру пи са ње 
пра во слав них зе ма ља. 

На осно ву из не тог да се уочи ти гру пи са ње зе ма ља сход но 
кон фе си о нал ном чи ни о цу на ска ли оце не (ан ти)ко руп ци је, те сле-
ди за кљу чак о по сто ја њу ко ре ла тив не ве зе у на ла зи ма Nationalma
stera из ме ђу кон фе си о нал ног и ко руп ци је. 

Ка да је реч о на ла зи ма из Transparency International-a за 
2010. го ди ну та да се на ме ће сле де ћа сли ка ста ња. Од пр вих је да на-
ест зе ма ља де сет су про те стант ских, пр ва ка то лич ка зе мља за у зи-
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ма 14. ме сто, а за тим ис под сле ди чи та ви низ ка то лич ких зе ма ља. 
Пра во слав не зе мље рас по ре ђе не су иза згу сну тог ни за ка то лич ких 
зе ма ља и про те жу се до дна та бе ле. И ов де се са да мо же уочи ти да 
је ве за кон фе си о нал ног и ко руп ци је ко ре ла тив на.

Као оп шти ем пи риј ски за кљу чак за оба ди јаг но стич ка на ла-
за мо же нам по слу жи ти осврт на за да те хи по те зе ко је су са став ни 
део оп штег хи по те тич ког окви ра.

– ка да је реч о ко руп циј ским на ла зи ма ви дљи ва је ко ре ла-
тив на ве за из ме ђу кон фе си о нал ног и ко руп ци је, јер се 
зе мље на ска ли (ан ти)ко руп циј ског на ла за гру пи шу пре-
ма кон фе си о нал ном чи ни о цу;

– про те стант ске зе мље има ју нај ви ше ан ти ко руп циј ске 
оце не, од но сно у њи ма је ко руп ци ја нај ма ња;

– пра во слав не зе мље има ју нај ви шу сто пу ко руп ци је, па 
су, сход но то ме, и ан ти ко руп циј ске оце не нај ни же;



(Графикон1ВладанаСтанковићаомеђузависно-
стиконфесионалногииндексаантикорупције)

ОПШТИЗАКЉУЧАКИПРЕДЛОГМЕРА

Рад се ба вио ве зом хри шћан ских кон фе си ја (пра во сла вља, 
ка то ли чан ства и про те стан ти зма) и ко руп ци је. Раз ма тра њу је при-
шао са те о риј ске и ем пи риј ске стра не. У те о риј ском де лу ис тра жи-
ва ња аутор је по ку шао да про ник не у ве зе дру штве них и по јав них 
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об ли ка пра во сла вља, ка то ли чан ства и про те стан ти зма на ко руп-
ци ју, и да утвр ди ко је ка рак те ри сти ке по бли же усло вља ва ју овај 
фе но мен.  То ком ем пи риј ског ис тра жи ва ња аутор је укр стио јед ну 
не за ви сну ва ри ја блу – кон фе си о нал ност (ве ћин ски пра во слав них, 
ка то лич ких и/или про те стант ских зе ма ља) са про мен љи вом ва ри-
ја блом ин дек са оце не (не)по сто ја ња ко руп ци је на осно ву на ла за 
Nationalmaster-a и Transparency International-a у по след њих пет 
го ди на (2005. и 2010. го ди не). На осно ву до би је них ре зул та та аутор 
је по твр дио да су кон фе си о нал ни чи ни оц и ко руп ци ја у ко ре ла-
тив ној ве зи, да је ко руп ци ја нај бо ље са вла да на у про те стант ским 
зе мља ма, и да је нај ма ње са вла да на у пра во слав ним зе мља ма. Да 
би се про блем ска си ту а ци ја раз ре ши ла, и ко руп ци ја су зби ла, нео-
п ход но је обра ти ти ве ћу па жњу на кул тур но-ре ли гиј ске фак то ре и 
све оне де тер ми нан те ко ји мо гу би ти узроч ни ци ко руп ци је, ка ко би 
она би ла от кло ње на, или бар бит но сма ње на. 

VladanStankovic

THEINFLUENCEOFCONFESSIONALCHRISTIAN
FACTORSONCORRUPTION

Summary
This scientific work dealt with relationship of Christian con-

fessions (Orthodoxy, Catholicism and Protestantism), and corruption. 
Consideration is approached from a theoretical and empirical sides. In 
the theoretical part, the author tried to penetrate the social relationships 
and forms of Orthodoxy, Catholicism and Protestantism to corruption, 
and to determine what characteristics cause this phenomenon more 
closely. During the empirical research the author has crossed from one 
independent variable - confession (the majority of Orthodox, Catholic 
and / or Protestant countries) with variable index ratings (non)existence 
of corruption based on findings of National Master and Transparency 
International in the last five years (2005 and 2010). Based on these re-
sults the author has confirmed that the confessional factor and correlat-
ed corruption, that corruption is best tackled in Protestant countries, and 
that at least overcome the Orthodox countries. To resolve the problem 
situation, and curb corruption, it is necessary to pay greater attention to 
cultural and religious factors and those determinants which may result 
in corruption, as it were eliminated, or at least significantly reduced.
Key words: corruption, religions, politucs, economics, society.
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Resume
The work dealt with the relationship of Christian confessions (Or-

thodoxy, Catholicism and Protestantism), and corruption. Approached 
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with consideration of theoretical and empirical sides. In the theoretical 
part of the research the author has tried to penetrate the social ties and 
forms of Orthodoxy, Catholicism and Protestantism to corruption, and 
to determine what aspects of this phenomenon in more detail condition. 
During the empirical research is crossed by a single independent vari-
able - confession (the majority of Orthodox, Catholic and / or Protestant 
countries) on the dependent variable index marks (non) existence of 
corruption based on the findings of National Master and Transparency 
International in the last five years (2005 and 2010). The results con-
firmed that the author of the confessional factor and corruption in direct 
causal link, that corruption is best tackled in Protestant countries, and 
to overcome at least in Orthodox countries. In order to resolve problem 
situations, and combat corruption, it is necessary to pay greater atten-
tion to cultural and religious factors and those determinants that may 
be the cause of corruption, as it would have been eliminated, or at least 
significantly reduced.

* Овај рад је примљен 17. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
20. јуна 2011. године.
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ДраганЖ.Марковић
Институтзаполитичкестудије,Београд

РАЗВОЈСВОЈИНСКИХОДНОСА
УФУНКЦИЈИДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ
ПОЛИТИЧКИХИНСТИТУЦИЈА*

Сажетак
Основ ни циљ ра да је да ар гу мен то ва но по ка же да це ло куп-

ни раз вој ин ду стриј ске про из вод ње и тех но ло ги је не из бе жно во ди 
ја ча њу де мо крат ске др жа ве и да раз вој де мо крат ског дру штва ни-
је мо гућ без де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са. За кљу чу је се: да 
раз вој ин ду стриј ске тех но ло ги је до но си и по друштвља ва ње упра-
вља ња, ко јим се ауто крат ска др жа ва тран сфор ми ше у де мо крат ску 
др жа ву; да са вре ме на де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са кроз раз-
ви ја ње рад нич ког ак ци о нар ства, де о ни чар ства и за дру гар ства има 
за циљ да пу тем по бољ ша ња сво јин ског ста ту са про из во ђа ча по ве-
ћа њи хо ву мо ти ва ци ју ко ја је основ ни чи ни лац еко ном ске ефи ка-
сно сти у свим исто риј ским усло ви ма; да је основ на прет по став ка 
раз во ја де мо крат ског дру штва и де мо кра ти за ци је по ли тич ких ин-
сти ту ци ја Ср би је де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са ко ја под ра-
зу ме ва да нај ши ри сло је ви ста нов ни штва упра вља ју дру штве ном 
ре про дук ци јом. 
Кључ не ре чи: сво јин ски од но си; де мо кра ти за ци ја; по ли тич ке ин сти ту-

ци је; де мо крат ски ка па ци те ти
Кад се раз ми шља о раз во ју сво јин ских од но са, од мах се на-

ме ће пи та ње за што су зе мље тзв. со ци јал ре а ли зма , тзв. тран зи ци-
јом, кре ну ле у са свим су прот ну крај ност од то тал ног по др жа вље ња 
при ват ног вла сни штва до то тал не ре при ва ти за ци је. Да су се са мо-

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, којi финансира 
Министарство просветe и наукe Републике Србије.
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стал но опре де љи ва ле, то би би ло не схва тљи во кад се зна да је кроз 
ма сов но ак ци о нар ство и за дру гар ство у раз ви је ним ин ду стриј ским 
зе мља ма до стиг нут ви сок ни во со ци ја ли за ци је при ват ног вла сни-
штва, ко јом се су штин ски пре ва зи ла зи тра ди ци о нал на су прот ста-
вље ност јав ног и при ват ног, што је нај зна чај ни ји чи ни лац њи хо вог 
еко ном ског про спе ри те та.

По ли ти ка тран зи ци је је, ме ђу тим, ини ци ра на и во ђе на из јед-
ног ко ло ни јал ног цен тра, па је ра зу мљи во што ње но глав но по ла-
зи ште пред ста вља ју ин те ре си ко ло ни јал них си ла, ко ји су се по ду-
да ра ли с ин те ре си ма вла да ју ћих струк ту ра тран зи ци о них зе ма ља 
да се прак тич но кроз при ва ти за ци ју што пре и што лак ше до ко па ју 
рас пар ча не јав не имо ви не. Са мо ти ме мо же се об ја сни ти и нај ве ћи 
па ра докс тран зи ци је да је глав ни су бјект раз вла шћи ва ња др жа ве 
са ма др жа ва под про тек то ра том ко ло ни јал них си ла. 

Пом но пра ће на и ди ри го ва на од стра не ко ло ни јал них си ла, 
тран зи ци ја је прак тич но све де на на при ва ти за ци ју, а при ва ти за-
ци ја на ко ло ни за ци ју, ко јом је омо гу ће но да стра не кор по ра ци је 
под из у зет но по вољ ним усло ви ма при сва ја ју на ци о нал ну имо ви ну 
тран зи ци о них зе ма ља. По што ни су у ин те ре су ко ло ни јал них си-
ла, ма сов но ак ци о нар ство за по сле них и за дру гар ство оста ли су на 
са мим мар ги на ма тран зи ци је, или се њи хо во раз ви ја ње и на мер но 
спре ча ва. 

За дру гар ство и ма сов но ак ци о нар ство ко је ће се и са мо све 
ви ше за сни ва ти на из вор ним за дру жним на че ли ма, су ме ђу тим, 
нај и зглед ни ја и нај спа со но сни ја пер спек ти ва да љег раз во ја сво-
јин ских од но са, што по твр ђу је и њи хов до са да шњи раз вој. Они су 
пра ва спа со но сна ори јен та ци ја и за све тран зи ци о не зе мље, ко ја 
их је ди но мо же спа си ти од то тал не ко ло ни за ци је, на су прот ко јој 
под ра зу ме ва ствар ну и то тал ну де мо кра ти за ци ју сво јин ских од но-
са с ис кљу че њем сва ког об ли ка екс пло а та ци је и дис кри ми на ци је. 
У прав цу ствар не и пот пу не де мо кра ти за ци је мо ра ло би се раз ви ја-
ти и по сто је ће за дру гар ство и ак ци о нар ство, ко ји су под при ти ском 
до ми ни ра ју ћег еко ном ског и по ли тич ког мо но по ли зма, и са ми оп-
те ре ће ни и спу та ни мно гим мо но по ли стич ким сте га ма. 

Ка рак те ри стич но дру штве но обе леж је сво ји не је упра во мо-
но пол на рас по ла га ње сво јин ским објек ти ма „ко јим се ис кљу чу је 
власт дру гих су бје ка та“.1) Сво ји на се, као вла да ју ћи дру штве ни од-
нос, по ја вљу је тек на од ре ђе ном сте пе ну раз во ја про из вод них сна-
га ка да по чи ње ства ра ње ре ла тив ног из о би ља жи вот них сред ста ва. 

1) Др Ра до мир Лу кић, Друштвенасвојинаисамоуправљање,Са вре ме на шко ла, Бе о град, 
1964, стр. 9.
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Док је још вла да ла ап со лут на оску ди ца ни је би ло оту ђи ва ња као 
вла да ју ћег дру штве ног од но са, јер се не по врат но мо же оту ђи ва ти 
са мо онај део про из во да људ ског ра да ко ји пре ти че пре ко ми ни-
му ма нео п ход ног за го лу ре про дук ци ју рад не сна ге, због че га су 
сред стви ма про из вод ње сви за јед нич ки рас по ла га ли. Као глав но 
сред ство про из вод ње, област ко ју је јед но пле ме по се до ва ло, „би-
ла је за јед нич ка зе мља пле ме на, при зна та као та ква од су сед них 
пле ме на, а од ње га са мо бра ње на од за хва та ња дру гих пле ме на“.2) 

Раз во јем про из вод них сна га до ла зи до рас та ка ња пле мен ске 
сво ји не на ро дов ску, по ро дич ну и ин ди ви ду ал ну сво ји ну, чи ме је 
за по чео про цес ње не исто риј ске тран сфор ма ци је у при ват ну сво ји-
ну, за сно ва ну на при сва ја њу ту ђег ра да. Сад „ро дов ске стар је ши не 
вјер ски по гла ва ри гра бе се би нај бо ље ора ни це, ли ва де и при мјер-
ке за јед нич ке сто ке“, па „у ра ту за ро бље ног не при ја те ља ви ше не 
уби ја ју, већ га упо шља ва ју на тим има њи ма, што су на ра сла до те 
мје ре да их њи хо ви вла сни ци ви ше не мо гу об ра ђи ва ти“.3) Та ко је 
на ста ла ро бо вла снич ка сво ји на као пр ви раз ви је ни ји об лик при ват-
не сво ји не, док фе у дал на и ка пи та ли стич ка сво ји на пред ста вља ју 
са мо раз ви је ни је исто риј ске об ли ке тог вла да ју ћег од но са, чи ја је 
су шти на у пре тва ра њу це ло куп ног ви шка про из во да у не при ко сно-
ве но вла сни штво оних ко ји не про из во де. 

Иако, са ма по се би про ти ву реч на, јер је сво ји на јед них ко ји-
ма по свом при род ном ис хо ди шту не при па да, при ват на сво ји на је, 
под сти чу ћи не за ја жљи ву те жњу за бо га ће њем, сна жно по ву кла пу-
тем ци ви ли за ци је. По Чар лсу Фу ри еу, „дух вла сни штва“ је „нај ја ча 
по лу га ко ја мо же оду ше ви ти љу де Ци ви ли за ци је“,4) а по ре чи ма 
Фри дри ха Ен гел са, „ни ска по хле па је би ла по кре тач ка сна га ци ви-
ли за ци је од ње ног пр вог да на до да нас, њен је ди ни крај њи циљ је 
би ло бо гат ство, и још јед ном бо гат ство, и по те ћи пут бо гат ство, 
бо гат ство не дру штва, не го те јед не бед не ин ди ви дуе“.5) 

Бо гат ство не знат не ма њи не на јед ној стра ни, не ми нов но је 
до во ди ло до си ро ма штва огром не ве ћи не на дру гој стра ни. На тој 
су прот но сти за сни ва се гло бал на по ла ри за ци ја дру штва на вла да-
ју ће и пот чи ње не кла се, на по вла шће не и обес пра вље не, го спо дар-
ство и по да ни штво. То је од са мог по чет ка иза зи ва ло не за до вољ-
ство екс пло а ти са них ма са и њи хо ву од бој ност пре ма при ват ној 
сво ји ни, из че га су се и за че ле пр ве иде је о њи хо вом уки да њу. 

2) К. Маркс, Ф. Ен гелс, Дела,Кул ту ра, 1950, стр. 240.

3) Adolf Dra gi če vić, Robovlasništvo,Zna nje, Za greb, 1958, стр. 7.

4) Char les Fo u ri er, Civilizacijainovisocijetarnisvijet,Škol ska knji ga, Za greb, 1980, стр. 162.

5) К. Маркс, Ф. Ен гелс, Дела,том 32, исто, стр. 139.
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„Пр ви цр кве ни оци де ли ли су схва та ње да зе мља ни је ни чи ја сво-
ји на, да је она у ства ри бо жи ја, па да оно што при сва ја ју бо га ти 
при па да бо гу, а ти ме и свим љу ди ма“.6) Пре ма хри шћан ству, „сви 
ко ји при гр ли ше вје ру др жа ху се за јед но и све им бе ше за јед нич ко, 
про да ва ли би по крет на и не по крет на до бра и то би ди је ли ли сва-
ком пре ма ње го вој по тре би“,7) док је „Му ха мед ис та као да су љу ди 
рав но прав ни у три ства ри: во ди, ва три и ис па ши за сто ку“.8)

Од дав ни на мно ги ве ли ки ми сли о ци тра же из лаз у по-
друштвља ва њу при ват не сво ји не. По Пла то ну, „нај бо ље се упра-
вља ла она др жа ва, у ко јој нај ви ше љу ди за јед но исто ка жу јед на ко 
те ре чи: „мо је“ и „ни је мо је“,9) док је за То ма са Мо ра, „уки да ње 
при ват не сво ји не је ди но сред ство за рав но мер ну и пра вил ну рас-
по де лу до ба ра, као и за оп ште бла го ста ње“.10) По Жан Жак Ру соу, 
„пр ви ко ји је огра дио зе мљи ште и ре као: „Ово је мо је“, на и шав ши 
на про сто ду шне љу де ко ји су му по ве ро ва ли, у ства ри је осни вач 
обра зов ног дру штва. Ко ли ко би спре чио зло чи на, уби ста ва и ра то-
ва, од ко ли ке би бе де и стра хо та по ште део људ ски род онај ко ји би 
по чу пао ко ље и за тр пао ја рак, до ви ку ју ћи бли жњи ма: „Не ве руј те 
ва ра ли ци! Про па шће те ако не смет не те с ума да пло до ви при па да ју 
сва ко ме и да зе мља ни је ни чи ја!“11) У по зна том ро ма ну „Вас кр се-
ње“ Лав Ни ко ла је вич Тол стој пи ше: „Пот пу но је ја сно да је бе да 
на ро да или да је бар онај глав ни нај не по сред ни ји узрок те бе де 
у то ме што зе мља ко ја хра ни на род ни је у ње го вим ру ка ма, већ у 
ру ка ма љу ди ко ји, ко ри сте ћи то пра во на зе мљу, жи ве од ра да тог 
на ро да. Зе мљу ко ја је то ли ко нео п ход на да љу ди уми ру ако је не ма-
ју, об ра ђу ју ти исти љу ди, до ве де ни до крај ње бе де, да би се жи то с 
те зе мље про да ва ло ино стран ству и да би зе мљо по сед ни ци мо гли 
ку по ва ти се би ше ши ре, шта по ве, ко чи је, брон зу, и то ме слич но“.12)

По ку ша ји да се по друштвља ва ње при ват не сво ји не ре а ли зу-
је по ли тич ким пре вра ти ма ни су да ли оче ки ва не ре зул та те, јер је 
по друштвља ва ње сво ји не исто риј ски про цес ко ји от по чи ње већ 
ње ним на ста ја њем и од ви ја се у прав цу све ве ће де мо но по ли за-
ци је рас по ла га ња сво јин ским објек ти ма. Већ у ро бо вла сни штву 

6) Ву ко Па ви ће вић, Социологијарелигије,БИГЗ, Бе о град, 1988, стр. 263.

7) Ан дри ја Кре шић, Краљевствобожијеикомунизам,Ин сти тут за ме ђу на род ни рад нич ки 
по крет, Бе о град, 1975, стр. 133.

8) Др Иван Цвит ко вић, Марксистичкамисаоирелигија,Свје тлост, Са ра је во, 1980, стр. 53.

9) Država,Ma ti ca hr vat ska, Za greb, 1942, стр. 201.

10) Утопија,Кул ту ра, 1951, стр. 90.

11) Друштвениуговор,Про све та, Бе о град, 1949, стр. 139.

12) Лав Ни ко ла је вич Тол стој, Васкрсење,Про све та – Рад, Бе о град, 1986, стр. 276.
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ја ча ла је, на ра чун ин ди ви ду ал не сво ји не ро бо вла сни ка, др жав на 
ор га ни за ци ја, а са њом и јав но вла сни штво. Фе у да ли зам је кроз 
ва зал ство ус по ста вио хи је рар хиј ски си стем упра вља ња, у ко јем 
је ауто но ми ја фе у да ла ца за ме ње на суб ор ди на ци јом као об ли ком 
цен тра ли стич ког ко лек ти ви зма. Ин ду стри ја ли за ци јом про из вод ње 
ка пи та ли зам је из гра дио тех но ло шко-про из вод не те ме ље сво јин-
ског по друштвља ва ња. Од са мог по чет ка раз ви ја на као ко лек тив на 
про из вод ња, ин ду стри ја је тех но ло шки по ве зи ва ла све ве ћу ма су 
не по сред них про из во ђа ча.

Раз во јем ин ду стриј ске про из вод ње суд би на про из вод них 
кор по ра ци ја ни је ви ше у ру ка ма њи хо вих вла сни ка, већ у ру ка ма 
про фе си о нал них ме на џе ра, а тех но-би ро крат ска упра ва др жав-
них пред у зе ћа са мо се за кла ња иза ап стракт ног на сло ва др жав ног 
вла сни штва. Са вре ме на тех но ло ги ја под ри ва и мо но пол про фе си-
о нал ног управ ног апа ра та, зах те ва ју ћи све не по сред ни је уче шће 
про из во ђа ча у упра вља њу. „Про мје не ко је у не по сред ном рад ном 
про це су иза зи ва но ва, су вре ме на и ауто ма ти зи ра на тех но ло ги ја, 
те упра вља ње њо ме, не из бе жно има ју у се би кли це са мо у прав них 
аспи ра ци ја“, па у Ја па ну „од 2.451 за по сле ног, 80,3% ка же да про-
бле ме ве за не за ауто ма ти зи ра ну про из вод њу ва ља рје ша ва ти уво-
ђе њем рад нич ке пар ти ци па ци је у упра вља њу“, а „на пи та ње о то ме 
ка кву бу дућ ност пред ска зу ју пар ти ци па ци ји, 77,5% ан ке ти ра них је 
од го во ри ло ка ко оче ку ју да ће она на пре до ва ти при род но или уз 
ве ће на по ре за ње но на пре до ва ње“.13)

Све бр жи раз вој са вре ме не тех но ло ги је зах те вао је и по-
друштвља ва ње сво јин ских пра ва, ко је је на ро чи то вр ше но у об-
ли ку ак ци о нар ства. Удру жи ва ње ка пи та ла пу тем ак ци о нар ства је 
омо гу ћи ло да вла сни ци ка пи та ла по ста ну но ви сит ни по сед ни ци, 
па и са ми рад ни ци, што је ре зул ти ра ло бр жим успо ном ак ци о нар-
ског ка пи та ла. Још „кра јем XIX и по чет ком XX ве ка ак ци о нар ски 
об лик сво ји не по стао је пре о вла ђу ју ћи у ве ћи ни гра на круп не ин-
ду стри је. Већ 1929. го ди не у САД 48,3% свих пред у зе ћа имао је 
ак ци о нар ски об лик, и она су за по шља ва ла 89,9% це ло куп не рад не 
сна ге, и да ва ла 92,1% це ло куп не про из вод ње пре ра ђи вач ке ин ду-
стри је“.14)

Са по ве ћа њем бро ја ак ци о на ра све је ма ња би ла њи хо ва уло га 
у рас по ла га њу ка пи та лом јер „пре тва ра њем сво ји не у ак ци о нар ску 
сво ји ну вла сник по ста је вла сник с ма њим пра вом. Као по сед ник 

13) Dra go Bu vač, Anatomijajapanskoguspeha,Glo bus, Za greb, 1982, стр. 111.

14)  Др Сто јан Јан ков, Савременипривредниситеми, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, ИЕИ, Бе-
о град, 1972, 

 стр. 21. 
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ак ци је он је за ви сан од од лу ка свих дру гих по сед ни ка ак ци ја, он је 
са мо члан ... јед не це ли не. С про ши ре њем ак ци о нар ског си сте ма 
ка пи та ли стич ка сво ји на та ко по ста је све ви ше та ква огра ни че на 
сво ји на ко ја да је ка пи та ли сти са мо пра во на ви шак вред но сти, не 
до зво ља ва ју ћи му да од лу чу ју ће за хва ти у ток про из вод ње“.15) Ка-
пи та ли ста не мо же као ак ци о нар за хва ти ти у ток про из вод ње јер 
се она већ то ли ко одво ји ла од ње го вог вла сни штва да су „у си сте-
му кор по ра ци ја вла сни ку ин ду стриј ског бо гат ства оста вље ни са-
мо сим бо ли вла сни штва, док се моћ, од го вор ност и имо ви на, ко ји 
су ра ни је би ли са став ни део вла сни штва, пре но се на по себ не гру-
пе у чи јим се ру ка ма на ла зи кон тро ла“. Сто га је „став „вла сни ка“ 
ве ли ке кор по ра ци је пре ма „ње го вој“ сво ји ни... став го то во пот пу-
ног оту ђе ња. Ње го во вла сни штво са сто ји се од пар че та хар ти је ко-
је пред ста вља из ве сну ко ле бљи ву ко ли чи ну нов ца“, јер „он не ма 
од го вор но сти пре ма пред у зе ћу и ни ка кав кон кре тан од нос пре ма 
ње му“.16) И „мо би ли зо ва ње ка пи та ла пре тва ра у све ве ћој ме ри ка-
пи та ли стич ку сво ји ну у упут ни це на при нос и услед то га чи ни ка-
пи та ли стич ки про цес про из вод ње у све ве ћем об ли ку не за ви сним 
од кре та ња ка пи та ли стич ке сво ји не“.17)

Не за ви сност про из вод ње од сво ји не до сти же свој вр ху нац 
у др жав ном ка пи та ли зму, где се др жа ва, у име це лог дру штва, по-
ја вљу је као прав ни су бјект и не по сред ни вла сник сред ста ва дру-
штве не ре про дук ци је. Тим сред стви ма ни кад ни је ни рас по ла га-
ло це ло дру штво, већ овла шће ни др жав ни ор га ни, ко ји су има ли 
мо но пол на то рас по ла га ње. Мо дер ну др жа ву упра во ка рак те ри ше 
до ми нант на уло га у ор га ни за ци ји про из вод ње и це ло куп не дру-
штве не ре про дук ци је, ода кле про ис ти че и ње на еко ном ска до ми-
на ци ја.18) 

Сво ја сред ства др жа ва мо же сти ца ти је ди но при сва ја њем ту-
ђег ра да, по што са ма ни је про из во ђач, па „не ма основ не кон тра-
дик ци је из ме ђу при ват ног и дру штве ног вла сни штва“.19) Мо дер на 
др жа ва, без об зи ра на њен об лик, „у су шти ни је ка пи та ли стич ка 
ма ши на, др жа ва ка пи та ли ста, иде ал ни све оп шти ка пи та ли ста“, и 
„уко ли ко ви ше про из вод них сна га она пре у зи ма у сво је вла сни-
штво, уто ли ко ви ше по ста је ствар ни све оп шти ка пи та лист, уто-

15) Ру долф Хил фер динг, Финансијскикапитал,Кул ту ра, 1958, стр. 152.

16) Ерих Фром,Здраводруштво, Рад, Бе о град, 1983. , стр. 138.

17) Ру долф Хил фер динг, исто, стр. 168.

18) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Самоуправљањеодреалностидоутопије,ДО Ло кал на са мо-
у пра ва,  Бе о град, 2001, стр. 58-59. 

19) Bran ko Hor vat, Političkaekonomijasocijalizma,Glo bus, Za greb, 1984, стр. 197.
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ли ко ви ше др жа вља на екс пло а ти ше. Рад ни ци оста ју на јам ни рад-
ни ци, про ле те ри“, а „ка пи та ли стич ки од но си се ти ме не уки да ју, 
на про тив, они до сти жу свој вр ху нац“.20)

На ра ста ју ћи др жав ни ка пи тал уве ћа ван је углав ном фи скал-
ним за хва ти ма и на ци о на ли за ци јом при ват ног ка пи та ла. Исто-
вре ме но са раз ви је ним зе мља ма, на ци о на ли за ци ју су вр ши ле и 
не раз ви је не зе мље, где су у пр ви план, уме сто еко ном ских, из би-
ја ли по ли тич ки фак то ри ета ти за ци је. У зе мља ма где су из вр ше ни 
ре во лу ци о нар ни пре вра ти са основ ним ци љем уки да ња при ват не 
сво ји не, чи ње ни су по ку ша ји да се на ци о на ли за ци јом и по др жа-
вље ње при ват ног ка пи та ла ус по ста ви не ка чи сто дру штве на сво ји-
на. У ин те ре су др жав но-пар тиј ске би ро кра ти је др жав на сво ји на је 
про гла ше на оп ште на род ном сво ји ном и озна че на као крај њи до мет 
по друштвља ва ња сво ји не. 

На ци о на ли за ци јом при ват ног ка пи та ла и фи скал ним за хва-
та њем ви шка про из во да др жа ва је при сва ја ла ка пи тал ин ди ви ду ал-
них вла сни ка, чи ме ин ди ви ду ал но при сва ја ње ни је уки ну то, не го 
је са мо про ме њен на чин при сва ја ња, ко јим је на ра чун мо но по ла 
при ват них пред у зет ни ка оја чан мо но пол др жав не би ро кра ти је. Ти-
ме је оја чао ко лек тив ни на ра чун ин ди ви ду ал ног су бјек ти ви те та у 
рас по ла га њу дру штве ном имо ви ном.

По што дру штве ног су бјек та не мо же би ти без ин ди ви ду ал ног 
су бјек та, пот пу на ин ди ви ду а ли за ци ја сво ји не зах те ва и пот пу но 
по друштвља ва ње, а пот пу но по друштвља ва ње омо гу ћа ва пот пу ну 
ин ди ви ду а ли за ци ју. За то дру штве ни су бјект у су шти ни и ни је ни-
шта дру го до за јед нич ки или ко лек тив ни су бјек ти ви тет удру же них 
рад ни ка. Све ве ћа ин ди ви ду а ли за ци ја и све ве ће по друштвља ва ње 
под ра зу ме ва ју и све ве ћу ре ла ти ви за ци ју сво јин ског мо но по ла, ко-
ји се све ви ше тран сфор ми ше у сло бод но рас по ла га ње сред стви ма 
дру штве не ре про дук ци је, та ко да она „при па да ју исто доб но сва ком 
чла ну дру штва и сви ма за јед но, но ни ко ме у цје ло сти, ни ком ис-
кљу чи во“.21)

Ши ре њем функ ци је упра вља ња вла сни ка на не вла сни ке 
вр ши се де мо но по ли за ци ја, ко ја зна чи уки да ње и упра вља ња и 
вла сни штва. Већ у кру гу са мих вла сни ка по друштвља ва ње упра-
вља ња во ди су жа ва њу њи хо вог мо но по ла, та ко да „пре тва ра њем 
сво ји не у ак ци о нар ску сво ји ну вла сник по ста је вла сник с ма њим 
пра вом“, јер је „као по сед ник ак ци је за ви сан од од лу ка свих дру гих 

20) F. Ен гелс, Развитаксоцијализмаодутопиједонауке,К. Маркс, Ф. Ен гелс, Дело,том II, 
Кул ту ра, 1950, стр. 144.

21) Dr Mar tin Ve driš, Osnoveimovinskogprava,No vin sko-iz da vač kištam par ski i bi ro teh nič ki 
za vod, Za greb, 1976, 2. изд., стр. 195.
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по сед ни ка ак ци ја“,22) а пре но ше њем упра вља ња и на за по сле не мо-
но пол ска пра ва ин ди ви ду ал них вла сни ка се још ви ше су жа ва ју. У 
за дру гар ству де мо но по ли за ци ја је до ве де на до кра ја, јер сви за дру-
га ри рав но прав но рас по ла жу за дру жном имо ви ном. Ко лек тив но 
вла сни штво ов де про ис ти че из при ват ног вла сни штва, као и при-
ват но из ко лек тив ног, а ве ли чи на за дру жне имо ви не за ви си од ин-
ди ви ду ал них до при но са за дру га ра, као што ве ли чи на њи хо вих ин-
ди ви ду ал них уде ла за ви си од укуп ног при но са за дру жне имо ви не. 

За дру жно вла сни штво, пре ма то ме, не мо же би ти де фи ни са-
но као „сва чи је и ни чи је“. Оно је ин ди ви ду ал на сво ји на сва ког за-
дру га ра у ме ри у ко јој он до при но си ње ном ства ра њу, и за јед нич ка 
сво ји на свих ко ји по ла жу пра во на ње но ко ри шће ње. Сва ки за дру-
гар са мо стал но рас по ла же оним де лом за јед нич ког про из во да ко-
ји од го ва ра ње го вом рад ном до при но су, уко ли ко це лим про из вод-
ним или јед ним ње го вим де лом не рас по ла жу сви за јед нич ки. Али, 
исто вре ме но сви за јед нич ки рас по ла жу сва ким по је ди ним де лом 
дру штве ног про из во да уко ли ко за јед нич ки од ре ђу ју оп ште усло ве 
сво јин ског рас по ла га ња. 

Пре тва ра њем људ ског зна ња у глав но сред ство про из вод ње, 
ко је се по сво јој при ро ди не мо же при сва ја ти, за дру жно вла сни-
штво се за пра во кре ће пре ма без сво јин ском ста њу, а упра вља ње 
пре ма истин ском са мо у пра вља њу, ко је се мо же оства ри ти са мо у 
усло ви ма ауто ма ти зо ва не про из вод ње. „Ауто ма ти за ци ја ми је ња 
по ло жај и уло гу ру ко во де ћих ка дро ва, и то у сми слу сма ње ња оне 
њи хо ве мо ћи ко ју су има ли ра ни је. На и ме, нај ва жни јим оде ље-
њи ма као што су ауто ма ти зи ра на, мо гу ру ко во ди ти са мо спе ци ја-
ли сти –тех ни ча ри, па ова оде ље ња рас по ла жу оба ве ште њи ма од 
ко јих упра во за ви си у сво јим од лу ка ма, а то тим оде ље њи ма да је 
мо гућ ност да мо гу на њу вр ши ти при ти сак од но сно по на ша ти се 
пре ма њој као мно го не за ви сни ји. На тај на чин иш че за ва она ста-
ра уред ска хи је рар хи ја са јед ним ше фом или јед ним вр хом ко ји је 
био све мо ћан, а ства ра се не ко ли ко вр хо ва или оно што се да нас у 
со ци о ло ги ји зо ве по ли ар хиј ска (ви ше вла да вин ска) ру ко во де ћа ор-
га ни за ци ја... Ауто ма ти за ци ја ру ши моћ „ма лих бо го ва““!23) 

На ба зи ауто ма ти за ци је и ком пју те ри за ци је са мо у пра вља ње 
по ста је не са мо мо гу ће већ и не из бе жно јер из ви ре из са ме при ро-
де про из вод ног про це са ко јим се ви ше не мо же спо ља упра вља ти. 
Ауто ма ти зо ва ним про це си ма про из вод ње прак тич но је не мо гу ће 
спо ља упра вља ти јер про из во ђа чи „у ауто ма ти зи ра ним пред у зе ћи-

22) Ру долф Хил фер динг, исто, стр. 152.

23) Dr Ru di Su pek, Automatizacijairadničkaklasa,„Bo ži dar Adži ja“, Za greb, 1965, стр. 100.
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ма са мо у пра вља ње осје ћа ју као дио сво јих не по сред них за хтје ва, 
јер не при хва та ју да би јед ном пр вен стве но на уч ном и тех нич ком 
ор га ни за ци јом про из вод ње ру ко во дио не тко тко је из ван са мог 
рад ног ко лек ти ва“.24) Сто га је пот пу но осно ван за кљу чак да су „на-
уч но-тех но ло шка (ки бер нет ска) ре во лу ци ја и са мо у пра вља ње нај-
при род ни ји спој у ко ме се из ра жа ва ју обе стра не му та ци је са вре-
ме ног дру штва, ње го ве ду бо ке и трај не со ци јал не ре во лу ци је“.25)

Ауто ма ти за ци ја, за пра во, уки да од но се хи је рар хиј ске суб ор-
ди на ци је у про це су про из вод ње. „Ако схва ти мо да је основ на уло-
га би ро кра ци је да бу де по сред ник, на ро чи то у пре но ше њу од лу ка 
с ви ших ин стан ци ја на ни же, та да ауто ма ти за ци ја ову по сред нич ку 
функ ци ју чи ни су ви шном. Од лу ке се за пра во, до но се у уре ди ма за 
про гра ми ра ње, а пре но се се не по сред но на стро је ве, а не на љу-
де! Ад ми ни стра тив не функ ци је су под ре ђе не тех ни ци, па тех ни ка 
на овај на чин дез ор га ни зи ра хи је рар хиј ску струк ту ру пред у зе ћа... 
Чи та ва тех нич ка хи је рар хи ја под ре ђе на је јед ном без лич ном ауто-
ри те ту ко ји се зо ве уред за про гра ми ра ње или про сто тех но ло шка 
ор га ни за ци ја про из вод ње“.26)

За то се ин ду стриј ска ор га ни за ци ја „пре о бра жа ва од ор га ни-
за ци је би ро крат ског ти па са кру том хи је рар хи јом – по кла сич ном 
Ве бе ро вом опи су – у „до бро вољ ну ор га ни за ци ју“, у ко јој се раз ви-
ја де мо крат ски ауто ри тет це ло куп ног рад нич ког са ста ва у до но-
ше њу основ них од лу ка. Ауто ри тет би ро крат ске функ ци је усту па 
ме сто ауто ри те ту тех нич ког зна ња“.27)

Са раз во јем ауто ма ти за ци је ин те гри са ност рад ни ка у пред у-
зе ће уме сто ста тич ног, све ви ше до би ја ди на мич ки ка рак тер, чи ме 
се по ступ но пре ва зи ла зе про фе си о нал не и ста ту сне раз ли ке у рад-
ном од но су, а ти ме и не јед на кост у мо гућ но сти ма ствар ног ути ца ја 
на до но ше ње и са му са др жи ну од лу ка. „Ко о пе ра ци ја уки да по де-
лу на уста ље не, де ли мич не и ме ђу соб но изо ло ва не ра до ве; уво ди 
се ко лек тив но вр ше ње за да та ка, од го вор ност гру пе , ко лек тив но 
при пре ма ње од лу ке“,28) што зна чи да „груп ни рад пред ста вља је-
ди но мо гу ћи об лик рад не ор га ни за ци је“.29) Ка ко на во ди Ха ролд Б. 

24) Ru di Su pek, исто, стр. 73.

25) Ми ро слав Пе чуј лић, Будућносткоја јепочела,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је ФПН, 
Бе о град, 1969, стр. 46. 

26) Dr Ru di Su pek, исто, стр. 109. и 111.

27) Ми ро слав Пе чуј лић, исто, стр. 25.

28) Исто.

29) Организацијауамеричкимпредузећима,Ин сти тут за спољ ну тр го ви ну, Бе о град, 1965, 
стр. 55-56.
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Маyнард, „уски тим ски рад из ме ђу свих функ ци о нал них еле ме на-
та пред у зе ћа, а на ро чи то про из вод ње, тех нич ког сек то ра, на бав ке 
и мар ке тин га, - је не са мо по же љан већ бр зо по ста је и по тре бан. 
Иде ал но тим ски рад по чи ње код кре и ра ња по ли ти ке и од ре ђи ва ња 
ни воа за по сле них па се про те же це лом ли ни јом ор га ни за ци је“.30)

Ор га ни за ци ја про из вод ног ра да са раз во јем ауто ма ти за ци-
је све ви ше гу би ауто крат ска и до би ја де мо крат ска обе леж ја. „У 
ме ха ни зи ра ној про из вод њи се рад ни ко лек тив мо же упо ре ди ти са 
пе ша диј ским ба та љо ном ко је му је на че лу стро ги ко ман дант, чи ји 
ауто ри тет ства ра од изо ли ра них по је ди на ца чвр сту це ли ну. На про-
тив, рад ни ко лек тив у јед ној ауто ма ти зи ра ној твор ни ци ли чи при је 
на по са ду јед ног ве ли ког ави о на, гдје су функ ци је стро го рас по-
ди је ље ње, али сва ки осје ћа да за ви си од дру го га и да за јед но сно-
се за јед нич ку од го вор ност за успјех у за дат ку. У по то њем слу ча ју, 
на рав но, хи је рар хиј ски од но си ни су то ли ко на гла ше ни па по сто ји 
ве ћи осје ћај со ли дар но сти ме ђу по је ди ним про из вод ним гру па ма 
у рад ном ко лек ти ву“.31)

У ци љу пре ва зи ла же ња еко ном ске за о ста ло сти и укљу чи ва-
ња у свет ске еко ном ске то ко ве, Ср би ја би мо ра ла при хва ти ти од го-
ва ра ју ћу ор га ни за ци ју про из вод ње за сно ва ну на про из вод ним про-
гра ми ма ко ји ма се мо ра при ла го ђа ва ти и ор га ни за ци ја пред у зе ћа. 
Нео п ход но је да се не по сред ни про из во ђа чи са мо стал но еко ном-
ски по ве зу ју у ма ње или ве ће асо ци ја ци је и да дру штве ном ре про-
дук ци јом де мо крат ски упра вља ју.

Под ути ца јем но вих тех но ло ги ја, до де мо кра ти за ци је про из-
вод них од но са нај пре до ла зи у ве ли ким ак ци о нар ским кор по ра ци-
ја ма ко ја се огле да у ши ре њу упра вља ња са про фе си о нал них упра-
вља ча на све за по сле не. „Ја пан ски рад ни ци су, оку пље ни у ма ле, 
де цен тра ли зо ва не рад не гру пе ,,са ми од лу чи ва ли о на чи ну ра да и 
те су од лу ке за ру ко во ди о це би ле све ти ња... Ја пан ске тврт ке ка рак-
те ри зи ра до жи вот но за по шља ва ње, за јед нич ко од лу чи ва ње и ко-
лек тив на од го вор ност“.32)

Са по друштвља ва њем ка пи та ли стич ке сво ји не мо ра ло би се 
по друштвља ва ти и упра вља ње, као су штин ска ком по нен та рас по-
ла га ња сво јин ским објек ти ма. До су жа ва ња сво јин ског су бјек ти ви-
те та ин ди ви ду ал них вла сни ка ка пи та ла и до ла зи због то га што они 
ни су спо соб ни да упра вља ју ви со ко тех но ло ги зо ва ним то ко ви ма 
ре про дук ци је. „Про мје не ко је у не по сред ном рад ном про це су иза-

30) Савременаорганизацијапроизводње,Кул тур ни цен тар, 1979, стр. 1-4.

31) Ru di Su pek, isto, str. 71-72.

32) John Na is bitt, Megatrendovi,Glo bus, Za greb, 1985, стр. 199, 211.
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зи ва но ва, су вре ме на и ауто ма ти зо ва на тех но ло ги ја, те упра вља ње 
њо ме, не из бе жно има ју у се би кли це са мо у прав них аспи ра ци ја“.33)

Због тех но ло шке сло же но сти , упра вља ње са вре ме ним то ко-
ви ма пре у зе ли су струч ни ти мо ви, па су „од лу ке у мо дер ним по-
слов ним пред у зе ћи ма и пот хва ти ма про из вод ра да гру па а не по је-
ди на ца. Ство ре на је си ту а ци ја у ко јој под у зет ник ви ше не по сто ји 
као ин ди ви ду ал на осо ба ни у јед ном зре лом ин ду стриј ском под у-
зе ћу“, већ је „упра ва фир ме пре у зе ла од под у зет ни ка моћ упра вља-
ња под у зе ћем... Ме ђу дви је сто ти не нај круп ни јих кор по ра ци ја у 
САД-а, ма ло је та квих у ко ји ма вла сни ци има ју би ло ка кав зна чај-
ни ји утје цај кад се ра ди о до но ше њу од лу ка, а и тај утје цај, та мо 
гдје по сто ји, сла би из го ди не у го ди ну“.34)

Са вре ме ним кор по ра ци ја ма ни нај струч ни ја ко лек тив на 
упра ва не мо же са ма упра вља ти без ан га жо ва ња свих за по сле них, 
због че га у „не ким скан ди нав ским зе мља ма и Ја па ну да ју се ши ро-
ка овла шће ња гру па ма рад ни ка у оства ри ва њу њи хо вих по слов них 
за да та ка“, чи ме се „под сти че њи хо ва за ин те ре со ва ност за рад, као 
и ак тив ност, уз исто вре ме но раз ви ја ње са мо стал но сти и не за ви-
сно сти не са мо од упра ве пред у зе ћа не го и син ди ка та“.35)

Еко ном ском ин те гра ци јом на ци о нал них ка пи та ла у свет ски 
ка пи тал на ци о нал но вла сни штво се тран сфор ми ше у оп ште чо ве-
чан ско вла сни штво, ко је је на рас по ла га њу це ле свет ске за јед ни це. 
Уко ли ко људ ско зна ње, ко је се већ са мим јав ним са оп шта ва њем 
сви ма ста вља на рас по ла га ње, бу де по ста ја ло глав ним про из вод-
ним сред ством, при сва ја ње ма те ри јал них сред ста ва све ви ше ће гу-
би ти на зна ча ју. Што се објек ти ви зи ра но зна ње ком пју те ри за ци јом 
ви ше уно си у не по сред ни про цес про из вод ње, оно све ви ше пре-
ста је би ти сред ством при сва ја ња и пре тва ра се у сви ма до ступ но 
оп ште дру штве но до бро. 

Зна ње, као глав ни при вред ни ре сурс, се не мо же при сва ја ти и 
оту ђи ва ти. А „у ор га ни за ци ји за сно ва ној на зна њу сви при пад ни ци 
мо ра ју би ти у ста њу да упра вља ју вла сти тим ра дом, да га кон тро-
ли шу. Зах те ва се, дру гим ре чи ма, да сви при пад ни ци по сту па ју као 
од го вор ни до но си о ци од лу ка“, те да „сва ки члан мо ра да ви ди се бе 
као „ди рек то ра““.36) За то већ „по чи ње мо на пу шта ти хи је рар хи је“, 

33) Dra go Bu vač, Anatomijajapanskoguspjeha,Glo bus, Za greb, 1982, стр. 111.

34) J. K. Gal bra ith, Novaindustrijskadržava,Stvar nost, Za greb, 1970, стр. 74, 80 и 92.

35) Бу ди мир Ко шу тић, Колективнипреговори,правонаштрајкиlock-outусавременимка-
питалистичкимдржавама,Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1987, стр. 39.

36) Pe ter F. Druc ker, Посткапиталистичкодруштво,Гр меч – При вред ни пре глед, Бе о град, 
1995, стр. 110. и 111.
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за сно ва не на мо но по ли зи ра ном вла сни штву, „ко је су до бро функ-
ци о ни ра ле у цен тра ли зо ва ној, ин ду стриј ској ери“ и „за ми је њу је мо 
их но вим обра сцем ор га ни зи ра ња и ко му ни ци ра ња – мре жа ма“.37)

По друштвља ва ње упра вља ња ин ду стриј ским ка пи та лом не 
од ви ја се са мо у кру гу ње го вих вла сни ка, већ за хва та и не вла сни ке, 
на ро чи то ме на џе ре. „Љу ди ко ји да нас упра вља ју круп ним кор по ра-
ци ја ма ни су ујед но вла сни ци зна чај ног де ла њи хо вих ак ци ја...“, па 
„... иако је у нор мал ним при ли ка ма њи хов удио у вла сни штву не-
зна тан, они др же чвр сто у сво јим ру ка ма власт над под у зе ћем“.38) 
Раз во јем ин ду стриј ске тех но ло ги је „...ство ре на је си ту а ци ја у ко јој 
под у зет ник ви ше не по сто ји као ин ди ви ду ал на осо ба ни у јед ном 
зре лом ин ду стриј ском под у зе ћу...“, већ је „...упра ва фир ме пре у зе-
ла од под у зет ни ка моћ упра вља ња под у зе ћем“.39) 

Уко ли ко са раз во јем тех но ло ги је, тех но ло шко зна ње по ти-
ску је ка пи тал као основ но сред ство про из вод ње, де мо кра ти ја и у 
про из вод њи и у по ли ти ци по ти ску је ауто кра ти ју. „За хтје ви што их 
по ста вља ју тех но ло ги ја и пла ни ра ње, уве ли ко по ве ћа ва ју по тре-
бе ин ду стриј ских пред у зе ћа за спе ци ја ли зи ра ном рад ном сна гом и 
по тре бу да се она ор га ни зи ра“, та ко да ће се „на по љу ин ду стриј-
ске ини ци ја ти ве до го ди ти но ви по мак мо ћи, и то с ка пи та ла на ор-
га ни зи ра но зна ње, а мо гло би се оче ки ва ти да ће се то по ми ца ње 
од ра зи ти и на рас по де лу мо ћи и сна га у дру штву као цје ли ни“, што 
се „упра во и до га ђа; за пра во је моћ пре шла на не што што сват ко 
тко во ли тра га ти за не чим но вим, мо же сло бод но на зва ти но вим 
фак то ром про из вод ње“, а „тај но ви фак тор про из вод ње јест удру-
жи ва ње љу ди ко ји по сје ду ју зна ње“.40)

Та кво удру жи ва ње за сни ва се и одр жа ва на нео ту ђи вим де-
мо крат ским на че ли ма, што „зна чи да не ма ни ка квих „под ре ђе них“, 
по сто је са мо „са рад ни ци“. Шта ви ше, у ор га ни за ци ји за сно ва ној на 
зна њу сви при пад ни ци мо ра ју би ти у ста њу да упра вља ју вла сти-
тим ра дом, да га кон тро ли шу. Зах те ва се, дру гим ре чи ма, да сви 
при пад ни ци по сту па ју као од го вор ни до но си о ци од лу ка. Сва ки 
члан мо ра да ви ди се бе као „ди рек то ра““.41)

Са вре ме на ин ду стриј ска про из вод ња за сно ва на на по-
дрштвља ва њу сво ји не и упра вља ња не из бе жно во ди у истин ску 

37) John Na is bitt, Megatrendovi, исто, стр. 257.

38) J. H. Gal bra ith, Novaindustrijskadržava,исто, стр. 15. и 60.

39) Исто, стр. 74. и 80.

40) J. K. Gal bra ith, ци ти ра ни рад, стр. 67. и 68.

41) Pe ter F. Druc ker, Посткапиталистичкодруштво,Гр меч, При вред ни пре глед, Бе о град, 
1995, стр. 111.
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де мо кра ти за ци ју дру штва. У по бољ ша њу сво јин ског ста ту са про-
из во ђа ча и ствар ној де мо кра ти за ци ји сво јин ских од но са, ко ја пред-
ста вља кључ ни чи ни лац еко ном ске ефи ка сно сти, Ср би ја би чак 
мо ра ла пред ња чи ти да би пре бро ди ла за о ста ја ње за раз ви је ним 
зе мља ма.42) 

На су прот то ме, кључ ни про блем Ср би је је у не за шти ће но сти 
вла сни штва, ко је се од вла сни ка оту ђу је и ле гал ним и не ле гал ним 
ка на ли ма. То ком тран зи ци је спро во ди се у не до вољ но ре гу ли са-
ним сво јин ским од но си ма кам пањ ска при ва ти за ци ја ко јом се и 
при ват на и др жав на имо ви на пре та чу у вла сни штво моћ них по је-
ди на ца, чи ме се огром на ве ћи на ста нов ни штва ли ша ва мо гућ но сти 
да су ве ре но рас по ла же сред стви ма ко ја сво јим ра дом ства ра.

Про блем би се мо гао ре ши ти за кон ском за шти том сва ке и 
сва чи је, соп стве ним ра дом и за слу гом сте че не сво ји не, што под ра-
зу ме ва стро гу за бра ну сва ког не ле гал ног и не ле ги тим ног при сва-
ја ња ту ђе имо ви не. Али то би зах те ва ло пле би сци тар но из ја шња-
ва ње свих гра ђа на о та квој за ко но дав ној ре гу ла ти ви, јер све док 
ма њи на до но си др жав не за ко не, до но си ће их у сво ју ко рист.43) 

Да би се омо гу ћи ло сло бод но рас по ла га ње соп стве ном имо-
ви ном, мо ра ли би би ти оза ко ње ни сви об ли ци ле гал ног вла сни-
штва, као је дан од основ них усло ва сло бод ног удру жи ва ња гра-
ђа на. Ре тро град ном тран зи ци о ном по ли ти ком ап со лу ти зо ва но је 
при ват но и др жав но вла сни штво и тек је Уста вом Ср би је 2006. го-
ди не оза ко ње на за дру жна сво ји на ко ја је у свом из вор ном об ли ку 
још на кон дру гог свет ског ра та прак тич но уки ну та, а за тим фор-
мал но пре и ме но ва на у дру штве ну сво ји ну.

Раз вој на шан са мо гла би би ти у раз ви ја њу за дру гар ства, у 
ко јем Ср би ја има свет ску тра ди ци ју. Не ма сум ње да до ла зи вре-
ме оп ште вла да ви не за дру гар ства у свим сфе ра ма дру штве не ре-
про дук ци је, јер дру штвом ви ше не мо гу вла да ти од ње га оту ђе не 
си ле. Ак ци о нар ски и др жав ни ка пи тал, ко ји су из вр ши ли ве ли ку 
кон цен тра ци ју про из вод них сна га за па да ју у све ве ћу кри зу, јер 
ни су у ста њу да из вр ше оп шту еко ном ску мо би ли за ци ју дру штва 
ка кву зах те ва са вре ме на тех но ло ги ја,44) а на ра ста ју ће ак ци о нар ство 
ста нов ни штва ни је у су шти ни ни шта дру го не го сво је вр сни об лик 
42) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, „Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са као прет по став ка раз во ја 

де мо крат ског дру штва“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 
2/2010.

43) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Демократијаипартократија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Беогрaд, 2009.

44)  „Мо жда је нај бо ље на овом мје сту на ве сти оцје ну Има ну е ла Во лер сти на, по зна тог со-
ци о ло га  исто ри је и ана ли ти ча ра свјет ског си сте ма, ко ји сма тра да је до шао крај ка пи-
та ли зму: „По сто ји кри за ка пи та ли стич ког си сте ма... Ов де ми слим на те мељ ну кри зу 
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за дру гар ства. Ин ди ви ду а ли за ци јом сво јин ског су бјек ти ви те та за-
дру гар ство тре ба не са мо да се из јед на чи са ак ци о нар ством, већ и 
да стек не ком па ра тив не пред но сти. 

Це ло ку пан раз вој ин ду стриј ске про из вод ње не из бе жно во-
ди ја ча њу де мо крат ске др жа ве. С по друштвља ва њем сво ји не ин-
ду стриј ска тех но ло ги ја до но си и по друштвља ва ње упра вља ња, ко-
јим се ауто крат ска др жа ва тран сфор ми ше у де мо крат ску др жа ву. С 
пре но ше њем не по сред ног упра вља ња пред у зе ћем на све за по сле-
не, и не по сред но упра вља ње др жа вом мо ра се пре но си ти на све 
др жа вља не.45)

Пре но ше ње упра вља ња др жа вом на све др жа вља не зна чи, у 
су шти ни, ра зо ту ђи ва ње и др жа ве и упра вља ња, јер уко ли ко сви са-
ми со бом упра вља ју, уто ли ко пре ста је упра вља ње јед них дру ги ма, 
као што сва ко пре ста је би ти вла сни ком уко ли ко сви по ста ју вла-
сни ци ма. Је ди но ра зо ту ђи ва њем др жа ве и упра вља ња, на осно ву 
оп ште ин ди ви ду а ли за ци је дру штве ног вла сни штва и ствар ног по-
друштвља ва ња при ват ног вла сни штва без уки да ња ин ди ви ду ал ног 
су бјек ти ви те та у рас по ла га њу за јед нич ком имо ви ном, мо гла би се, 
уме сто оту ђе не и на ро ду су прот ста вље не др жав не вла сти, обез бе-
ди ти ствар на власт на ро да. 

DraganZ.Markovic

DEVELOPMENTOFPROPERTYRELATIONS
INTHEFUNCTIONOFDEMOCRATIZATION

OFPOLITICALINSTITUTIONS

Summary
This paper’s basic objective is to prove with appropriate argu-

mentation that a complete development of industrial production and 
technology inevitably leads to strengthening of democratic state and 
that it is not possible to achieve development of democratic society 
without democratization of property relations. It is concluded that devel-
opment of industrial technology brings also socialization of managing, 
by which an authocratic state is getting transformed into a democratic 
state; that the objective of modern democratization of the property rela-

си сте ма ко ја је та ква да ми се чи ни да овај си стем кроз 20 или 30 го ди на не ће по сто ја-
ти. Не ста ће и би ће пот пу но за ме њен не ком дру гом вр стом свет ског си сте ма““. (Мар ко 
Тму шић, „Од нос др жа ве и еко но ми је – кра так те о риј ски  осврт“, Политичкаревија, бр. 
4/2010, стр. 172.) 

45)  Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Одпосреднеканепосреднојдемократији, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Be o grad, 2010. 
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tions through development of the workers’ shareholding, stockholding 
and cooperative movement is to provide them a better property status 
and so as to consequently increase the workers’motivation, which has 
beena basic factor of economic efficiency throughout all historical cir-
cumstances so far; that a basic precondition of development of demo-
cratic society and democratization of political institutions of Serbia is 
democratization of the property relations which implies that broadest 
social masses manage social reproduction. 
Key Words: property relations, democratization, political institutions, demo-

cratic capacities

ЛИТЕРАТУРА

Бу вач, Дра го: Анатомијајапанскогуспеха,Гло бус, За греб, 1982.
Gal bra ith, John Ken neth:Novaindustrijskadržava,Stvar nost, Za greb, 1970.
Druc ker, F. Pe ter: Посткапиталистичкодруштво, Гр меч – При вред ни пре-

глед, Бе о град, 1995.
Мар ко вић, Дра ган: Демократија и партократија, Ин сти тут за по ли тич ке 

сту ди је, Бе о град, 2009.
Мар ко вић, Дра ган, „Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са као прет по став ка 

раз во ја де мо крат ског дру штва“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич-
ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/2010.

Мар ко вић, Дра ган: Одпосреднеканепосреднојдемократији,Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010.

Na is bitt, John: Megatrendovi, Glo bus, Za greb, 1985.
Пе чуј лић, Ми ро слав: Будућносткојајепочела,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-

је ФПН, Бе о град, 1969.
Србија–политичкииинституционалниизазови,(при ре ди ли: Мом чи ло Су-

бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008.
Schum pe ter, Jo seph A. : Kapitalizam,socijalizamidemokratija,Glo bus, Za greb, 

1981.
Тму шић, Мар ко, „Од нос др жа ве и еко но ми је – кра так те о риј ски осврт“, Поли-

тичкаревија,Ин сти ут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр.4/2010.
Fo u ri er, Char les: Civilizacija i novi socijetarni svijet, Škol ska knji ga, Za greb, 

1980.
Фром, Е., Здраводруштво,Рад, Бе о град, 1980.
Хил фер динг, Ру долф : Финансијскикапитал,Кул ту ра, Бе о град, 1958.

Resume
Under influence of new technologies democratization of pro-

duction relations has firstly emerged in great joint-stock corporations 
which has been reflected in spreading of management from profession-
al managers to all workers involved. With automatization taking more 
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place in production organization of production work has been losing its 
autocratic triats and gaining democratic ones. 

For purpose of getting over its economic basckwardness and en-
rolling into the world economic integrations Serbia should accept an 
appropriate organization of production which is based on production 
programs to which even the organization of the companies should be 
adapted to. It is necessary to economically connect direct producers 
into smaller or greater associations and that they democratically man-
age social reproduction. 

 Modern industrial production that is based on socialization of 
the property and management inevitably leads to one real democrati-
zation of society and political institutions. Serbia should even take a 
lead place in improving the property status of producers in order to get 
closer to developed states. 

A key problem in Serbia has been the lack of protection of the 
property and its alienation from its owner through illegal and non-il-
legal methods. During transitional process there has been going on a 
campaign-like privatization of both private and state property without 
appropriately regulated property relations. In this way the private and 
state property has gone into the hands of some powerful individuals 
and so a largest part of population has been deprived of opportunity 
to souverengly manage the resources that they had created themselves 
with their own work. 

This problem could be solved with legal protection of each and 
everybody’s property which is earned with one’s own work or acquired 
as an aquested property. This implies a rigid ban on any illegal and non-
legal appropriation of somebody else’s (the people’s) property.  Howev-
er, this needs a plebiscite expression of the will of the citizens regarding 
such legislative regulation, for as long a minority makes decisions on 
the state law they will do it for their own benefit. 

* Овај рад је примљен 26. априла 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. јуна 2011. године.
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ЕВРОПЕИЗАЦИЈА, 
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ИДЕНТИТЕТ

ДејанаМ.Вукчевић
Институтзаполитичкестудије,Београд

ЕВРОПСКИИНАЦИОНАЛНИ
ИДЕНТИТЕТУПРОЦЕСУ
ЕВРОПСКЕИНТЕГРАЦИЈЕ:

НЕОФУНКЦИОНАЛИСТИЧКОВИЂЕЊЕ*

Сажетак
Аутор се у овом ра ду ба ви пи та њем на ци о нал ног и европ-

ског иден ти те та, ко је ће би ти са гле да но кроз при зму нео функ ци-
о на ли стич ке те о ри је европ ске ин те гра ци је. У сре ди шту ана ли зе 
би ће раз ма тран на чин на ко ји је ова те о ри ја по ве за ла европ ски 
иден ти тет са про це сом ин те гра ци је, и у ком све тлу је са гле да на ва-
жност на ци о нал ног иден ти те та. Аутор ће у члан ку ука за ти на не ке 
не до след но сти и огра ни че но сти нео функ ци о на ли стич ке те о ри је, 
али и на по ку ша је ње не ре ви та ли за ци је. Циљ ра да је да од го во-
ри на пи та ње да ли ова те о ри ја, и по ред мно го број них оспо ра ва-
ња, мо же пред ста вља ти од го ва ра ју ћи оквир за об ја шње ње раз во ја 
европ ског иден ти те та. Рад ће би ти по де љен у два де ла. У пр вом 

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, којi финансира 
Министарство просветe и наукe Републике Србије.



СПМброј2/2011,годинаXVIII,свеска32. стр.93-110.

94

ће се раз ма тра ти нео функ ци о на ли стич ка те о ри ја про це са европ ске 
ин те гра ци је, тј. њен на чин са гле да ва ња ево лу ци је овог про це са. 
Дру ги део ће се ба ви ти пи та њем европ ског и на ци о нал ног иден ти-
те та из пер спек ти ве ове те о ри је, у ци љу са гле да ва ња оправ да но сти 
ове те о ри је као од го ва ра ју ћег окви ра за об ја шње ње раз во ја европ-
ског иден ти те та.
Кључ не ре чи: европ ски иден ти тет, на ци о нал ни иден ти тет, нео функ ци о-

на ли стич ка те о ри ја, европ ска ин те гра ци ја, по ли тич ки ак-
те ри.

Да ли ко лек тив ни иден ти те ти зна че не ста нак на ци о нал ног 
иден ти те та? Да ли је са раз во јем про це са европ ске ин те гра ци је ко-
ји је до вео до обра зо ва ња Европ ске уни је, на стао но ви, европ ски 
иден ти тет ко ји усло вља ва еро зи ју на ци о нал ног иден ти те та? Тре ба 
ли кон цеп ту а ли за ци ја европ ског и на ци о нал ног иден ти те та да се 
са гле да као фор му ла са зби ром ну ла, по ко јој би ја ча ње европ ског 
иден ти те та ума њи ва ло на ци о нал ну «при вр же ност»? На ова пи та-
ња на сто ја ће мо да од го во ри мо кроз при зму нео функ ци о на ли стич-
ке те о ри је европ ске ин те гра ци је.

Не мо же се оспо ри ти зна чај нео функ ци о на ли стич ке те о ри је у 
из у ча ва њу про це са европ ске ин те гра ци је. То је, ве ро ват но, те о ри ја 
ко ја је нај ви ше оспо ра ва на, али ко ја, и по ред то га, и да ље оп ста је. 
Као што ис ти че њен за го вор ник Фи лип Шми тер (Phi lip pe Schmit-
ter), «ни јед на те о ри ја ни је у тој ме ри по гре шно ту ма че на (...) и од-
ба ци ва на као нео функ ци о на ли зам», што по ка зу је и чи ње ни ца да се 
ве о ма ма ли број ауто ра да нас свр ста ва у пред став ни ке нео функ ци-
о на ли зма.1) Наш циљ у овом ра ду би ће да са гле да на чин на ко ји је 
ова те о ри ја об ја сни ла раз вој европ ског ин те гра ци о ног про це са, и 
ка ко је по ве за ла европ ски иден ти тет са про це сом ин те гра ци је, те у 
ком све тлу је са гле да на ва жност на ци о нал ног иден ти те та. Ука за ће 
се на бли скост со ци јал ног кон струк ти ви зма са кључ ним аспек ти ма 
нео функ ци о на ли стич ке те о ри је, као што су со ци ја ли за ци ја, уче-
ње, пре нос при вр же но сти, ре де фи ни са ње ин те ре са, и, ши ре гле-
да но, тран сфор ма тив на пер спек ти ва. На сто ја ће мо да од го во ри мо 
на пи та ње у че му је ствар ни до при нос нео функ ци о на ли зма, и да 
ли се уоп ште мо же го во ри ти о раз ли чи то сти  при сту па нео функ-
ци о на ли зма и кон струк ти ви зма, ка да је реч о из град њи европ ског 
иден ти те та. Рад ће би ти по де љен у два де ла. У пр вом ће се раз ма-
тра ти основ ни по сту ла ти нео функ ци о на ли стич ке те о ри је про це са 
европ ске ин те гра ци је. Дру ги део ће се ба ви ти пи та њем европ ског 

1) Phi lip pe Schmit ter, «Neo-neo fun cti o na lism : déjà vu, all over again», www.eui.eu/Do cu-
ments/De part mentsCen tres/SPS/Pro fi les/Schmit ter/Neo Ne o fun cti o na li smRev.pdf, p. 1.
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и на ци о нал ног иден ти те та из пер спек ти ве ове те о ри је, у ци љу са-
гле да ва ња оправ да но сти ове те о ри је као од го ва ра ју ћег окви ра за 
об ја шње ње раз во ја европ ског иден ти те та.

НЕОФУНКЦИОНАЛИЗАМИПРОЦЕС
ЕВРОПСКЕИНТЕГРАЦИЈЕ

 «Те о ри је ин те гра ци је» су ин те лек ту ал не пре те че би ло ко је 
те о ри је по ли ти ке ЕУ», ка же Сај мон Хикс (Si mon Hix).2) Али шта 
су за пра во те о ри је ин те гра ци је? За што су оне зна чај не? Ка ко ис-
ти чу Ви нер (An tje Wi e ner) и Ди ез (Tho mas Di ez), те о ри ја европ-
ске ин те гра ци је под ра зу ме ва си сте мат ско раз ми шља ње о про це су 
ин тен зи ви ра ња са рад ње у Евро пи и раз во ју за јед нич ких по ли тич-
ких ин сти ту ци ја, као и њи хо вом ре зул та ту. Ове те о ри је укљу чу ју и 
раз ма тра ње про ме не иден ти те та и ин те ре са ак те ра у окви ру овог 
про це са.3) Те о ри је ин те гра ци је ис тра жу ју ме ђу за ви сност и са рад-
њу др жа ва у ме ђу на род ном окру же њу, и сма тра ју да са вре ме ни 
ме ђу на род ни од но си не по чи ва ју на су ко би ма из ме ђу др жа ва. Два 
су пи та ња од по себ ног зна ча ја за oве те о ри је: пр во, то су фак то ри 
ин те гра ци је, и дру го, ко ји су ефи ка сни на чи ни ре а ли за ци је про-
це са ин те гра ци је. Ка да је реч о фак то ри ма ин те гра ци је, на ро чи то 
се узи ма ју у об зир: хо мо ге ност (со ци јал на слич ност мо же до ве сти 
до по ли тич ке ин те гра ци је), те ри то ри јал на бли зи на, тран сак ци је 
(ко му ни ка ци ја, тр го ви на, кре та ње љу ди), функ ци о нал ни ин те рес 
(ускла ђи ва ње ин те ре са ко ји ће омо гу ћи ти ре а ли за ци ју за јед нич ких 
по ли тич ких ве за), су ве ре ност (у ко јој ме ри пред ста вља пре пре ку 
за ин те гра ци ју). Oве те о ри је су зна чај не јер об ја шња ва ју сâм про-
цес и ре зул та те про це са ин те гра ци је, до при но се бо љем раз у ме ва-
њу ин сти ту ци о нал ног си сте ма ЕУ, и фор му ли са њу оче ки ва ња о бу-
ду ћем раз во ју и ин сти ту ци о нал ном по на ша њу. 

Од са мог по чет ка раз во ја про це са европ ске ин те гра ци је, на-
мет ну ле су се две ве ли ке те о ри је, ко је се свр ста ва ју у те о ри је ин-
те гра ци је. Ра ди се о нео функ ци о на ли стич кој те о ри ји и те о ри ји ме-
ђу вла ди них од но са. Основ но пи та ње око ко јег се ра зи ла зе ове две 
те о ри је је да ли је европ ска ин те гра ци ја ре зул тат сла бље ња на ци о-
нал не су ве ре но сти и по ве ћа ња ути ца ја не др жав них ак те ра и су пра-
на ци о нал них ин сти ту ци ја, или, пак, на ци о нал не др жа ве од ре ђу ју 
сте пен европ ске ин те гра ци је и за др жа ва ју ауто но ми ју у овом про-

2) Saj mon Hiks, PolitičkisistemEvropskeunije, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2007, str. 34.

3) Tho mas Di ez, An tje Wi e ner, «In tro du cing the Mo sa ic of In te gra tion The ory: Its Past, Pre sent 
and Fu tu re»,  www.uni-mu en ster.de/Po li tik wis sen schaft/Dop pel di plom/docs/IntT.pdf,  p. 6.
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це су. Ипак, оно што је за јед нич ко за обе те о ри је је да са гле да ва ју 
ин те гра ци ју пре вас ход но као про цес, тј. ви ше су окре ну те сâмом 
про це су ин те гра ци је не го по ли тич ком си сте му до ко јег ин те гра ци-
ја до во ди. 

Пре ма нео функ ци о на ли стич кој те о ри ји, ин те гра ци ја је про-
цес ко ји има сво ју ди на ми ку и ме ња се то ком вре ме на. Шта усло-
вља ва ди на ми ку ин те гра ци о ног про це са? Нај пре, то су ин те ре си, 
ко ји су ње го ва по кре тач ка сна га.4) Де фи ни са ње на ци о нал ног ин-
те ре са про ис ти че из плу ра ли стич ког про це са у ко јем вла да пре-
го ва ра са би ро кра ти јом и ин те ре сним гру па ма, ко ји де лу ју из ван 
на ци о нал них окви ра. Нео функ ци о на ли зам, да кле, ин си сти ра на 
плу ра ли стич ком обра зо ва њу ин те ре са, што не зна чи да ис кљу чу је 
уло гу др жа ва у про це су ин те гра ци је, али сма тра да др жа ве ни су 
до ми нант ни ак те ри у ре ги о нал ном/ме ђу на род ном си сте му, већ да 
у по ли тич ком про це су уче ству ју раз ли чи ти ак те ри ко ји ни су огра-
ни че ни до ма ћим по ли тич ким окви ром.5) За тим, др жав не пре фе рен-
ци је су ре зул тат про ме на ути ца ја до ма ћих ак те ра, те оту да не ма 
фик сних и са знај них на ци о нал них ин те ре са, јер су пре фе рен ци је 
по ли тич ких ак те ра фор му ли са не на осно ву вред но сти ко је де тер-
ми ни шу «осе ћај» ак те ра за да ти ин те рес.6) У том сми слу, члан ство 
у ЕЗ/ЕУ ме ња на чин на ко ји ин те ре сне гру пе и вла де опа жа ју на-
ци о нал ни ин те рес. 

Да кле, про цес ин те гра ци је је, пре ма овој те о ри ји, схва ћен 
као про из вод ја ча ња ме ђу на род не по ве за но сти и плу ра ли стич-
ке по ли ти ке ко ја је во ђе на ин те ре си ма. Ели те по сте пе но по чи њу 
да при хва та ју да од ре ђе ни ин те ре си не мо гу би ти ре ше ни на на-
ци о нал ном ни воу, што до во ди до при ти са ка да се из вр ши пре нос 
овла шће ња на су пра на ци о нал не ин сти ту ци је. Де ло ва ње су пра на-
ци о нал них ин сти ту ци ја до во ди до про ме на у со ци јал ним оче ки ва-
њи ма и по на ша њу, ко је има ју по вра тан ути цај на над на ци о нал но 
по ли тич ко од лу чи ва ње. Бу ду ћи да су пра на ци о нал на те ла по чи њу 
да до но се но ве, ускла ђу ју ће од лу ке и ре ше ња, оне по ста ју цен тар 
но вог по ли тич ког од лу чи ва ња, «аген ти» ин те гра ци о ног про це са. 
Ин сти ту ци је ни су ин стру мен ти на ци о нал них ин те ре са др жа ва, 
оне има ју свој, не за ви сан ути цај, при ро ду, ко ју те шко мо гу да кон-
тро ли шу ње ни ства ра о ци. У овом про це су нео функ ци о на ли зам не 

4) Phi lip pe Schmit ter, «Ernst B. Ha as and the le gacy of neo fun cti o na lism», JournalofEuropean
PublicPolicy, vol. 12, n° 2, 2005, p. 259.

5) Ben Ro sa mond, TheoriesofEuropeanIntegration, Pal gra ve, New York, 2000, p. 55.

6) Ernst B. Ha as, «Do es Con struc ti vism Sub su me Neo-fun cti o na lism?», in Tho mas Chri sti an-
sen, Knud Erik Jor gen sen, An tje Wi e ner (eds.), TheSocialConstruction of Europe, Sa ge, 
Lon don, 2001, p. 23.
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за не ма ру је уло гу пре го ва ра ња из ме ђу вла да др жа ва чла ни ца, али 
ис ти че да са ево лу ци јом ин те гра ци о ног про це са др жа ве чла ни це 
по ста ју ма ње про ак тив не, а ви ше ре ак тив не на про ме не у су пра-
на ци о нал ном окру же њу ко јем при па да ју.7) На да ље, ин тер ак ци ја 
из ме ђу ак те ра у ин те гра ци о ном про це су се са гле да ва као игра са 
по зи тив ним зби ром у ко јој су пра на ци о нал ни на чин до но ше ња од-
лу ка, схва ћен као ку му ла тив ни обра зац при ла го ђа ва ња у ко јем се 
уче сни ци уз др жа ва ју од без у слов них пред ло га (ве та) и те же да по-
стиг ну спо ра зум пу тем ком про ми са ко ји ће по бољ ша ти за јед нич ке 
ин те ре се, има кључ ну уло гу. Та ко се си стем од лу чи ва ња у окви ру 
ЕЗ/ЕУ не са гле да ва као ре зул тат ме ђу др жав ног стра те гиј ског по га-
ђа ња, чи ји је ре зул тат «нај ма њи за јед нич ки име ни лац», ка ко на во-
де пред став ни ци ли бе рал не те о ри је ме ђу вла ди них од но са, већ као 
про цес су пра на ци о нал ног ре ша ва ња про бле ма, ко ји, услед про це са 
со ци ја ли за ци је ак те ра, усло вља ва фор ми ра ње кон сен зу са из ме ђу 
вла да др жа ва чла ни ца и во ди ка за јед нич ким ци ље ви ма. Ко нач но, 
нео функ ци о на ли стич ко ста но ви ште је и да еко ном ска ме ђу по ве за-
ност иза зи ва и убр за ва да љу ин те гра ци ју. Као и те о ри ја ме ђу вла-
ди них од но са, и нео функ ци о на ли зам узи ма еко ном ску ме ђу за ви-
сност за по ла зну осно ву при об ја шње њу др жав них пре фе рен ци ја. 

На осно ву ових пре ми са, нео функ ци о на ли сти раз ви ја ју кон-
цепт «пре ли ва ња» (spil lo ver), као по кре тач ку сна гу функ ци о нал-
но-еко ном ске ин те гра ци је. Овај кон цепт за сно ван је на иде ји да 
су од ре ђе ни еко ном ски сек то ри у тој ме ри ме ђу за ви сни да их је 
не мо гу ће изо ло ва ти од дру гих. Оту да ин те гра ци ја јед ног сек то-
ра усло вља ва, услед тех нич ких при ти са ка, ин те гра ци ју дру гих. 
Кључ ну уло гу у овом про це су има ју еко ном ске и по ли тич ке ели те 
(по ли тич ке пар ти је, ин те ре сне гру пе, тр го вин ска удру же ња). Услед 
функ ци о нал но-еко ном ске ло ги ке ин те гра ци је, на ци о нал не ели те 
не мо гу да ре а ли зу ју ин те ре се на на ци о нал ном ни воу, што до во ди 
до по сте пе ног про це са со ци ја ли за ци је, у ко јем ели те пре но се сво ја 
оче ки ва ња, по ли тич ке ак тив но сти и ло јал ност на но ви, над на ци-
о нал ни цен тар. Бу ду ћи да ели те по ста ју све сне ко ри сти ин те гра-
ци о ног про це са, оне ће да ти да љи под сти цај ши ре њу ин те гра ци је. 
Овај про цес со ци ја ли за ци је ак те ра, ко ји под ра зу ме ва пре но ше ње 
ак тив но сти на над на ци о нал не европ ске ин сти ту ци је ће у пер спек-
ти ви до ве сти до по ли тич ке ин те гра ци је («по ли тич ко пре ли ва ње»). 
Да кле, еко ном ска ин те гра ци ја ус по ста вља про цес по сте пе не по ли-
ти за ци је: во ђе на цен трал ним ин сти ту ци ја ма, она до во ди до обра-
зо ва ња по ли тич ке за јед ни це. Пре ма Ерн сту Ха су (Ernst Ha as), за-

7) Alec Sto ne Swe et, Wayne Sand holtz, «Euro pean In te gra tion and Su pra na ti o nal Go ver nan ce», 
JournalofEuropeanPublicPolicy, vol. 4, n° 3, 1997, pp. 300-301.
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чет ни ку нео функ ци о на ли стич ке те о ри је, по ли тич ка ин те гра ци ја је 
«про цес у ко јем су по ли тич ки ак те ри (...) на ве де ни да пре ме сте 
на ци о нал ну при вр же ност, оче ки ва ња и по ли тич ке ак тив но сти на 
но ви и ши ри цен тар».8) Да кле, по ли тич ка ин те гра ци ја на ста је ка-
да ели те (по себ но ин те ре сне гру пе) «пре ба цу ју» ло јал ност и по-
ли тич ку ак тив ност ка но вом цен тру, чи је ин сти ту ци је има ју ве ће 
над ле жно сти у од но су на на ци о нал не др жа ве. Ре зул тат про це са 
по ли тич ке ин те гра ци је је обра зо ва ње но ве по ли тич ке за јед ни це. У 
том про це су, нај зна чај ни ју по ли тич ку уло гу има Европ ска ко ми-
си ја, бу ду ћи да је то ин сти ту ци ја не за ви сна од др жа ва ко ја охра-
бру је ускла ђи ва ње на ци о нал них ели та фа во ри зу ју ћи ви дљи вост 
њи хо вих за јед нич ких ин те ре са.9) Ко ми си ја пред ста вља кључ ног 
ак те ра у про це су «кул ти ва ци је» функ ци о нал но-еко ном ске ло ги ке, 
с об зи ром да ће она ши ри ти свој ман дат ка ко се ин те гра ци ја бу де 
про ду бљи ва ла, и ти ме да ва ти но ви под сти цај це лом про це су.10) У 
том сми слу, Ко ми си ја ће има ти «кул ти ва ци о ни» ути цај на ин те ре-
сне гру пе и на ци о нал не слу жбе ни ке, ка ко би за до би ла њи хо ву по-
др шку у ре а ли за ци ји ци ље ва ин те гра ци је, и вр ши ће при ти сак на 
на ци о нал не вла де у ци љу из град ње за јед нич ких ин те ре са. Ово де-
ло ва ње Ко ми си је (и су пра на ци о нал них ин сти ту ци ја уоп ште) не ки 
ауто ри на зи ва ју «кул ти ва ци о ним» пре ли ва њем.11)

Да кле, мо ти ви вла да ју ћих ели та не мо ра ју да бу ду ну жно 
иден тич ни, али су ком па ти бил ни. Њи хо во по на ша ње је ра ци о нал-
но, оне про це њу ју учин ке сво је ак тив но сти, у ци љу мак си ми зо ва-
ња ко ри сти. Нео функ ци о на ли стич ка те о ри ја под вла чи зна чај по ве-
за но сти ин те гра ци је и за до во ље ња ин ди ви ду ал них ин те ре са, ко ји, 
кроз са рад њу и по ве за ност, по ста ју ко лек тив ни ин те ре си. Ови 
ин те ре си су мак си ми зо ва ни на су пра на ци о нал ном ни воу. Кључ на 
уло га у овом про це су при па да не др жав ним ак те ри ма, али др жа ве 
чла ни це оста ју зна ча јан чи ни лац про це са, иако не од ре ђу ју пра вац 
и оп сег про ме на. Др жа ве се спо ра зу ме ва ју да је дан део над ле жно-
сти пре не су на су пра на ци о нал не ин сти ту ци је, ка ко би оства ри ле 

8) Ernst B. Ha as, «In ter na ti o nal In te gra tion : The Euro pean and the Uni ver sal Pro cess», Interna-
tionalOrganization, vol. 15, n° 3, 1961, pp. 366-367.

9) Chri stian Le qu e sne, «La Com mis sion européen ne en tre auto no mie et dépen dan ce», Revue
françaisede sciencepolitique, vol.  46, n° 3, 1996, p. 392.

10) Ernst B. Ha as, «In ter na ti o nal In te gra tion : The Euro pean and the Uni ver sal Pro cess», op.cit., 
p. 369.

11) Ви де ти: Ar ne Ni e mann, ExplainingDecisionsintheEuropeanUnion, Cam brid ge, Cam brid-
ge Uni ver sity Press, 2006, p. 42; J. Tran holm-Mik kel sen, «Neo fun cti o na lism: Ob sti na te or 
Ob so le te?», Millennium:Journalof InternationalStudies, vol. 20, n° 1, 1991, p. 6; Cat he ri ne 
Mac mil lan, «The Ap pli ca tion of Neo fun cti o na lism to the En lar ge ment Pro cess: The Ca se of 
Tur key», JournalofCommonMarketStudies, vol. 47, n° 4, 2009, p. 792. 
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од ре ђе не ци ље ве, а за тим от кри ва ју да за до во ље ње ове функ ци је 
има ути цај на про цес ин те гра ци је. Пре ма нео функ ци о на ли стич кој 
те о ри ји, ка да се, у усло ви ма де мо кра ти је и плу ра ли стич ког пред-
ста вља ња, др жа ве на ђу у усло ви ма ре ги о нал них при ти са ка, оне 
раз ре ша ва ју кон флик те та ко што де ле ги ра ју власт на ре ги о нал не 
ор га ни за ци је ко је су обра зо ва ле. По сте пе но, еко ном ско-со ци јал на 
ин те гра ци ја ће се « пре ли ти » у по ли тич ку ин те гра ци ју.

Нео функ ци о на ли стич ка те о ри ја че сто је оспо ра ва на. По је ди-
ни ауто ри ука зу ју да ова те о ри ја ни је ус пе ла да об ја сни пре о бра жај 
од мак си ми зо ва ња ин ди ви ду ал них ин те ре са до ин те гра ци је за сно-
ва не на ко лек тив ном раз у ме ва њу о за јед нич ком ин те ре су.12) Дру ги, 
пак, под вла че да кон цепт «пре ли ва ња» под ра зу ме ва еко ном ски де-
тер ми ни зам, јер је од лу ка ко ја је пр во бит но до не та од стра не вла да 
шест др жа ва чла ни ца да ста ве еко ном ски сек тор (угаљ и че лик) у 
над ле жност су пра на ци о нал них ин сти ту ци ја не из бе жно ство ри ла 
при ти сак ко ји је усло вио ши ре ње над ле жно сти ових ин сти ту ци ја 
на су сед не сек то ре ко је ће у пер спек ти ви усло ви ти по ли тич ку ин-
те гра ци ју (по ли тич ко пре ли ва ње).13) У том сми слу, «пре ли ва ње» се 
са гле да ва као ауто мат ски про цес. За тим, кри ти ке су се од но си ле и 
на не до вољ но са гле да ва ње, од стра не нео функ ци о на ли ста, до ма-
ћих по ли тич ких струк ту ра и про це са. Ис ти ца но је да ова те о ри ја 
под це њу је уло гу на ци о нал ног вођ ства, док се пре на гла ша ва уло га 
и ути цај  ин те ре сних гру па. Та ко ђе, и са ми пред став ни ци нео функ-
ци о на ли зма су на во ди ли да ова те о ри ја «ма ло го во ри» о основ ним 
узро ци ма ва ри ја ци ја у на ци о нал ним зах те ви ма за ин те гра ци ју.14)

Нео функ ци о на ли стич ку тра ди ци ју по ку ша ли су да на ста ве 
не ки ауто ри та ко што су на сто ја ли да ука жу на три ка у зал на фак то-
ра ко ји би об ја сни ли про цес европ ске ин те гра ци је. Та ко су Сто ун 
Свит (Alec Sto ne Swe et) и Санд холц (Wayne Sand holtz) по ку ша ли 
да об ја сне ди на ми ку про це са ин те гра ци је узи ма ју ћи у об зир тран-
сна ци о нал ну раз ме ну, ка па ци тет су пра на ци о нал ног те ла и из ра ду 
прав них пра ви ла. Ови ауто ри на во де да на пр вом ступ њу ин те гра-
ци је тран сна ци о нал не раз ме не усло вља ва ју ко му ни тар не ин сти ту-
ци је да де лу ју ка ко би сма њи ле тро шко ве ових раз ме на та ко што ће 
усво ји ти су пра на ци о нал на пра ви ла ко ја ће за ме ни ти на ци о нал на 

12) Tho mas Ris se-Kap pen, «Ex plo ring the Na tu re of the Be ast: In ter na ti o nal Re la ti ons The ory 
and Com pa ra ti ve Po licy Analysis Me et the Euro pean Union», JournalofCommonMarket
Studies, vol. 34, n° 1, 1996, p. 56.

13) Chri stian Le qu e sne, «La Com mis sion européen ne en tre auto no mie et dépen danc », op.cit., p. 
392.

14) Ar ne Ni e mann, ExplainingDecisionsintheEuropeanUnion, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver-
sity Press, 2006, p. 23.
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пра ви ла. На дру гом ни воу ин те гра ци је, прав на пра ви ла и дру ге од-
лу ке ко је су до не ле су пра на ци о нал не ин сти ту ци је се од ра жа ва ју на 
ци вил но дру штво и јав ну власт, мо ди фи ку ју ћи њи хо во по на ша ње 
у прав цу ја ча ња ин те гра ци је. Та ко ђе, ови ауто ри ис ти чу да се ва-
ри ја ци је су пра на ци о нал не мо ћи у вре ме ну и раз ли чи тим по љи ма 
по ли тич ке ак ци је мо гу об ја сни ти ва ри ја ци ја ма тран сна ци о нал них 
раз ме на. Уко ли ко су од ре ђе ни усло ви об је ди ње ни, на ве де на три ка-
у зал на фак то ра ће се раз ви ја ти за јед но пре ма ре ла тив но ауто ном-
ној ди на ми ци ме ђу соб ног ути ца ја.15)

По је ди ни ауто ри на сто ја ли су да при ме не нео функ ци о на ли-
стич ку те о ри ју на про цес про ши ре ња ЕУ. Та ко Ке трин Мек ми лан 
(Cat he ri ne Mac mil lan) ис ти че да про ши ре ње ЕУ мо же би ти са гле-
да но као об лик «пре ли ва ња», бу ду ћи да је Хас сма трао да ин те гра-
ци ја има и ге о граф ску, а не са мо функ ци о нал ну ди мен зи ју, те да 
су са раз во јем ин те гра ци о ног про це са су сед не др жа ве при ву че не 
члан ством у ре ги о нал ни ин те гра ци о ни про је кат.16) И Ни ман (Ar ne 
Ni e mann) је та ко ђе раз ма трао про цес ге о граф ског пре ли ва ња, ко ји 
ће при мо ра ти др жа ве чла ни це да усво је за јед нич ке по ли ти ке пре ма 
тре ћим др жа ва ма, при че му ће се оне осла ња ти на су пра на ци о нал-
не ин сти ту ци је.17) Исто та ко, не ки ауто ри су на сто ја ли да ожи ве 
нео функ ци о на ли зам кроз при ме ну раз ли чи тих об ли ка «пре ли ва-
ња» у обла сти спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. 
Ре ци мо, Ту о мас Форс берг (Tu o mas Fors berg), ко јифунк ци о нал но 
пре ли ва ње са гле да ва као си ту а ци ју у ко јој пр во бит ни (ори ги нал ни) 
циљ мо же оп ста ти са мо уз пред у зи ма ње до дат них ак ци ја, на во ди 
при мер за јед нич ке ва лу те ко ја не би оп ста ла без за јед нич ке од бра-
не. Као при мер со ци јал ног пре ли ва ња, овај аутор на во ди Ко ми тет 
стал них пред став ни ка и Ко ми тет за по ли тич ка и без бед но сна пи-
та ња, у ко ји ма на ци о нал ни пред став ни ци раз ви ја ју «ло јал ност» 
и ме ђу соб ну по ве за ност, те оту да ни су са мо пу ки пред став ни ци 
на ци о нал них вла да. Дру гим ре чи ма, од су ство су пра на ци о нал не 
ин сти ту ци је у обла сти без бед но сти и од бра не не оме та од ре ђе ни 
сте пен «бри се ли за ци је», ко ја мо же до при не ти да љој ин те гра ци ји 
у овој обла сти. И кул ти ва ци о но пре ли ва ње се мо же та ко ђе при ме-
ни ти на област без бед но сти и од бра не, јер Ко ми си ја мо же ути ца ти 
на про цес ин те гра ци је у овом до ме ну као ини ци ја тор и «снаб де-

15) Alec Sto ne Swe et, Wayne Sand holtz, «Euro pean in te gra tion and su pra na ti o nal go ver nan ce», 
Journalof EuropeanPublicPolicy, vol. 4, n° 3, 1997, p. 301.

16) Cat he ri ne Mac mil lan, «The Ap pli ca tion of Neo fun cti o na lism to the En lar ge ment Pro cess: The 
Ca se of Tur key», JournalofCommonMarketStudies, vol. 47, n° 4, 2009, p. 796.

17) Ar ne Ni e mann, «The PHA RE Pro gram me and the Con cept of Spil lo ver: Neo fun cti o na lism in 
the Ma king», JournalofEuropeanPublicPolicy, vol. 5, n° 3, 1998, p. 432.
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вач» иде ја и ин фор ма ци ја.18) И Бра јан Ко ле стер (Bryan Col le ster) 
сма тра да нео функ ци о на ли зам мо же пред ста вља ти од го ва ра ју ћи 
те о риј ски оквир за об ја шње ње раз во ја без бед но сне по ли ти ке ЕУ. 
Овај аутор ста вља ак це нат на ускла ђи ва ње ин те ре са из ме ђу еко-
ном ских, по ли тич ких и тран сна ци о нал них ели та и су пра на ци о нал-
них ин сти ту ци ја, са јед не стра не, и на по ве ћа ње тран сна ци о нал них 
тран сак ци о них тро шко ва, са дру ге стра не. Та ко се без бед но сна 
по ли ти ка ЕУ ја вља као ре зул тат про ме на ко је по га ђа ју по ли тич-
ке ели те и њи хо ве ин те ре се и про це са ре струк ту ра ци је у обла сти 
ин ду стри је.19) Има, ме ђу тим, и ауто ра ко ји сма тра ју да је са рад ња 
др жа ва чла ни ца ЕУ у обла сти без бед но сти и од бра не  про из вод 
«при род ног» ши ре ња ин те гра ци о ног про це са.20)

НЕОФУНКЦИОНАЛИЗАМ
ИЕВРОПСКИ/НАЦИОНАЛНИИДЕНТИТЕТ

Ма ло је ауто ра ко ји су на сто ја ли да про у че пи та ње на ци о нал-
ног и европ ског иден ти те та кроз при зму нео функ ци о на ли стич ке 
те о ри је. То ме је до при не ло и за не ма ри ва ње про у ча ва ња овог од но-
са од стра не сâмих пред став ни ка нео функ ци о на ли зма. Ипак, не ке 
на зна ке мо же мо на ћи у ра до ви ма Ерн ста Ха са (Ernst Ha as), ко ји 
на во ди да по сто ји «вишеструка лојалност», те да пре нос ло јал-
но сти («shif ting loyalty») са на ци о нал ног на над на ци о нал ни ни во 
не зна чи од ри ца ње од на ци о нал не др жа ве или вла де.21) Да кле, при-
вр же ност на ци о нал ној др жа ви ко ег зи сти ра са но вим (европ ским) 
об ли ком при вр же но сти. Ка да на ста је при вр же ност но вом цен тру, 
тј. над на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма? Нај пре, она на ста је он да ка да 
ак те ри по сма тра ју но ви цен тар као циљ за се бе. За тим, но ва при-
вр же ност се развиjа и као од го вор на при ти сак ко ји но ви цен тар 
мо ћи вр ши на ак те ре у ци љу њи хо вог ускла ђи ва ња. Ко нач но, но ва 
при вр же ност је за ми шље на као по сред но сред ство у ци љу ис пу ње-
ња не ког «ко нач ног ци ља». Дру гим ре чи ма, они ко ји има ју нај ви ше 

18)  Tu o mas Fors berg, «Ex pla i ning the Emer gen ce of the ESDP: Set ting the Re se arch Agen da», 
Pa per Pre pa red for the Euro pean Con sor ti um for Po li ti cal Re a se arch (EC PR), Stan ding Gro up 
for In ter na ti o nal Re la ti ons (SGIR) Con fe ren ce, Tu rin, Sep tem ber 12-15, 2007, p. 8.

19) Bryan Col le ster, «How De fen se «Spil led Over» In to the CFSP: We stern Euro pean Union 
(WEU) and the Euro pean Se cu rity and De fen se Iden tity (ES DI)», in Ma ria Cow les Green, 
Mic hael Smith (eds.), TheStateof theEuropeanUnion, vol. 5, n° 1, 2001, pp. 384-386.

20) Ami tai Et zi o ni, Political Unification Revisited. On Building Supranational Communities, 
Lan ham, Le xing ton, 2001, pp. xxx-xxxi.

21) Ernst B. Ha as, TheUnitingofEurope:Political,SocialandEconomicForces1950-57, Stan-
ford Uni ver sity Press, Stan ford, 1958, p. 14.
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ко ри сти од про це са европ ске ин те гра ци је нај пре су вољ ни да пре-
не су сво ју при вр же ност на су пра на ци о нал не ин сти ту ци је.

Гру пе или по је дин ци «окре ћу» се су пра на ци о нал ним те ли ма 
и про це ду ра ма у ци љу оства ре ња по ли тич ких и еко ном ских ци-
ље ва, а да при том ни су при ву че ни «евро пе и змом» као та квим.22) 
Да кле, ко лек тив на иден ти фи ка ци ја са европ ским ин сти ту ци ја ма 
не пред ста вља по ла зну тач ку ин те гра ци је. Та ко Хас на во ди да «до-
бри Евро пља ни» ни су глав ни кре а то ри на ра ста ју ће ре ги о нал не 
за јед ни це», већ да је «про цес фор ми ра ња за јед ни штва усло вљен 
на ци о нал но кон сти ту и са ним гру па ма са спе ци фич ним ин те ре си ма 
и ци ље ви ма, ко је су вољ не и спо соб не да при ла го де сво је те жње 
усме ра ва њем ка су пра на ци о нал ним сред стви ма ка да се тај пре о-
крет чи ни про фи та бил ним».23) Дру гим ре чи ма, иден ти фи ка ци ја са 
про це сом европ ске ин те гра ци је ни је нео п хо дан услов за ње го ву 
ре а ли за ци ју. Ра ди је, ин стру мен тал ни ин те ре си во де ка ини ци јал-
ној ин те гра ци ји (тран сфер вла сти на но ви цен тар), што за тим усло-
вља ва иден ти фи ка ци ју са но вим цен тром. 

За кљу чу је мо, да кле, да нео функ ци о на ли сти (Хас) ни су твр-
ди ли да гра ђе ње европ ског иден ти те та под ра зу ме ва не ста нак на-
ци о нал ног иден ти те та. Оту да европ ски иден ти тет не тре ба по-
сма тра ти као фе но мен са зби ром ну ла, што би зна чи ло да ње го во 
ја ча ње усло вља ва опа да ње при вр же но сти или при па да ња не кој 
на ци о нал ној за јед ни ци. Ме ђу тим, ка ко су по ве за ни «ви ше стру-
ки», тј. на ци о нал ни и европ ски иден ти тет? У ком су од но су ова 
два иден ти те та? Чи ни се да нео функ ци о на ли зам ни је дао од го вор 
на ова пи та ња. Ме ђу тим, не ки ауто ри на сто је да об ја сне тер мин 
ви ше стру ког иден ти те та кроз не ко ли ко мо гу ћих ре ла ци ја. Та ко 
То мас Рис (Tho mas Ris se) из два ја три мо гу ћа об ли ка од но са на-
ци о нал ни/европ ски иден ти тет. Пр во, ови иден ти те ти мо гу би ти 
«угње жде ни», за ми шље ни као кон цен трич ни кру го ви. Овај мо дел 
под ра зу ме ва од ре ђе ну хи је рар хи ју из ме ђу осе ћа ја при пад но сти и 
при вр же но сти. Та ко нпр. на ци о нал ни иден ти тет чи ни је згро, док 
европ ски иден ти тет пред ста вља спољ ни круг овог мо де ла. Дру го, 
ови иден ти те ти мо гу да се пре кла па ју. Овај мо дел са со бом но си 
и од ре ђе ни ри зик, јер мо же да до ве де до кон флик та уну тар осо бе, 
и при хва та ња јед ног уз од ба ци ва ње дру гог иден ти те та. Тре ћи мо-
дел је оно што Рис на зи ва «мра мор ни ко лач»: на ци о нал ни и европ-

22) Ibid.

23) Ibid., p. xiv.
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ски иден ти тет су ис пре пле та ни и нео дво ји ви, они су де ло ви јед ног 
«ко ла ча», ме ша ју се и ути чу је дан на дру гог.24)

Пре ма нео функ ци о на ли стич кој те о ри ји, по сто је три ме ха-
ни зма у про це су европ ске ин те гра ци је ко ји ути чу на обра зо ва ње 
европ ског иден ти те та. Нај пре, то је схва та ње иден ти те та као про-
це са «пре ли ва ња» од ин стру мен тал ног по на ша ња ка ин те гра ци-
о ном про це су. Дру гим ре чи ма, што су ак те ри за до вољ ни ји спо-
соб но шћу ин сти ту ци ја да оства ре њи хо ве ин те ре се, то ће се ви ше 
иден ти фи ко ва ти са њи ма. Овај ме ха ни зам не ки ауто ри на зи ва ју 
«иде а ци о ним» пре ли ва њем.25) Ме ђу тим, ста ти стич ки по да ци ука-
зу ју и да не по сто ји по ве за ност из ме ђу ко ри сти ко је др жа ве мо гу 
има ти од члан ства и европ ског иден ти те та. При ме ра ра ди, гра ђа ни 
Пор ту га ли је, Ир ске и Грч ке не по ка зу ју ви со ки сте пен иден ти фи-
ка ци је са ЕУ, иако су ове др жа ве има ле ве ли ке ко ри сти од члан ства 
у ЕУ.26) Исто та ко, од ре ђе не ин те ре сне гру пе, на при мер фар ме ри, 
ко ји има ју ве ли ке ко ри сти од члан ства у ЕУ (за јед нич ка по љо при-
вред на по ли ти ка), не по ка зу ју ве ли ки сте пен при вр же но сти ЕУ. 
Да кле, не мо ра не из о став но да зна чи да (као што на ла же нео функ-
ци о на ли стич ка ло ги ка) да оне (ин те ре сне) гру пе ко је има ју нај-
ви ше ко ри сти од про це са ин те гра ци је, по ка зу ју и нај ве ћи сте пен 
иден ти фи ка ци је са ЕУ. 

За тим, нео функ ци о на ли зам на ла же да ин стру мен тал ни ин-
те ре си ко ји во де ка ини ци јал ној ин те гра ци ји (тран сфер вла сти на 
но ви цен тар), до во де до иден ти фи ка ци је са но вим цен тром («shif-
ting loyal ti es»). Ова те о ри ја је по сма тра ла про цес европ ске ин те-
гра ци је као про је кат во ђен од стра не ели та, док је за не ма ре на при-
вр же ност обич ног гра ђа ни на про це су европ ске ин те гра ци је. Хас 
је ис ти цао да «на гла сак на ели та ма у про у ча ва њу ин те гра ци је про-
из и ла зи из би ро кра ти зо ва не струк ту ре европ ских ор га ни за ци ја», у 
ко ји ма кључ не од лу ке до но се ели те, упр кос про ти вље њу, а че сто 
и ин ди фе рент но сти јав ног мње ња.27) Ипак, ука за ће мо да је за нео-
функ ци о на ли сте ово би ло са мо при вре ме но ста ње ства ри, јер би 
са све ве ћим пре но сом над ле жно сти на европ ски ни во, до но ше ње 
од лу ка од стра не ели та усло ви ло про цес по ли ти за ци је у ко јем би 

24) Tho mas Ris se, «Neo fun cti o na lism, Euro pean iden tity, and the puz zles of Euro pean in te gra-
tion» , Journalof EuropeanPublicPolicy, vol. 12, n° 2, 2005, pp. 295-296.

25) Ibid.,p. 294.

26) Tho mas Ris se, «Na ti o na lism and Col lec ti ve Iden ti ti es : Euro pe ver sus Na tion-Sta te?», in Paul 
Heywo od, Eric Jo nes, Mar tin Rho des (eds.), DevelopmentsinWestEuropeanPolitics2, Pal-
gra ve Mac mil lan, New York, 2002, p. 81.

27) Ernst B. Ha as, TheUnitingofEurope:Political,SocialandEconomicForces1950-57, op.
cit., p. 17.
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европ ска пи та ња ви ше укљу чи ва ла гра ђа не.28)  Да кле, ука зу је се 
на раз ли чи ти сте пен со ци ја ли за ци је ели та и јав ног мње ња. С јед не 
стра не, по сто ји ве ћи сте пен иден ти фи ка ци је са европ ским иден-
ти те том код ели та, ко је су бо ље ин фор ми са не и те сно по ве за не са 
ин сти ту ци ја ма и пра ви ли ма ЕУ. Ме ђу тим, по сте пе но упо зна ва ње 
гра ђа на са ЕУ, и ње на « ви дљи вост » по ве ћа ва ју и сте пен при вр же-
но сти обич ног гра ђа ни на Европ ској уни ји.

Ко нач но, нео функ ци о на ли сти ука зу ју на зна чај со ци ја ли за-
ци је у обра зо ва њу европ ског иден ти те та. Про цес со ци ја ли за ци је 
усло вља ва да ак тер «пре ба цу је» сво је по на ша ње са ло ги ке по-
сле ди ца (lo gic of con se qu en ces) на ло ги ку при клад но сти (lo gic of 
ap pro pri a te ness). Ова нео функ ци о на ли стич ка пре ми са је бли ска 
кон струк ти ви стич ком об ја шње њу раз во ја европ ског иден ти те та. 
Пре ма нео функ ци о на ли стич кој те о ри ји, су пра на ци о нал не ин сти-
ту ци је ско ро ауто мат ски ме ња ју код ак те ра пер цеп ци ју за јед ни це 
и осе ћај при пад ни штва. За хва љу ју ћи про це су со ци ја ли за ци је, ак-
те ри усва ја ју вред но сти и нор ме за јед ни це. Та ко, кроз про цес «на-
ви ка ва ња», ак те ри при хва та ју су пра на ци о нал не ин сти ту ци је, што 
за тим до во ди до пре но са ло јал но сти. Ме ђу тим, ово ста но ви ште је 
у су прот но сти са пр вим ме ха ни змом ко ји за го ва ра нео функ ци о на-
ли зам, ко ји је за сно ван на ин стру мен тал ној ло ги ци по сле ди ца. У 
про це су со ци ја ли за ци је, убе ђи ва ње игра по себ но зна чај ну уло гу. 
Ука зу је се на зна чај све сног про мо ви са ња иден ти те та ЕУ од стра не 
ин сти ту ци ја ЕУ у ци љу раз во ја осе ћа ја « за јед ни штва ». Та ко по је-
ди ни ауто ри твр де да је из град ња иден ти те та ЕУ про из вод при је ма 
у члан ство ЕУ, спољ не про јек ци је иден ти те та ЕУ, од ре ђе ња кон-
цеп та «Евро пе» од стра не Европ ске уни је, и развијањa по себ них 
сим бо ла ЕУ.29)

Нео функ ци о на ли стич ко ви ђе ње раз во ја европ ског иден ти те-
та бли ско је кон струк ти ви стич ком по и ма њу овог пој ма. У че му је 
ствар ни до при нос нео функ ци о на ли зма, и да ли се уоп ште мо же 

28) Li es bet Ho og he, Gary Marks, «A Post fun cti o na list The ory of Euro pean In te gra tion: From 
Per mis si ve Con sen sus to Con stra i ning Dis sen sus», BritishJournalofPoliticalScience, vol. 
39, n° 1, 2009, p. 6.

29) Bri gid Laf fan, «The Euro pean Union and its in sti tu ti ons as «iden tity bu il ders»; in Ric hard K. 
He rr mann, Tho mas Ris se-Kap pen, Marylinn Bre wer (eds.), TransnationalIdentities.Beco-
mingEuropeanintheEU, Lan ham MD, Row man&Lit tle fi eld, 2004, p. 75. Нај пре, члан ство 
у ЕУ има зна ча јан кон сти ту тив ни ефе кат на иден ти тет европ ских др жа ва, јер се др жа ве 
у Евро пи де фи ни шу као чла ни це, не-чла ни це, или кан ди да ти за члан ство у ЕУ, и њи хов 
ста тус у Евро пи ве зан је за ове ка те го ри је. Исто та ко, и сим бо ли (за јед нич ка за ста ва, 
па сош, во зач ка до зво ла) пред ста вља ју зна чај но сред ство за хва љу ју ћи ко јем се обра зу-
је но ви оквир раз ми шља ња. Сим бо ли по ве зу ју по је дин це за по ли тич ки и дру штве ни 
по ре дак та ко што обез бе ђу ју ори јен та ци је о ин тер пре та ци ји све та. Та ко се код ак те ра 
по сте пе но раз ви ја сим бо лич на ди мен зи ја Уни је- Ibid., p. 83.
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ука за ти на раз ли чи тост при сту па нео функ ци о на ли зма и кон струк-
ти ви зма, ка да го во ри мо о из град њи европ ског иден ти те та? Ка ко 
је ис ти цао сâм Ернст Хас, нео функ ци о на ли зам је пре те ча кон-
струк ти ви зма.30) И Џе фри Че кел (Jef frey Chec kel), је дан од во де ћих 
кон струк ти ви ста, ука зу је на про цес уче ња и со ци ја ли за ци је у ра-
до ви ма нео функ ци о на ли ста.31)  Пре ма кон струк ти ви стич ком ста но-
ви шту, во ља ак те ра да про ду бе про цес ин те гра ци је за ви си од сте-
пе на иден ти фи ка ци је са ЕУ. У том сми слу, ин те гра ци о ни про цес 
има тран сфор ма тив ни ефе кат на ак те ре, јер ја ча њи хо ву иден ти фи-
ка ци ју са ЕУ. Кључ ни фак тор у кон струк ти ви стич ком ста но ви шту 
је иден ти тет.32) Ин те гра ци о ни про цес је оту да ви ђен као про из вод 
со ци ја ли за ци је ак те ра и про ме не иден ти те та. У осно ви кон струк-
ти ви зма је ло ги ка ак ци је ко ја је во ђе на «при клад но шћу», а не «кон-
се квен ци ја ма». Во ља ак те ра да по др же про цес европ ске ин те гра-
ци је за ви си од сте пе на иден ти фи ка ци је по ли тич ких ак те ра са ЕУ, 
што не зна чи да се до ма ћи ак те ри од ри чу на ци о нал ног иден ти те та, 
ко ји ко ег зи сти ра са европ ским иден ти те том. Кон струк ти ви зам се 
по ду да ра са нео функ ци о на ли змом у ста но ви шту да се иден тит фи-
ка ци ја по ли тич ких ак те ра са ЕУ по ве ћа ва кроз про цес ди рект ног 
уче шћа у по сло ви ма ЕУ (со ци ја ли за ци ја). За па жа се по ве за ност 
кон струк ти ви зма са кључ ним аспек ти ма нео функ ци о на ли стич ке 
те о ри је, као што су со ци ја ли за ци ја, уче ње, пре нос при вр же но сти, 
ре де фи ни са ње ин те ре са, и, ши ре гле да но, тран сфор ма тив на пер-
спек ти ва. Кроз про цес ин тер ак ци је и прак се, ства ра ју се струк ту ре 
ко је ути чу на по на ша ње и ства ра ју иден ти те те. 

*
**

Ин си сти ра њем на зна ча ју су пра на ци о нал них ин сти ту ци ја и 
на сто ја њем да об ја сни про цес европ ске ин те гра ци је, нео функ ци о-
на ли зам је пре све га фо ку си ран на ре ги о нал не ин те гра ци је. Ова те-
о ри ја је че сто упо ре ђи ва на са фе де ра ли стич ком те о ри јом, бу ду ћи 
да при да је ве ли ки зна чај цен трал ним ак те ри ма (сур па на ци о нал не 
ин сти ту ци је).

Нео функ ци о на ли зам је пред ви ђао обра зо ва ње но вих тран-
сна ци о нал них иден ти те та на те ме љу Европ ске за јед ни це за угаљ 

30) Ernst B. Ha as, «Do es Con struc ti vism Sub su me Neo-fun cti o na lism?», op.cit., p. 22.

31) Jef frey Chec kel, «So cial con struc tion and in te gra tion», JournalofEuropeanPublicPolicy, 
vol. 6, n° 4, 1999, p. 557.

32) Frank Schim mel fen nig, Bert hold Rit tber ger, «The o ri es of Euro pean In te gra tion : As sump ti-
ons and Hypot he ses», in Je remy John Ric hard son, (ed.), EuropeanUnion:powerandpolicy
making, 3rd edi tion, Ro u tled ge, Lon don, 2006, p. 88.
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и че лик, ко ји ће по сте пе но пре ра сти у но ви, европ ски  иден ти тет, 
уз по сте пе но пре но ше ње на ци о нал не су ве ре но сти на ин сти ту ци је 
ЕУ. То је зна чи ло да пре ли ва ње ни је са мо тех нич ки про цес, већ 
је фор ми ра ње но вог иден ти те та ди рект но по ве за но са по др шком 
раз во ју ин сти ту ци ја ЕУ. Три су основ не пре ми се на ко ји ма по чи ва 
нео функ ци о на ли зам: еко ном ско пре ли ва ње до ве шће до со ци јал не, 
кул тур не и по ли тич ке ин те гра ци је; овај про цес ће омо гу ћи ти мир, 
и под ста ћи ће обра зо ва ње но вог су пра на ци о нал ног иден ти те та; 
тех но кра те, тј. не др жав ни ак те ри ће по сте пе но за ме ни ти ше фо ве 
др жа ва и по ста ти но си о ци вла сти. То не зна чи да је овај про цес 
ли шен кон фли ка та, али ће се на ци о нал не вла де, са ја ча њем де мо-
крат ског дис кур са и плу ра ли стич ког пред ста вља ња, убр за но при-
бли жа ва ти јед на дру гој.33)

За раз ли ку од те о ри је ме ђу вла ди них од но са, ко ја по чи ва на 
зна ча ју ме ђу др жав ног пре го ва ра ња, нео функ ци о на ли зам по ла зи од 
плу ра ли зма: гру пе, а не др жа ве, цен трал ни су ак те ри у ин те гра-
ци о ном про це су. Кон ку рен ци ја из ме ђу ин те ре сних гру па усме ра ва 
по ли тич ки про цес. Та ко ђе, нео функ ци о на ли зам на гла ша ва су пра-
на ци о нал ни ка рак тер про це са ин те гра ци је, што зна чи да над на-
ци о нал не ин сти ту ци је по сте пе но пре у зи ма ју во де ћу уло гу у овом 
про це су. Основ на пре ми са ове те о ри је је да се са про ду бље њем 
ин те гра ци о ног про це са  вр ши пре нос «при вр же но сти» са на ци-
о нал ног на европ ски ни во. У раз ма тра њу обра зо ва ња европ ског 
иден ти те та, за па жа ју се слич но сти нео функ ци о на ли стич ког и кон-
струк ти ви стич ког при сту па. То се, пре све га, огле да у ис ти ца њу 
зна ча ја про це са со ци ја ли за ци је у обра зо ва њу европ ског иден ти-
те та. За хва љу ју ћи про це су со ци ја ли за ци је, ак те ри усва ја ју вред-
но сти и нор ме за јед ни це. Та ко, кроз про цес «на ви ка ва ња», ак те ри 
при хва та ју су пра на ци о нал не ин сти ту ци је, што за тим до во ди до 
пре но са ло јал но сти са на ци о нал ног на европ ски ни во. Слич ност 
са кон струк ти ви змом за па жа се и у нео функ ци о на ли стич ком ин си-
сти ра њу на пре но су при вр же но сти, про ме ни ин те ре са, па чак и у 
по гле ду за го ва ра ња тран сфор ма тив ног ути ца ја су пра на ци о нал них 
ин сти ту ци ја на ак те ре. Ме ђу тим, оно што не до ста је у нео функ ци-
о на ли стич кој те о ри ји је екс пли цит но об ја шње ње про ме не иден ти-
те та. За па жа мо про тив реч ност у ис ти ца њу ин стру мен тал не ло ги-
ке по сле ди ца у по на ша њу ак те ра при ли ком про ме не иден ти те та, 
и ин си сти ра њу на зна ча ју про це са со ци ја ли за ци је. Све ово мо же 
да на ве де на за кљу чак да, са раз во јем кон струк ти ви зма, нео функ-

33) Tyler R. Whi te, EuropeanIntegration,Identity,andNationalSelfInterest:theEnduringNa-
tureofNationalIdentity, Dis ser ta tion pre sen ted to the Fa culty of the Gra du a te Col le ge at the 
Uni ver sity of Ne bra ska, April 2010, p. 14.
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ци о на ли стич ка те о ри ја, бар ка да је реч о по ја шње њу обра зо ва ња 
европ ског иден ти те та, гу би на зна ча ју, пре вас ход но због не до стат-
ка екс пли цит ног об ја шње ња про ме не иден ти те та. Али, мо же мо то 
са гле да ти и на дру ги на чин. Не од ба цу ју ћи зна чај нео функ ци о на-
ли зма, мо же мо да твр ди мо да кон струк ти ви зам пред ста вља «до-
дат ну вред ност», јер екс пли цит но об ја шња ва про ме ну иден ти те та. 
Кон струк ти ви зам се не осла ња на ауто ма ти зам нео функ ци о на ли-
зма, већ се фо ку си ра на по ли тич ке про це се со ци ја ли за ци је у окви-
ру ин сти ту ци ја ЕУ.34)

DejanaM.Vukcevic

IDENTITÉEUROPÉENNEETNATIONALEDANS
LEPROCESSUSD’INTÉGRATIONEUROPÉEN

NE:VISIONNÉOFONCTIONNALISTE

Sommaire
L’aute ur de cet ar tic le en vi sa ge la qu e sti on de l’iden tité na ti o na le 

et européen ne so us l’an gle de la théorie néofon cti on na li ste de l’intégra-
tion européen ne. L’analyse se ra cen trée sur la façon dont le néofon cti-
on na li sme a lié l’iden tité européen ne et le pro ces sus d’intégra tion, et 
qu el le im por tan ce a été ac cordée à l’iden tité na ti o na le. L’aute ur s’ef for-
ce de démon trer cer ta i nes li mi tes de cet te théorie, ma is aus si les ten ta ti-
ves de sa re vi ta li sa tion. L’ob jec tif de cet ar tic le est de don ner la répon se 
à la qu e sti on si la théorie du néofon cti on na li sme, mal gré de nom bre-
u ses dif fi cultés, pe ut con sti tu er un ca dre ap pro prié po ur ex pli qu er le 
déve lop pe ment de l’iden tité européen ne. L’ar tic le se ra di visé en de ux 
par ti es. Dans la pre miè re par tie, on en vi sa ge ra l’ap proc he néofon cti on-
na li ste du pro ces sus d’intégra tion européen ne. Dans la de u xi ème par tie, 
l’aute ur tra i te ra la qu e sti on des iden tités européen ne et na ti o na le dans 
la per spec ti ve de cet te théorie, afin d’éva lu er la va li dité de cet te théorie 
com me un ca dre ap pro prié po ur ex pli qu er le déve lop pe ment de l’iden-
tité européen ne.
Motsclefs: iden tité européen ne, iden tité na ti o na le, théorie néofon cti on na li-

ste, intégra tion européen ne, ac te urs po li ti qu es.

34)  Tho mas Di ez, «Euro pe as a Di scur si ve Bat tle gro und : Di sco ur se Analysis and Euro pean In-
te gra tion Stu di es», CooperationandConflict, vol. 36, n° 1, 2001, p. 9.
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RÉSUMÉ
Se lon la théorie néofon cti on na li ste, tro is méca ni smes sont d’im-

por tan ce dans le pro ces sus d’intégra tion européen ne qu ant à la for ma-
tion de l’iden tité européen ne. D’abord, il s’agit de la com préhen sion de 
l’iden tité com me un pro ces sus d’« en gre na ge » (spill-over) d’un com-
por te ment in stru men tal au pro ces sus d’intégra tion. En su i te, les intérêts 
in stru men ta ux qui mènent à l’intégra tion ini ti a le (tran sfert du po u vo ir 
vers le no u ve au cen tre) con du i sent à l’iden ti fi ca tion avec le no u ve au 
cen tre (« tran fert des loyautés »). Fi na le ment, le néofon cti on na li sme 
so u lig ne l’im por tan ce du pro ces sus de so ci a li sa tion dans la for ma tion 
de l’iden tité européen ne. To u te fo is, cet te théorie ne par vi ent pas à in ter-
préter, d’une ma niè re ex pli ci te, le pro ces sus du chan ge ment d’iden tité. 
On aperçoit la res sem blan ce du néofon cti on na li sme et le con struc ti vi-
sme so cial, sur to ut en ce qui con cer ne la so ci a li sa tion, l’ap pren tis sa-
ge, le tran sfert de la loyauté, redéfi ni tion des intérêts et, d’une ma niè re 
généra le, la per spec ti ve tran sfor ma ti ve. Ce la pe ut in di qu er que, avec le 
déve lop pe ment du con struc ti vi sme so cial, la théorie du néofon cti on na-
li sme, du mo ins qu and il s’agit d’ex pli qu er la for ma tion de l’iden tité 
européen ne, perd de son im por tan ce, prin ci pa le ment en ra i son de l’ab-
sen ce d’in ter préta tion ex pli ci te du chan ge ment de l’iden tité. To u te fo is, 
no us po u vons éga le ment af fir mer, to ut en re je tant d’ig no rer l’im por tan-
ce du néofon cti on na li sme, que le con struc ti vi sme re présen te une « va-
le ur ajo utée » car il ex pli que cla i re ment le chan ge ment d’iden tité. Le 
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con struc ti vi sme ne re po se pas sur le qu a si-auto ma ti sme su néofon cti-
on na li sme, ma is se con cen tre sur les pro ces sus po li ti qu es de la so ci a li-
sa tion au sein des in sti tu ti ons de l’UE.

* Овај рад је примљен 10. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
20. јуна 2011. године.
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* Овај рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту МоделирањеразвојаиинтеграцијеСрбијеу
светскетоковеусветлуекономских,друштвенихиполитичкихгибања, еви ден ци о ни 
број 179038, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство просвете и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.   

СнежанаГрк
Институтдруштвенихнаука,Београд

СРБИЈАИЕВРОПСКАУНИЈА
–КРИЗЕПОСЛЕКРИЗЕ*

Сажетак
Фи нан сиј ска и еко ном ска кри за у све ту по сле ди ца је мно го 

ду бљих по ре ме ћа ја и на зна ка опа сни јих трен до ва. Ср би ја је ушла 
у еко ном ску кри зу мно го пре из би ја ња по след ње свет ске фи нан-
сиј ске кри зе. Зе мља ће осе ћа ти ду го трај не по сле ди це соп стве не 
кри зе због спо рих струк тур них ре фор ми и по гре шне ма кро е ко ном-
ске по ли ти ке, ка ква се во ди ла. Ви со ка др жав на по тро шња, увоз и 
за ду жи ва ње у ино стран ству не ће ви ше би ти мо гу ћи због то га што 
ће и зе мље од ко јих Ср би ја за ви си још осе ћа ти по сле ди це кри зе. 
До дат ни про блем је што су на по мо лу но ве кри зе ве ли ких раз ме ра 
у све ту, због ско ка це на хра не, а сле де ће ће би ти због не до стат ка 
не ког ре сур са као што је во да за пи ће или енер ги ја. Но ве кри зе ће 
се ма ни фе сто ва ти на раз ли чи те на чи не на ра зним кон ти нен ти ма.

Ср би ја ко ја је сте део Евро пе и све та мо ра соп стве ним мо де-
лом ма кро е ко ном ске по ли ти ке да се од бра ни од не га тив них фак-
то ра ко ји ће тек до ћи из екс тер ног окру же ња, али и да се од у пре 
фак то ри ма ко ји су де це ниј ски ге не ра тор ин тер не кри зе. Еко ном-
ски про блем Ср би је ни су ло кал не по сле ди це гло бал не кри зе, већ је 
про бле ма ти чан њен мо дел ра ста.

Ко ре ни во ђе ња де струк тив не на ци о нал не еко но ми је и по ли-
ти ке су ду бо ки. А но ве тур бу лен ци је на еко ном ској сце ни Ср би је 
иза зва не но вим кри за ма ће би ти уче ста ле и ду го трај не и до дат но 
ће по го ди ти ре ал ни сек тор и ста нов ни штво. Но ва со ци јал на и ду-
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жнич ка кри за ће ду бо ко по го ди ти нај ве ћи део пред у зе ћа, рад ни ка, 
по тро ша ча и кре ди то ра. До га ђа ји ко ји ће усле ди ти још ви ше ће 
из о штри ти дру штве ну и по ли тич ку кри зу.

У вре ме ка да се Евро па и свет су о ча ва ју са но вим кри за ма 
на ме ће се пи та ње: да ли је Ср би ја ка ква је да нас по треб на Европ-
ској уни ји?
Кључ не ре чи: кри зе по сле кри зе, не за по сле ност, си ро ма штво, кре ди ти, 

спољ ни дуг, ко руп ци ја, Европ ска уни ја.

СВЕТСКАФИНАНСИЈСКАИЕКОНОМСКАКРИЗА

Свет ска фи нан сиј ска кри за гло бал них раз ме ра је по при ма ла 
об ли ке пла не тар не еко ном ске кри зе. Прем да су узро ци кри зе би ли 
раз ли чи те при ро де на ра зним кон ти нен ти ма, исто вре ме но је кра-
јем 2008. го ди не кри за уз др ма ла Аме ри ку и Евро пу. Фи нан сиј ска 
кри за на аме рич ком тлу на ста ла је на осно ву не кон тро ли са них пре-
ко мер них шпе ку ла ци ја, на ду ва ва ња це на не крет ни на, пре за ду жи-
ва ња на кре дит ним кар ти ца ма, ка да су бан ка ри са Wall Stre et-а због 
ду го ва од јед ног би ли о на до ла ра до ве ли до еко ном ског кра ха ско ро 
цео аме рич ки си стем. До кри зе је мо ра ло до ћи јер је већ од  по чет-
ка осам де се тих го ди на у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма во ђе-
ња по гре шне по ли ти ке1). За пра во, да би у Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма за др жа ли по тро шњу не по ве ћа ва ју ћи при хо де, тре ба ло 
је при ву ћи сред њу кла су да се за ду жу је пре ко кре дит них кар ти ца 
за те ку ћу по тро шњу и да ку пи не крет ни не пре ко спе ци фич них хи-
по те кар них по зај ми ца. Ве ли ки про це нат аме рич ких до ма ћин ста ва 
го ми лао је ду го ве на сво јим кре дит ним кар ти ца ма. Кре ди ти и зај-
мо ви да ва ли су се сви ма, чак и оним нај си ро ма шни ји ма. Нај си ро-
ма шни ји су до би ја ли кре ди те за не крет ни не иако се зна ло да они 
те кре ди те не ће мо ћи от пла ћи ва ти. Та ко су ка ма те ра сле2), при хо ди 
су се сма њи ва ли, те је кри за би ла не из бе жна. 

На дру гом кон ти нен ту, Евро пи, кри за је на ста ла због то га 
што су се кре ди ти да ва ли си ро ма шним др жа ва ма, а не си ро ма-
шним по је дин ци ма као што је то био слу чај у Аме ри ци. Ефе кат и у 

1) Вла да и бан ке под сти ца ле су за ду жи ва ње ста нов ни штва на све ри скант ни је на чи не. За-
кон Com mu nity Re in vest ment из 1977. го ди не под сти че еко но ми ју за ду жи ва ња, јер “при-
ти ска” бан ке и ште ди о ни це да по зајм љу ју но вац за со ци јал но ста но ва ње угро же ним 
за јед ни ца ма. Па чак и ка да бан ке и ште ди о ни це не би хте ле да по зај ме но вац не пла те-
жним кли јен ти ма, би ли су при мо ра ни да то ура де под при ти ском ра зних за јед ни ца. Ти 
со ци јал ни кре ди ти раз ли чи тих ква ли те та на ме ње ни за ма њин ске за јед ни це у SAD су 
да ва ни љу ди ма уз па ро лу – “сва ко је вла сник свог ста на или мо ра то по ста ти”. 

2) Ка мат не сто пе су се кре та ле из ме ђу 11 и 15 од сто, а мо гле су да бу ду и 29 до 34 од сто у 
слу ча ју да пла ћа ње ка сни. (Из вор: Jac qu es At ta li, Lacrise,etaprès?,Me an der,2009)   
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пр вом и у дру гом слу ча ју  - аме рич ком и европ ском – ис по љио се 
као гло бал на фи нан сиј ска кри за. 

За на ста лу кри зу од го вор ност сно си др жа ва од но сно фи нан-
сиј ске ин сти ту ци је. Др жа ва од но сно фи нан сиј ске ин сти ту ци је су 
зна ле да ду жни ци не ће мо ћи да вра те сво је ду го ве та ко да су оне 
глав ни са у че сни ци на ста ја ња гло бал не кри зе - ис кљу чи во због во-
ђе ња сво јих по гре шних по ли ти ка, јер ни су кон тро ли са ле по дат ке 
о кре дит ној спо соб но сти от пла та ду га по је ди на ца или ком па ни ја, 
као и о кре дит ном реј тин гу зе ма ља. То је до ве ло до свет ске фи нан-
сиј ске и еко ном ске кри зе.

Ус по ста ви ло се да су од лу ке3) до не те кра јем 2009. го ди не у 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма и Евро пи би ле по гре шне. У 
Сје ди ње ним Др жа ва ма огро ман број до ма ћин ста ва остао је без до-
мо ва због не мо гућ но сти да от пла ћу ју ра те кре ди та, а тај тренд од-
у зи ма ња не крет ни на на ста вљен је и да ље. 

По гре шне од лу ке ко је су се до но си ле у Евро пи до ве ле су до 
то га да се она да нас су о ча ва с нај о збиљ ни јим про бле ми ма. А они 
се ви де у то ме што се из гу би ло по ве ре ње у бан ке ко ји ма су да ти 
кре ди ти као и по ве ре ње у вла де не ких пре за ду же них др жа ва.

Кри за с ко јом су се у 2010. го ди ни су о чи ле Грч ка и Ир ска уз-
др ма ла је еуро и на го ве сти ла не мо гућ ност от пла те ду го ва. У го ди-
на ма ко је до ла зе, ско ро за све др жа ве чи је еко но ми је су не ста бил-
не иза зов ће би ти на чин ка ко да се ре ши: от пла та ду го ва, успо рен 
при вред ни опо ра вак, сто па не за по сле но сти и сма ње ње кон ку рент-
но сти. На ро чи то ће би ти по го ђе не оне зе мље ко је не бу ду ин ве сти-
ра ле у ин фра струк ту ру, тех но ло ги ју и обра зо ва ње. Нај те жи те рет 
кри зе, ко ја ће још по тра ја ти, под не ће си ро ма шниуме сто они ко ји 
су до фи нан сиј ских про бле ма до ве ли и кри зу ис ко ри сти ли да из ву-
ку ко рист за се бе.

По што је кри за у све ту ре флек си ја ве ли ких по ре ме ћа ја и на-
зна ка опа сни јих трен до ва узро ко ва них не до стат ком нов ца, фи нан-
сиј ски сек тор мо ра да по зо ве вла де мно гих др жа ва да от пла те ду-
го ве, па и по це ну дру штве них по тре са4). Као мо гућ ност ви ди се и 
от пи си ва ње ду го ва вла сни ци ма не крет ни на, а у не ким слу ча је ви ма 
и по је ди ним вла да ма. Ова кво раз ми шља ње има сми сла  - јер би се 

3) Аме рич ки зва нич ни ци су пра ви ли гре шке. На и ме, они ни су по ну ди ли до вољ но га ран-
ци ја бан ка ма, а ни су под ста кли ни раз го во ре о от пла ти кре ди та пре за ду же них вла сни ка 
не крет ни на. Исто та ко, це не ни су вра ће не на нор мал ни ни во, а ни су ство ре ни усло ви ни 
за по ве ћа ње сто пе за по сле но сти. 

4) Ар ген ти на је у раз до бљу из ме ђу 1999. и 2002. го ди не по сле ре кон струк ци је ду го ва ве-
о ма бр зо по ве ћа ла вред ност бру то до ма ћег про из во да, док је 2009. го ди не на ци о нал ни 
до хо дак ско ро дво стру ко уве ћан у од но су на раз до бље кри зе.
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у су прот ном ду го ви на го ми ла ли па би по је дин ци и др жа ве има ли 
но ве тро шко ве пра ће не бан крот ством.

РАЗМЕРЕКРИЗЕУСРБИЈИ

Ср би ја ко ја је сте део Евро пе и све та ни је за о би ђе на од свет-
ске кри зе. Ме ђу тим, и да ни је до шло до свет ске фи нан сиј ске и еко-
ном ске кри зе, Ср би ја би би ла у кри зи. Дру гим ре чи ма, Ср би ја је 
би ла у кри зи мно го ра ни је због при ме не по гре шног еко ном ског 
мо де ла од но сно по гре шне ма кро е ко ном ске по ли ти ке, и “плит ких” 
ре фор ми ко је су пер ма нент но во ђе не од стра не еко ном ских и  по-
ли тич ких струк ту ра на вла сти.

Узро ци кри зе у Ср би ји ге не ри са ни су из ну тра и има ју ду бо-
ке ко ре не. Де струк тив на на ци о нал на еко но ми ја и не кон ку рент не 
при вред не струк ту ре су се го ди на ма фи нан си ра ле. Узрок сла бље-
ња на ци о нал не еко но ми је је сте го ди на ма аку му ли ра ни дис па ри тет 
из ме ђу из во за и уво за, ко ји је из у зет но не по во љан за при вре ду, 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 (нај че шће у еури ма), ко је је при-
вре да узе ла. Као по сле ди ца ве ли ког оби ма кре ди та и не за др жи ве 
кре дит не екс пан зи је до ма ћих ба на ка у про те клом раз до бљу на сту-
пи ла је пре за ду же ност у сек то ру пред у зе ћа. Кра јем 2008. го ди не, 
кри за у Ср би ји је по при ми ла ве ли ке раз ме ре јер је зе мља по че ла да 
гр ца у де ви зним кре ди ти ма. Ши ре де ло ва ње гло бал не еко ном ске 
кри зе и пре са хле ин ве сти ци је ко јих је у Ср би ји би ло све ма ње до-
ве ле су зе мљу на иви цу еко ном ског кра ха. То би се и до го ди ло да 
ни су при ско чи ле у по моћ ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је 
уба ци ва њем ве ли ких из но са кре ди та у Ср би ју. Али, зе мља је из ву-
че на из про бле ма са мо на кра так рок. Ин тер на и екс тер на ста бил-
ност зе мље и да ље ће би ти не из ве сна.

Због во ђе ња по гре шне еко ном ске по ли ти ке ко ја не да је до-
бре ре зул та те, јер по ли тич ке пар ти је - тач ни је еко ном ске ели те по 
дик та ту по ли тич ких пар ти ја - кре и ра ју  еко ном ску по ли ти ку,  а и 
због не сре ђе ног при вред ног ам би јен та, еко ном ске ви бра ци је се ре-
флек ту ју из у зет но не по вољ но на еко ном ску сли ку Ср би је. Од кра ја 
2008. го ди не до кра ја 2010, што зна чи за са мо две го ди не у Ср би ји 
је без по сла оста ло пре ко 400.000 љу ди5), од то га је око 200.000 љу-

5) Из вор: Al bert Ja ger, шеф ми си је ММФ, из нео по да так у сред стви ма јав ног ин фор ми са-
ња, до ступ но 16.02.2011. го ди не. 

 Али по да ци Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку дра стич но се раз ли ку ју од по да та ка 
ММФ-а. Пре ма зва нич ној ста ти сти ци, од по чет ка гло бал не кри зе ок то бра 2008. го ди не 
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ди за и ста оста ло без по сла, а дру гих око 200.000 од но си се на оне 
ко ји су пре ста ли да ра де у си вој еко но ми ји.

За стра шу ју ћи су по да ци да је у Ср би ји за по сле но све га око 
1,8 ми ли о на љу ди, при че му је њи хо ва про сеч на за ра да6) 375 еура и 
ме ђу нај ма њим је на Бал ка ну; пре ко 1,6 ми ли о на пен зи о не ра7) има 
про сеч ну пен зи ју око 188 еура; број не за по сле них до сег нуо је око 
ми ли он љу ди; око 650.000 за по сле них не ре дов но при ма пла ту; око 
130.000 ра ди а не при ма пла ту; пре ко два ми ли о на гра ђа на је из у-
зет но си ро ма шно;  ви ше од 650.000 љу ди се на ла зи ис под тзв. гра-
ни це си ро ма штва или је на са мој гра ни ци – а то зна чи да не мо же 
да за до во љи ни нај о снов ни је по тре бе; око 80.000 љу ди хра ни се у 
на род ним ку хи ња ма. Пад жи вот ног стан дар да је га ло пи ра ју ћи. Са 
дру ге стра не у Ср би ји број бо га та ша ра сте. То су углав ном јав ни 
функ ци о не ри8) и ра ни ји бо га та ши ко ји су због сво је бли ске ве зе са 
струк ту ра ма на вла сти уве ћа ли сво је бо гат ство.

Ка да се по гле да ју дру ги ма кро е ко ном ски по ка за те љи си ту а-
ци ја је сле де ћа.

Бру то до ма ћи про из вод (БДП) у 2010. го ди ни по ве ћан је за 
1,5 од сто9) и по ти цао је од из во за10) и ин ве сти ци ја. Про јек то ва на 
сто па ра ста БДП-а од три од сто у 2011. го ди ни је те шко оства ри ва, 
због спо рог раз во ја зе мље. Ре ал на ин фла ци ја у 2010. го ди ни би ла 
је 11 од сто, са мо за то што је власт зна чај на по ску пље ња од ло жи ла 

до кра ја 2010. го ди не у Ср би ји не за по сле ност је по ве ћа на са 14 на 20 од сто од но сно за 
ви ше од 100.000 љу ди из гу би ло је по сао. (Из вор: РЗС, до ступ но 16.02.2011. го ди не).

6) Про сеч на за ра да без по ре за и до при но са у Ср би ји, ис пла ће на у де цем бру 2010. го ди не, 
из но си ла је 39.580 ди на ра, док је про сеч на пен зи ја код ка те го ри ја: за по сле ни из но си ла 
22.205 ди на ра, са мо стал не де лат но сти 21.736 ди на ра и по љо при вред ни ци 8.344 ди на ра. 
(Из вор: ПИО, до ступ но 27.02.2011. го ди не).

7) За го ди ну да на, тач ни је од 2009-2010. го ди не, број пен зи о не ра се уве ћао за 22.913. (Из-
вор: ПИО фонд, до ступ но 27.02.2011. го ди не).

8) Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је из не ла је по да так да је пре ко две хи ља де јав них 
функ ци о не ра знат но по ве ћа ло имо ви ну и при хо де у 2010. у од но су на 2009. го ди ну, и 
по ред то га што су им у том раз до бљу пла те би ле за мр зну те. (Из вор: Аген ци ја за бор бу 
про тив ко руп ци је, до ступ но 11.02.2011. го ди не).

9) Овај по да так тре ба узе ти са ре зер вом – јер се по ка за ло код по ка за те ља за не за по сле ност 
у Ср би ји да по да ци на ци о нал не ста ти сти ке (РЗС) се раз ли ку ју од по да та ка ме ђу на род не 
ин сти ту ци је (ММФ).

10) Раст из во за у 2010. го ди ни је обез бе ђен углав ном за хва љу ју ћи ве ћој про да ји про из во да 
цр не и обо је не ме та лур ги је  и по љо при вред них про из во да. Укуп на раз ме на са све том 
би ла је у вред но сти 20 ми ли јар ди еура, што је по ве ћа ње од 14,6 од сто у по ре ђе њу са 
2009. го ди ном. На укуп не ре зул та те спољ но тр го вин ске раз ме не ути ца ло је сла бље ње 
ди на ра. (Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 01.02.2011. го ди не).

 Ина че, спољ но тр го вин ски де фи цит Ср би је у 2010. го ди ни из но сио је 5,2 ми ли јар де еура 
и за 5,7 од сто ма њи је не го у 2009. го ди ни. (Из вор:Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до-
ступ но 01.02.2011. го ди не).
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за 2011. го ди ну. Због то га ће др жа ва у 2011. го ди ни те шко за др-
жа ти ин фла ци ју на ци ља ном ни воу од 4,5 плус-ми нус 1,5 од сто. 
По ред об у зда ва ња ин фла ци је, нај ве ћи иза зо ви за вла ду Ср би је у 
2011. го ди ни би ће да одр жи бу џет ски де фи цит11) на ни воу пла на од 
4,1 од сто БДП-а и да не до ђе до ре ба лан са бу џе та. На сред њи рок, 
оста је про блем ви со ке сто пе не за по сле но сти, ко ја се пре но си и на 
си ро ма штво.

Ин ве сти ци је су по кре тач сва ко га раз во ја. Али по след њих го-
ди на се бе ле жи ја ко ма ли при лив ин ве сти ци ја у Ср би ју. Због то га 
су у раз до бљу ко је је иза нас кре ди ти узи ма ни ка ко би се по кре нуо 
раз вој. Та ко, на при мер, нај ве ћа кре дит на екс пан зи ја у Ср би ји за-
бе ле же на је од 2004. до 2007. го ди не, ка да је бру то дру штве ни про-
из вод ра стао по ви со ким сто па ма. Од 2008. го ди не ка да је кре дит-
ни раст био ма њи бе ле жи се и ма њи при вред ни раст. Раз вој бе ле же 
са мо они сек то ри ко ји су у ди рект ној ве зи са бан кар ским сек то ром. 

При вре ди Ср би је ни је по го до вао ни пре це њен ди нар. На и ме, 
у усло ви ма пре це ње ног ди на ра ја ко је ри зич но ула га ти у про из вод-
њу. Због то га су се срп ски тај ку ни ве зи ва ли за сек тор тр го ви не и 
услу га. Ја ко ма ло ино стра них ин ве сти ци ја је пла си ра но ка про из-
вод њи на ме ње ној за из воз. Кре ди ти ко ји су ула зи ли у Ср би ју усме-
ра ва ни су ка ста нов ни штву ко је је тим нов цем ку по ва ло ино стра-
ну ро бу. То је до ве ло до то га да је да нас на ци о нал на ин ду стри ја у 
озбиљ ним про бле ми ма, а гра ђа ни су пре за ду же ни. 

Ста нов ни штво и пред у зе ћа ко ја се за ду жу ју12) пре у зи ма ју на 
се бе ве ли ки ри зик13). Тврд ња еко ном ских екс пе ра та на вла сти да је 

11) Бу џе том за 2011. го ди ну пла ни ра ни су при хо ди др жав не ка се од 724,4 ми ли јар де ди на ра 
и рас хо ди од 844,9 ми ли јар ди, та ко да би де фи цит био 120,5 ми ли јар ди ди на ра. (Из вор: 
Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, до ступ но 10.02.2011. го ди не.)

12) У 2010. го ди ни про сеч на за ду же ност гра ђа на из но си ла је 749 еура или 79.041 ди нар, од 
че га је дуг по кре ди ти ма био 668 еура или 70.465 ди на ра по ста нов ни ку. То ком 2010. 
го ди не по тро шач ки кре ди ти оства ри ли су раст од 46,1 од сто и до сти гли су 39,9 ми ли јар-
ди ди на ра, го то вин ски кре ди ти по ра сли су за 32,6 од сто и до сти гли су 129,9 ми ли јар ди 
ди на ра, док су стам бе ни кре ди ти за бе ле жи ли раст од 31,4 од сто, и до сти гли су 286,2 
ми ли јар де ди на ра.

 Кре ди ти пред у зе ћи ма то ком 2010. го ди не по ве ћа ни су за 21,5 од сто и до сти гли су су му 
од 1.165 ми ли јар ди ди на ра, док су кре ди ти пред у зет ни ци ма оства ри ли раст од 17,7 од-
сто и до сти гли су 51,8 ми ли јар ди ди на ра.  (Из вор: Удру же ње ба на ка Ср би је, до ступ но 
19.01.2011. го ди не).

13) У по след њем квар та лу 2010. го ди не ре ал ни раст кре ди та пред у зе ћи ма је убр зан, а ста-
нов ни штву успо рен. Уче шће де ви зних и ин дек си ра них кре ди та 2010. го ди не је сма ње но 
за шест про це на та и у де цем бру је из но си ло 69,5 од сто, а то зна чи да је 40 до 50 од сто 
но во о до бре них кре ди та би ло у ди на ри ма.  (Из вор: Удру же ње ба на ка Ср би је, до ступ но 
19.01.2011. го ди не).
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Ср би ја нај ма ње за ду же на у Евро пи има оправ да ње са мо  у чи ње-
ни ци да су у Ср би ји (уз Бо сну и Хер це го ви ну) и за ра де нај ни же14).

По што ни шта ни је ура ђе но ка ко би се по пра вио кре дит ни 
реј тинг зе мље, ко ји је тре нут но на ни воу ББ-, а ма ло је ве ро ват но 
да ће он то ком 2011. го ди не би ти по бољ шан, те шко је оче ки ва ти  да 
ће до ћи до екс пан зи је кре ди та, од но сно ожи вља ва ње бан кар ског 
сек то ра ако не ма ожи вља ва ња при вре де15). 

Спор опо ра вак при вре де је сте еко ном ски не у спех вла да ју ћих 
струк ту ра, ко је су сти му ли са ле ту ђу а не на ци о нал ну еко но ми ју. До 
спо рог ре струк ту ри ра ња при вре де до вео је слаб кон цепт при ва ти-
за ци је, по себ но ре струк ту ри ра ње јав них пред у зе ћа, про лон ги ра ње 
ре фор ми, нео прав дан оп ти ми зам ка да су у пи та њу стра не ди рект не 
ин ве сти ци је, спо ро при ла го ђа ва ње при вред ног ам би јен та, не е фи-
ка сна по ли ти ка за по шља ва ња, не до вољ на из град ња ин сти ту ци ја 
за под сти ца ње кон ку рен ци је. Све то је ути ца ло да при вре да, а на-
ро чи то по љо при вре да, бу де у не за вид ном ста њу због не ли квид но-
сти и не кон ку рент но сти на ме ђу на род ном тр жи шту. Ср би ја ни је 
спрем на за европ ску кон ку рен ци ју ка да на сна гу сту пи пот пу на ли-
бе ра ли за ци ја тр го ви не по љо при вред но-пре храм бе ним про из во ди-
ма са Европ ском уни јом. Дру гим ре чи ма, ли бе ра ли за ци ја ће за да ти 
уда рац по љо при вре ди јер ће се у кри зи на ћи ве ћи на до ма ћих по-
љо при вред ни ка. Да би ефек ти тог кри зног уда ра би ли ма ње бол ни, 
по треб но је при сту пи ти ме ра ма ко је би до ве ле до кон ку рент но сти 
агра ра и по ди за ња про дук тив но сти.

СРБИЈАУЗАМЦИНОВИХКРИЗА

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 та16) и ве ли ког про цен ту ал ног уче шћа ду га у бру то 

14) Вред ност за ра да па 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.

15) У 2011. го ди ни ће би ти из дво је но 1,2 ми ли јар ди ди на ра за суб вен ци о ни са не кре ди те за 
ли квид ност, а то је три пу та ма ње не го ове и прет ход не го ди не. (Из вор: Ми ни стар ство 
еко но ми је, до ступ но 10.02.2011. го ди не.)

16) У 2009. го ди ни код про се ка еуро зо не 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 про це на је да је у 2010. го ди ни код про се ка еуро зо не уче шће ду га 
у БДП би ло чак 84,0 од сто.

 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 у 2010. го ди ни уче шће ду га у БДП из но си 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 
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до ма ћем про из во ду већ 2009. го ди не су по че ле да упа да ју у зам ку 
ду жнич ке кри зе. 

Пре ма кри те ри ју му Свет ске бан ке, ви со ко за ду же на зе мља је 
она чи ји спољ ни дуг из но си 80 од сто БДП. Ср би је је већ ушла у 
зам ку ду жнич ке кри зе. Озбиљ но тре ба да за бри ња ва  по да так да 
ве ли ком бр зи ном ра сте спољ ни дуг17) зе мље. Ср би ја се при бли жа ва 
зо ни од но сно гра ни ци ви со ко за ду же них др жа ва. Уче шће укуп ног 
спољ ног ду га Ср би је у БДП-у ра сте. Та ко на при мер, кра јем де цем-
бра 2010. го ди не оно је из но си ло 79,6 од сто БДП-а. Раз лог за ово-
ли ки раст је пад еко ном ске ак тив но сти и сла бље ње ди на ра.

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 БДП-а, и мо гло би до ћи до ве ли ких ду жнич-
ких про бле ма, бу ду ћи да јав ни дуг од но сно спољ ни дуг јав ног сек-
то ра18), и дуг при ват ног сек то ра19), про цен ту ал но ра сте у БДП-у. 
Зва нич ни др жав ни по да ци о јав ном ду гу20) Ср би је од но сно ње го во 
уче шће у БДП-у (41,5 од сто) раз ли ку ју се од по да та ка ко је је об ја-

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 у 2010. го ди ни дуг у овој др жа ви је 80,3 од сто бру то до ма ћег 
про из во да. (Извор: GRAPHICNEWS, до ступ но 12.02.2010. го ди не). 

17) Спољ ни дуг Ср би је на кра ју 2010. го ди не из но сио је 23,78 ми ли јар ди еура, што је за 
999,4 ми ли о на еура би ло ви ше на го на кра ју 2009. го ди не. Глав ни ца спољ ног ду га је 
23,5 ми ли јар ди еура, за на пла ту је до спе ло 1,5 ми ли јар ди, а ре дов на ка ма та је 270 ми-
ли о на еура. (Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 10. 02. 2011. го ди не). Ду го роч ни и 
сред њо роч ни дуг је 21,93 ми ли јар де еура, а крат ко роч ни дуг пре ма ино стран ству је 1,83 
ми ли јар де еура, и кли ринг 0,02 ми ли јар де еура. (Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ-
но 10.02.2011. го ди не). 

18) Спољ ни дуг јав ног сек то ра на кра ју 2010. го ди не из но сио је 9,1 ми ли јар ди еура, од че га 
је нај ве ћи део ду га цен трал не вла сти, то јест вла де Ср би је био 7,3 ми ли јар де еура, док 
је за ду жи ва ње НБС би ло 1,6 ми ли јар ди еура. Вла да нај ви ше ду гу је Па ри ском клу бу и 
то 1,9 ми ли јар ди еура, за тим Ме ђу на род ној бан ци за об но ву и раз вој (ИБРД) 1,4 ми ли-
јар де еура, Европ ској ин ве сти ци о ној бан ци (ИЕБ) 864,8 ми ли о на еура, док је дуг пре ма 
Ме ђу на род ном мо не тар ном фон ду (ММФ) 449,5 ми ли о на еура. (Из вор: На род на бан ка 
Ср би је, до ступ но 10. 02. 2011. го ди не).

19) Спољ ни дуг при ват ног сек то ра на кра ју 2010. го ди не из но сио је 14,71 ми ли јар ди еура. 
Сред њо роч ни и ду го роч ни дуг из но сио је 12,88 ми ли јар ди еура, а крат ко роч ни дуг био 
је 1,83 ми ли јар де еура. (Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 10. 02. 2011. го ди не)  

 Ве ли ки про блем за зе мљу је 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 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. Али др жа ва ће се су о чи ти 
са ве ли ким про бле мом, због курс ног ри зи ка, јер се до ма ћи кор по ра тив ни сек тор за ду-
жи вао у стра ним ва лу та ма.

20) Јав ни дуг Ср би је на кра ју 2010. го ди не био је 12,17 ми ли јар ди еура, што је 41,5 од сто 
бру то до ма ћег про из во да. Ди рект не оба ве зе др жа ве на кра ју де цем бра 2010. из но си ле 
су 10,5 ми ли јар ди еура, од че га је уну тра шњи дуг био 4,57 ми ли јар ди еура, а спољ ни 
дуг 5,89 ми ли јар ди еура. Укуп не ин ди рект не оба ве зе др жа ве би ле су 1,7 ми ли јар ди еура.  
(Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, до ступ но 19.01.2011. го ди не). 
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вио ММФ21). На и ме, ММФ је вла ди Ср би је упу тио упо зо ра ва ју ће 
по дат ке по ко ји ма је јав ни дуг Ср би је већ до сег нуо до ни воа од 45 
од сто22) БДП-а, што је мак си мал на гра ни ца уста но вље на фи скал-
ним пра ви ли ма. 

Пре ви со ка др жав на по тро шња, пре ко 44 од сто бру то до ма-
ћег про из во да23), ште ти еко ном ском по тен ци ја лу зе мље. Дру гим 
ре чи ма, др жав на пред у зе ћа ко ја по слу ју са гу би ци ма пред ста вља ју 
те рет по фи скал ну рав но те жу зе мље. Уко ли ко се не ис по шту ју фи-
скал на пра ви ла Ср би ја ће има ти те шко ће да сер ви си ра дуг од но сно 
она ће упа сти у зам ку не мо гућ но сти от пла те свог спољ ног ду га.

Ува жа ва ју ћи по у зда ност по дат ке ММФ-а, др жа ва пре ма фи-
скал ним пра ви ли ма не би има ла пра во да се ви ше за ду жу је 2011. 
го ди не. То зна чи да би Ср би ја или мо ра ла да кр ши соп стве на пра-
ви ла о фи скал ној од го вор но сти (ка да би се за ду жи ва ла) или да од-
у ста не од број них по зај ми ца и еми си ја об ве зни ца, ко ји ма пла ни ра 
да фи нан си ра бу џет.

Про бле ми ре ги је24) 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 би за Ср би ју нај бо ље би ло да за кљу чи но ви аран жман са 
ММФ-ом,  јер са мо на тај на чин мо же да убе ди по слов не бан ке25) 
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. 

По ред ду жнич ке кри зе Ср би ји пре ти ве ли ка опа сност од со-
ци јал не кри зе.

У Ср би ји је ду би на со ци јал них про бле ма ве ли ка. Због еко-
ном ских спе ци фич но сти по ла ри за ци ја ста нов ни штва на си ро-
ма шне и бо га те је из ра зи то ве ли ка. Страх да ће из гу би ти рад на 

21) Јав ни дуг је из но сио 44 од сто БДП-а на кра ју 2010. го ди не. (Из вор: ММФ, до ступ но 
16.02.2011. го ди не).

22) Из вор: ММФ, до ступ но 16.02.2011. го ди не.

23) Из вор: „The He ri ta ge Fo un da tion“, TheWallStreetJournal, до ступ но 13. 01. 2011. го ди не.

24) 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 ји, мо гле би у 
до глед ној бу дућ но сти да из гу бе ви ше сто ти на ми ли јар ди до ла ра у ви ду не на пла ти вих 
ду го ва. 

25) По сле раз го во ра са ММФ-ом, кра јем фе бру а ра 2011. го ди не, о “над зи ра ном аран жма ну” 
из пре до стро жно сти, об ја вље на је ин фор ма ци ја да се др жа ва Ср би ја за ду жу је за 400 ми-
ли о на до ла ра код So ci e te Ge ne ra le Bank-e, за по кри ва ње бу џет ског де фи ци та и за да ва ње 
др жав них га ран ци ја јав ном пред у зе ћу “Ju go im port SDPR” за из во зни по сао скло пљен са 
Ал жи ром, чи ја вред ност је 280,8 ми ли о на еура. Овај кре дит ће би ти узет у еури ма, али 
у вред но сти од 400 ми ли о на до ла ра и на 72 ме се ца, уз га ран ци ју Свет ске бан ке. (Из вор: 
Ми ни стар ство фи нан си ја Ср би је, до ступ но 22. 02. 2011. го ди не).
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ме ста  при су тан је код рад ни ка, на ро чи то у про из вод ном сек то ру. 
Исто вре ме но, ви со ки слој бан ка ра и љу ди, са сум њи вим ква ли те-
ти ма, ко ји су бли ски вла сти пре у зи ма др жав ну моћ, ко ри сте ћи је 
за ис пу ња ва ње соп стве них ин те ре са. Бу ду ћи да бо га та ши из сен ке 
во де др жав ну по ли ти ку кри ми нал и ко руп ци ја26) ра сту, јер др жа ва 
не ма по лу ге мо ћи да се то ме су прот ста ви због то га што је суд ство 
у ру ка ма ма лог бро ја моћ ни ка на вла сти. На и ме, вла сти не осу ђу ју 
зва нич ну ко руп ци ју, а ис тра ге су углав ном по ли тич ки мо ти ви са-
не. Та кво ста ње не ће мо ћи веч но да тра је. Гра ни це из др жљи во сти 
тр пље ња од стра не рад ни ка ће екс пло ди ра ти и до ћи ће до штрај-
ко ва ве ли ких раз ме ра. Уоп ште но го во ре ћи, не до ста так со ци јал ног 
кон цеп та гу ра зе мљу у озбиљ не про бле ме, јер број си ро ма шних 
стал но ра сте.

Због те шке еко ном ске си ту а ци је вла ду Ср би је ин те ре су је са-
мо ка ко до ћи до нов ца. По ли ти ка вла де Ср би је је по пу ли стич ка, јер 
да би да нас срп ска власт обез бе ди ла ми ли јар ду или ми ли јар ду и по 
еура стра ног нов ца, и та ко убла жи ла со ци јал не тен зи је, спрем на је 
да про да нај у спе шни је до ма ће пред у зе ће “Те ле ком”, и то ка да ни је 
нај бо ље вре ме за про да ју јер је зе мља још у кри зи. Ово га пу та има-
ли би исти сце на рио као 1997. го ди не, ка да је про дат део Те ле ко ма 
ка ко би се убла жи ла кри за у тој го ди ни. Про да ти пред у зе ће ка ко 
би се до шло што пре до нов ца, зна ју ћи уна пред да ће ње го ва це на 
би ти ма ња не го у нор мал ним еко ном ским окол но сти ма, пот пу но је 
не ра зум на од лу ка. Власт ће до би је ним нов цем од про да је Те ле ко-
ма “ку по ва ти” со ци јал ни мир (тро ше ћи но вац на пла те и пен зи је) и 
“ку по ва ти” за се бе по ли тич ку по др шку. Али, то ће би ти ја ко ло ше 
за на ци о нал ни ин те рес од но сно др жа ву и ста нов ни штво27). Но вац 

26) Ко руп ци ја је та мо где има нај ви ше нов ца и где су нај ве ћа дис кре ци о на овла шће ња. 
Спре ге по ли тич ких стра на ка и тај ку на су под окри љем вла сти. Ме ђу стран ка ма на вла-
сти и опо зи ци је као да по сто ји пре ћу тан до го вор да се та кав си стем очу ва што ду же, 
јер се очи глед но фи нан си ра ју из истих из во ра. Пре ма ис тра жи ва њи ма, нај ви ше ко руп-
ци је у Ср би ји има у фи нан си ра њу по ли тич ких стра на ка, здрав ству, гра ђе ви нар ству и 
ур ба ни зму и фи нан си ра њу ин фра струк тур них про је ка та. По ли тич ке стран ке у Ср би ји 
глав ни су из вор ко руп ци је. Сум њи ви на чин фи нан си ра ња по ли тич ких пар ти ја, тај ност 
фи нан си ра ња, јав не на бав ке, не тран спа рент ност тро ше ња нов ца по ре ских об ве зни ка, 
по ста вља ње ис кљу чи во стра нач ки по доб них на јав не по ло жа је, при ти сак вла да ју ћих 
струк ту ра на пра во су ђе, као и не по сто ја ње или бло ка да ин сти ту ци ја, до при не ли су оце-
ни да Ср би ја већ не ко ли ко го ди на за ре дом стаг ни ра у бор би про тив ко руп ци је. То по твр-
ђу је по да так TransparencyInternaтionalко ји  је об ја вио ин декс пер цеп ци је ко руп ци је 
за 2009. го ди ну. У из ве шта ју Transparency Internaтional Ср би ја је оце ње на ин дек сом 
ко руп ци је 3,5 и за у зе ла је 83. ме сто ме ђу 180 зе ма ља (два ме ста бо ље не го 2008. го ди не). 
Али, тре ба да за бри ња ва што се Ср би ја и да ље на ла зи ме ђу зе мља ма ко је има ју зна чај не 
про бле ме са ко руп ци јом. 

27) Про це ње на вред ност Те ле ко ма у еури ма ко ју ће из ра ди ти по тен ци јал ни ин ве сти тор ди-
рект но за ви си од ни воа де ви зног кур са на дан про це не. У слу ча ју на ста вља ња де пре си-
ја ци је ди на ра до тре нут ка про да је Те ле ко ма ње го ва вред ност мо гла би би ти обез вре ђе на 
из но сом ко ји се ме ри сто ти на ма ми ли о на еура. 
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ће се бр зо по тро ши ти и тре ба оче ки ва ти ве о ма бр зо да Ср би ју за-
де си но ви фи нан сиј ски ко лапс. Та да шња власт ће мо ра ти да мо ли 
свет ске фи нан си је ре за но ви ре про грам и ре фи нан си ра ње спољ них 
ду го ва.

Си ро ма штво ће у Ср би ји би ти при сут но све док се не на пра-
ви до бар со ци јал ни кон цепт и ефи ка сна по ли ти ка за по шља ва ња. 
Ме ђу тим, про блем на тр жи шту ра да не ће би ти от кло њен ако обра-
зов не ин сти ту ци је не ства ра ју ка дро ве ко ји се тра же у зе мљи, а не 
да про из во де “ар ми ју” обра зо ва них ко ји су тра не мо гу да на ђу за-
по сле ње. И он да до ла зи до “од ли ва мо зго ва”. То је ин те лек ту ал ни 
ка пи тал  ко ји се не по врат но гу би.

СПОРЕКОНОМСКИРАСТУСВЕТУ
ИПРОБЛЕМИУЕУРОЗОНИ

Еко ном ски раст раз ви је ног све та, због гло бал не фи нан сиј ске 
кри зе, би ће успо рен у 2011. го ди ни (раст БДП-а од 2,4 од сто28)), уз 
скром ни на пре дак у 2012. го ди ни (2,8 од сто29)). Свет ска бан ка про-
це њу је да ће еко ном ски раст у ЕУ на ле то би ти са мо 1,4 од сто30), 
док за САД ова ин сти ту ци ја прог но зи ра опо ра вак од 2,8 од сто у 
2011. го ди ни. Ме ђу тим, Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд има сво је 
про це не за 2011. го ди ну. По њи ма би гло бал ни при вред ни раст био 
4,3 од сто. 

Прог но за за ју го и сточ ну Евро пу31) је да ће у 2011. и 2012. го-
ди шњи раст БДП-а би ти 2,0 од сто од но сно 3,1 од сто; ин фла ци ја 5,1 
од сто од но сно 3,8 од сто; удео кре ди та у БДП-у 58,2 од сто од но сно 
58,8 од сто; удео де по зи та у БДП-у 46,7 од сто од но сно 46,9 од сто; 
вра ћа ње ин ве сти ци ја 0,7 од сто од но сно 0,9 од сто.

За рав но мер ни ји опо ра вак ре ги о на ве ли ке ри зи ке пред ста-
вља ју ду жнич ка кри за у ЕУ, од лив ка пи та ла пре ма зе мља ма у раз-
во ју и на гли скок це на хра не32). У 2011. го ди ни еко ном ски раз вој у 
нај бо га ти јим зе мља ма све та би ће ја ко спор и не ће би ти до вољ но 

28) Из вор: Ин сти ту ци ја The Bret ton Wo ods, до ступ но 14.01.2011. го ди не.

29) Из вор: Ин сти ту ци ја The Bret ton Wo ods, до ступ но 14.01.2011. го ди не.

30) Из вор: Свет ска бан ка, Глобалне економске перспективе за 2011. годину, до ступ но 
14.01.2011. го ди не.

31) Из вор: UniC re dit SEE Stra te gic Analysis, до ступ но 27.01.2011. го ди не.

32)  По чет ком 2011. го ди не на ста ли су не ре ди и пад ре жи ма у арап ским зе мља ма због ско ка 
це на хра не ко ју оне не про из во де. Усле ди ће и но ве кри зе, ко је ће до ћи на раз не на чи не. 
Сле де ћи про блем ће би ти не до ста так не ког ре сур са као што је во да или енер ги ја. Енер-
ги ја је већ по ста ла про блем.
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рад них ме ста за де се ти не ми ли о на љу ди ко ји су оста ли без по сла 
то ком по след ње ре це си је.

На си ла зној при вред ној пу та њи у 2011. го ди ни на ћи ће се 
Тур ска33), као и др жа ве ко је су из ло же не еко ном ским пре ви ра њи ма 
у зо ни еура, као Бу гар ска и Ру му ни ја.

Бо га том све ту, као што су САД, Ве ли ка Бри та ни ја, Не мач ка и 
Фран цу ска, по чет ком 2011. го ди не су сти гла упо зо ре ња34) да ће мо-
ра ти да за о штре кон тро лу тро ше ња нов ца на здрав ство и пен зи је, а 
све у ци љу да се из бо ре са сво јим ра сту ћим ду го ви ма. Свет ска бан-
ка је про це ни ла да ће свет ска при вре да у 2011. го ди ни оства ри ти 
збир ни раст БДП-а од 3,3 од сто (у 2010. го ди ни он је био 3,9 од сто). 

Та ко ђе, пре ма њи хо вој про це ни Ази ја, Под са ха ра и низ ла-
ти но а ме рич ких еко но ми ја на ста ви ће са по сто ја ним, ма да не што 
успо ре ни јим, не го 2010. го ди не, при вред ним ра стом. Скок це на 
наф те, дру гих енер ге на та и ин ду стриј ских ме та ла под ста ћи ће у 
2011. го ди ни при вред ни раст Ру си је на 4,2 од сто (у 2010. го ди ни он 
је био 3,8 од сто). То ће до при не ти ста би ли за ци ји еко ном ске си ту-
а ци је на обо ду Пер сиј ског за ли ва и за др жа ти пад при вред ног раз-
во ја Ка зах ста на.

Ге не рал но по сма тра ју ћи, зе мље у раз во ју оства ри ће у 2011. 
го ди ни при вред ни раст у про се ку од око шест од сто. Оче ку је се да 
ће бо љи при вред ни раст од про се ка има ти Ки на, и он би био 8,7 
од сто (у 2010. го ди ни он је био 10,0 од сто), за тим Ин ди ја 8,4 од сто 
и Пе ру 6,2 од сто.

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 Европ ској уни ји. На ста ће 
но ва 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 у Европ ској уни ји. 

Сто па при вред ног ра ста у ЕУ у по след њем квар та лу 2010. 
го ди не го во ри да су зе мље чла ни це Уни је раз ли чи то под не ле кри зу. 
С јед не стра не, брз опо ра вак при вре де кра јем 2010. го ди не има ле 

33) Тур ски бру то дру штве ни про из вод ће у 2011. го ди ни би ти пре по ло вљен са про шло го ди-
шњих 8,1 од сто на 4,1 од сто због осет но ма њег из во за, и ин ва зи је шпе ку ла тив ног нов ца. 
А по ми шље њу екс пе ра та Свет ске бан ке – те сне фи нан сиј ске ве зе са Грч ком прет ња су 
при вред ном оздра вље њу Бу гар ске и Ру му ни је.

34) Ме ђу на род на аген ци ја за кре дит ни реј тинг  Mudiz упу ти ла је упо зо ре ње у ја ну а ру 2011. 
го ди не.
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су Аустри ја и Хо лан ди ја, а, с дру ге стра не, Грч ка, Ита ли ја, Шпа ни-
ја и Пор ту гал има ле су сто пе “вр то гла вог” еко ном ског па да.

Ми ни стри фи нан си ја ЕУ са ста ли су се сре ди ном фе бру а ра 
2011. го ди не ка ко би де фи ни са ли по ве ћа ње фон да за по ср ну ле еко-
но ми је еуро зо не. Па ипак, до зна чај ни јег до го во ра ни је до шло. И 
да ље се на ста вља при ти сак на Грч ку да што бр же пре струк ту ри ше 
спољ ни дуг, а Пор ту гал да, на кон Ир ске, за тра жи спољ ну фи нан-
сиј ску по моћ од ММФ-а. По сто ји још чла ни ца ма еуро зо не ко ји ма 
је по треб на фи нан сиј ска по моћ да би ста би ли зо ва ли сво је по љу-
ља не еко но ми је. Ра ди то га се про ши ру је са да шњи35) кри зни фонд 
за спас чла ни ца еуро зо не ко је се на ла зе пред сте ча јем. Трај ни фонд 
ко ји би био као “по јас за спа са ва ње” по ср ну лих еко но ми ја тре бао 
би да сту пи на сна гу од 2013. го ди не. Тај кри зни фонд би тре бао да 
рас по ла же са 500 ми ли јар ди еура36), а та ко ђе  да бу де про ши рен и 
са дру гим при ло зи ма. За пра во, тај из нос би тре ба ло да бу де уве ћан 
за при ло ге ММФ-а и до бро вољ не при ло ге неч ла ни ца еуро зо не, али 
њи хо ви из но си се још не зна ју. 

Из са да шњег кри зног фонд пру жа се по моћ Ир ској, ме ђу тим 
слу жи и за спа са ва ње дру гих еко ном ски по ср ну лих зе ма ља, као на 
при мер Грч ке. По што до ла зи до пра жње ња нов ца у фон ду, у по-
след ње вре ме  по ми ње се и лук сем бур шки фонд ко ји би тре ба ло 
да по мог не тим зе мља ма да от ку пе сво је др жав не об ве зни це и та ко 
сма ње ду го ве. Но, пре за ду же не чла ни це еуро зо не мо ра ју и са мо-
стал но да из на ла зе на чи не да вра ћа ју ду жнич ке оба ве зе. 

СРБИЈАИЕВРОПСКАУНИЈА

Ува жа ва ју ћи прог но зе гло бал ног при вред ног ра ста, а и због 
чи ње ни це да је еуро зо на су о че на са ду жнич ком кри зом, и са па дом 
уде ла у свет ској тр го ви ни, као и ве ли ке не за по сле но сти у ЕУ а на-
ро чи то у др жа ва ма ко је су у еуро зо ни – ни је ре ал но оче ки ва ти брз 
при јем Ср би је у Европ ску уни ју све до опо рав ка свет ске еко но ми-
је37) а пре све га еко но ми је за пад них зе ма ља. Ве ли ка је ве ро ват но-

35) Са да шњи фонд за спа са ва ње еко ном ски по ср ну лих зе ма ља еуро зо не рас по ла гао је са 
440 ми ли јар ди еура. Али због ви со ких си гур но сних га ран ци ја за пру жа ње по мо ћи фи-
нан сиј ски угро же ним др жа ва ма, на рас по ла га њу је би ло нај ви ше 250 ми ли јар ди еура.

36) Из вор: Jean-Cla u de Jun ker, пред сед ник еуро зо не, DeutscheWelle, до ступ но 19. 02. 2011. 
го ди не.

37) По сто је на го ве шта ји, на те ме љу ин фор ма ци ја о тр жи шту ра да, да се Аме ри ка при бли-
жа ва кра ју ре це си је. Про це на је да ће при вред ни раст ове го ди не у Аме ри ци пре ма ши ти 
три од сто. У Европ ској уни ји се оче ку је при вред ни раст од је два је дан од сто, ма да се 
за ма њи број углав ном ма лих др жа ва пред ви ђа не га тив на сто па ра ста. Али у Евро пи се 
још увек не мо же го во ри ти о по чет ку опо рав ка при вре де. Тре ба оче ки ва ти то ком це ле 
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ћа да ће се опо ра вак при вре де за пад них зе ма ља осе ти ти тек 2020. 
го ди не.

Евро па мо ра да се ме ња. Ње на те мељ на ре фор ма је нео п-
ход на ако кон ти нент же ли да за у зме зна чај но ме сто у пост кри зном 
све ту. Ме ђу тим, мо ра да се ме ња и Ср би ја од но сно ње на еко но ми ја 
ако же ли да за у зме сво је ме сто у Европ ској уни ји.

Опо ра вак при вре де Ср би је ће би ти мно го ду жи не го што се 
оче ки ва ло. 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 не38).

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. Као 
што је већ на пред ре че но, због по сле ди ца ду жнич ке кри зе и не за-
по сле но сти 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. 

Ср би ја ће има ти до ста пре пре ка за сти ца ње ста ту са кан ди-
да та за ула зак у Уни ју и пу но прав но члан ство у Европ ској уни ји.  
Пред став ни ци вла сти су до ста ви ли од го во ре на Упит ник Европ-
ској ко ми си ји (ЕК), али је то са мо је дан ко рак на пу ту ка Уни ји. 
Сле ди про ве ра ва ње исти ни то сти да тих од го во ра на Упит ник. А 
нај ве ро ват ни је да ће би ти и до дат них пи та ња од стра не ЕК на да те 
од го во ре. То ће про ду жи ти вре ме че ка ња за от по чи ња ње раз го во ра 
са Бри се лом. По што Ср би ја ни је за вр ши ла за по че те ре фор ме за њу 
је нај ва жни је да се у ме ђу вре ме ну фо ку си ра на за вр ша ва ње ре фор-
ми. Не са мо за то што је то зах тев ЕУ, не го пре све га због са ме Ср-
би је, од но сно раз во ја зе мље, раз во ја прав не др жа ве и де мо кра ти је.

Ср би ји су да нас нео п ход не ду бље ре фор ме у свр ху сма ње ња 
би ро кра ти је и ко руп ци је, као и ре фор ме суд ства ко је је под ло жно 
упли та њу по ли ти ке. За оштре ре зо ве у ре фор ми нео п ход на је по-
ли тич ка во ља од но сно ин сти ту ци о нал на по др шка. На жа лост, ин-
сти ту ци је у Ср би ји не мо гу ре гу лар но да про функ ци о ни шу јер су 
под ути ца јем по ли тич ких моћ ни ка. То је коч ни ца бр жих про ме на 
у ре фор ми зе мље.

2011. го ди не, а и на да ље, на ста вак не га тив них кре та ња на тр жи шту ра да. Евро па ће се 
су о чи ти са стаг на ци јом. Стаг на ци ја у Евро пи мо же ду же да по тра је. У дру гим де ло ви ма 
све та при вред ни раст се убр за ва или се ста би ли зу је, што је до бро за оне ко ји тра же за-
по сле ње.

38) 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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При ма ње но вих чла ни ца – ка ква је Ср би ја – не би до не ло бо-
љи так са да шњим др жа ва ма ЕУ. За то је ма ло ве ро ват но да ће Уни-
ја би ти спрем на да бр зо ап сор бу је Ср би ју39), 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 ца40) 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. Сто га је ма ло ве ро ват но да ће Ср би ја у 2011. го ди ни мо ћи 
да ис пу ни све усло ве за от по чи ња ње при ступ них пре го во ра за сти-
ца ње ста ту са кан ди да та.

У из ве шта ју Европ ске ко ми си је на во ди се да би Ср би ја до 
ју на ове го ди не мо ра ла да ре ши струк тур не про бле ме у обла сти 
упра ве, вла да ви не пра ва, не за ви сно сти суд ства, не за ви сне и ефи-
ка сне уло ге пар ла мен та. Ме ђу тим, по ли тич ки до га ђа ји и ре кон-
струк ци ја вла де Ср би је про лон ги ра ће оче ки ва ња ЕК.

За мор од про ши ре ња ЕУ и про бле ми са ко ји ма је Уни ја за о-
ку пље на од ла жу до даљ њег при јем Ср би је у ову фа ми ли ју др жа ва. 
До дат но оп те ре ће ње је што су не ке др жа ве ја сно ре кле да се пр-
во мо ра ра ти фи ко ва ти Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу 
(ССП) у свим зе мља ма чла ни ца ма. Са да је ССП41) успо рен у не ким 
др жа ва ма Европ ске уни је.

39) Не ре ал на су оче ки ва ња пред став ни ка вла сти у зе мљи о бр зи ни ин те гра ци је Ср би је у ЕУ. 
У тек сту на сај ту WAZ.EUob ser ver кон ста ту је се сле де ће: “Чак и у нај бо љем слу ча ју, без 
по ли тич ких фак то ра ко ји успо ра ва ју про цес, Ср би ја не мо же да до би је ста тус кан ди да та 
пре кра ја 2011. При ступ ни пре го во ри би он да мо гли да поч ну 2012. и да бу ду за кљу че ни 
2016. са ула ском 2018. Ипак, с об зи ром на ве ро ват не ком пли ка ци је на том пла ну, 2020. 
је мно го ре а ли стич ни ја про це на”.  У тек сту још пи ше: “ Ка да Бе о град из ру чи Мла ди-
ћа, зе мља ма чла ни ца ма ће би ти по треб но не ко ли ко не де ља да да ју ман дат Европ ској 
ко ми си ји да при пре ми зва нич но ми шље ње о апли ка ци ји Ср би је. За ре а ли за ци ју те про-
це не би ће по треб но још го ди ну да на или ду же. Та про це на ће ство ри ти осно ву за по ли-
тич ку де ба ту о осно ва но сти по ну де за члан ство.”  (Из вор: WAZ.EUob ser ver, до ступ но 
09.01.2010). 

40) 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 у 2011. го ди ни. (Из вор: Globus, Cro a tia, до ступ но 02.03.2010. 
го ди не).

41) Спо ра зум су до са да из гла са ле: Шпа ни ја (23. ју на 2010), Мал та (02. ју ла 2010), Бу гар ска 
(16. ју ла 2010), Ита ли ја (04. ав гу ста 2010), Есто ни ја (09. ав гу ста 2010), Сло вач ка (08. 
сеп тем бра 2010), Сло ве ни ја (20. ок то бра 2010),   Лук сем бург (21. ок то бра 2010), Ма-
ђар ска (08. но вем бра 2010), Аустри ја (17. но вем бра 2010), Ки пар (26. но вем бра 2010), 
Грч ка (26. ја ну а ра 2010), Не мач ка (10. фе бру а ра  2011). Спо ра зум још ни су из гла са-
ле: Бел ги ја, Дан ска, Ир ска, Ле то ни ја, Ли тва ни ја, Пољ ска, Пор ту гал, Ру му ни ја, Ве ли ка 
Бри та ни ја, Фин ска, Фран цу ска, Хо лан ди ја, Че шка, Швед ска. (По да ци до ступ ни на дан 
11.02.2011).
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По ред то га, ЕУ се на сво јим ју жним гра ни ца ма су о ча ва са 
озбиљ ним ху ма ни тар ним про бле ми ма. До га ђа ји на свет ској по ли-
тич кој сце ни до ве ли су до то га да ин ва зи ја ими гра на та са африч-
ког кон ти нен та тра жи азил и уто чи ште у зе мља ма ЕУ, те по сто ји 
оправ да ни страх код зе ма ља чла ни ца Уни је да би то мо гло ство ри-
ти још ве ћи број не за по сле них и си ро ма шних код њих. То је до дат-
ни раз лог ко ји ума њу је шан се да Ср би ја бу де пре вре ме но при мље-
на у Уни ју, чак и 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. Али, се не ке чла ни це 
ЕУ ка ју због од лу ке, што су пре вре ме но при ми ли у Уни ју по ме ну-
те две др жа ве.

Ме ђу тим, це на пре вре ме ног при је ма за са му 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.

Да би Ср би ја до би ла зе ле но све тло за по че так пре го во ра за 
њен ула зак у Европ ску уни ју мо ра да по ка же до бре ре зул та те на 
по љу ре фор ми од но сно функ ци о ни са њу др жа ве, и ме ђу на род них 
од но са са зе мља ма у окру же њу и са чла ни ца ма Уни је.

ШТАСРБИЈАНИЈЕУРАДИЛА?

Европ ска ко ми си ја је да ла Ср би ји у за да так да ис пу ни “де-
сет европ ских за по ве сти за 2011. го ди ну”. Те за по ве сти се од но се 
на: вла сни штво над ман да ти ма по сла ни ка, уна пре ђе ње ин те гра ци-
је Ро ма, за о кру жи ва ње ре фор ме пра во су ђа, до вр ше так са рад ње са 
Ха шким три бу на лом, уна пре ђе ње ре ги о нал не са рад ње, не сме та но 
функ ци о ни са ње не за ви сних ре гу ла тор них те ла, но ви за кон о фи-
нан си ра њу по ли тич ких стра на ка, ре ше ње про бле ма по ве ћа ња зах-
те ва за азил, усва ја ње за ко на о ре сти ту ци ји и на ста вак струк тур них 
еко ном ских ре фор ми.

Све о бу хват не струк тур не еко ном ске ре фор ме тре ба ју да 
омо гу ће одр жив раз вој при вре де. Ср би ја је на пра ви ла по мак у за-
шти ти по тро ша ча и по сте пе ном уве ћа њу из во зне кон ку рент но сти, 
али ни је на пре до ва ла у сло бо ди про то ка ка пи та ла. Та ко ђе ја ко ма-
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ло је ура ди ла у бор би про тив мо но по ла, за вр шет ку при ва ти за ци је 
и ре струк ту ри ра њу јав них пред у зе ћа.

У про те клој де це ни ји у Ср би ји је око 80 од сто ра ста при вре-
де до ла зи ло из сек то ра тр го ви не, те ле ко му ни ка ци ја, фи нан сиј ских 
услу га, а пре ко 70 од сто стра них ин ве сти ци ја уло же но је у по ме ну-
та три сек то ра. То је је дан по гре шан мо дел ко ји је др жа ва во ди ла, 
као што је био по гре шан мо дел при ва ти за ци је42) ко ји је при ме њи-
ва ла. Ве ли ки број при ва ти зо ва них пред у зе ћа са да је у го рој си ту а-
ци ји не го пре при ва ти за ци је.

Мо дел при ва ти за ци је је био ри зи чан по што се зна ло, ма да 
власт то ни је же ле ла да при зна, да стра ни ин ве сти то ри у зна чај ни-
јем бро ју не ће по хр ли ти у Ср би ју, а да но ви по тен ци јал ни вла сни-
ци на до ма ћој сце ни мо гу би ти са мо оне осо бе ко је су се обо га ти ле 
за вре ме вла да ви не у прет ход ном ре жи му. Ре зул тат ло ше при ва ти-
за ци је је сте то што су мно ге про да је фир ми по ни ште не, а ни је ни 
по што ван кри те ри јум со ци јал не прав де.

Ти мо де ли ни су да ли до бре ре зул та те Ср би ји, па ре зул тат та-
кве по гре шне по ли ти ке је сте за де вет го ди на до стиг ну ти БДП од 
5,4 од сто ко ји је да ле ко ис под по жељ ног и на ро чи то ин ду стриј-
ска про из вод ња ко ја је ма ња не го 1989. го ди не. Раст бру то до ма ћег 
про из во да је мо рао ра сти бр же од по тро шње.

Ако се на ста ви и да ље во ђе ње по гре шне по ли ти ке, а све на го-
ве шта ва да ће се то до га ђа ти, од но сно пре ли ва ти ка пи тал у по тро-
шњу и од бра ну кур са, за ко ју је 2010. го ди не по тро ше но 2,4 ми ли-
јар де еура, На род на бан ка Ср би је ће оста ти са сма ње ним де ви зним 
ре зер ва ма43). По сто ји ве ли ка не из ве сност у по гле ду кре та ња кур са 
то ком 2011. го ди не. Та ко ђе, ни је до бро што се из др жав ног сек то ра 
за за ра де из два ја око 800 ми ли јар ди ди на ра, а за ин ве сти ци је око 
100 ми ли јар ди ди на ра44). То го во ри у ка квом је ста њу при вре да Ср-
би је. 

42) Ре зул та ти при ва ти за ци је у Ср би ји би би ли да ле ко бо љи да се при ме њи вао мо дел ба-
зи ран на ви ше мо де ла, као што је био слу чај ско ро у свим зе мља ма у тран зи ци ји. На 
при мер, по де ла ва у че ра ста нов ни штву, по де ла ак ци ја рад ни ци ма, про да ја спољ ним ин-
ве сти то ри ма. У зе мља ма у тран зи ци ји ком би на ци ја мо де ла је вр ше на упра во због чи-
ње ни це да је не мо гу ће у крат ком ро ку спро ве сти при ва ти за ци ју це ло куп не при вре де на 
ва љан на чин. 

 Да је у Ср би ји при ме њен ме шо ви ти мо дел при ва ти за ци је, ко ји је за го ва ра ла јед на гру па 
еко но ми ста, ре зул та ти при ва ти за ци је би би ли бо љи, јер би со ци јал ни кри те ри јум био 
пра вед ни је за до во љен. 

43) Де ви зне ре зер ве На род не бан ке Ср би је по след њег да на 2010. го ди не су из но си ле 10 ми-
ли јар ди еура, док је ди нар у де цем бру но ми нал но оја чао пре ма еуру за 1,6 од сто. (Из вор: 
На род на бан ка Ср би је, до ступ но 19.01.2011. го ди не).

44) Из вор: ММФ, до ступ но 17.02.2011. го ди не.
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Др жа ва мо ра да про ме ни сво је по на ша ње. Она је тре ба ла 
одав но да ство ри усло ве за ула га ње до ма ћег и стра ног ка пи та ла у 
но ву ин ду стри ју ка ко би про из во ди ла ро бу за из воз. По гре шка је 
би ла што су по тро ше на ве ли ка фи нан сиј ска сред ства од кре ди та, 
до на ци ја и од про да је др жав не имо ви не, а да ни шта ни је ура ђе но 
са ре ал ним сек то ром.

Ре ал ни сек тор мо ра да за ра ди де ви зе да би се вра ћа ли др жав-
ни и при ват ни кре ди ти. Јеф ти них кре ди та не ће ви ше би ти, стра них 
ин ве сти ци ја ће би ти све ма ње, а ка да др жа ва про да про фи та бил ну 
ком па ни ју “Те ле ком” не ће ви ше има ти шта да про да.

На род на бан ка Ср би је оче ку је да при лив стра них ин ве сти ци-
ја 2011. го ди не бу де 1,4 ми ли јар де еура, не ра чу на ју ћи при хо де од 
евен ту ал не про да је Те ле ко ма. Али, Ср би ја не мо же да оче ку је но ве 
ин ве сти ци је јер је кли ма за ула га ње не ста бил на. Код ин ве сти ци ја 
су ва жни по ли тич ка ста бил ност, вла да ви на пра ва, по у зда ни за ко ни 
и ре гу ла тор ни оквир. Стра ни ин ве сти то ри па жљи во пра те сва по-
ли тич ка и дру штве на кре та ња ко ја би мо гла ути ца ти на по сло ва ње 
у Ср би ји.

Го ди не ко је до ла зе ће би ти го ди не ве ли ке фи нан сиј ске не из-
ве сно сти за зе мљу, бу ду ћи да ће усле ди ти из бо ри, а уз то Ср би ју 
че ка ју ве ли ке от пла те ду го ва и ка ма та. Про це њу је се да су ње не 
оба ве зе око 38-40 од сто45) вред но сти из во за ро ба и услу га.

Про дук тив ност ра да је од нос про из вод ње и бро ја за по сле-
них. У раз ви је ним зе мља ма про дук тив ност ра сте ка да про из вод ња 
или БДП ра сту бр же од по ве ћа ња бро ја за по сле них, а у Ср би ји је 
обр ну то. Раст про дук тив но сти ра да у Ср би ји углав ном је ре зул тат 
сма ње ња бро ја за по сле них. У дру гим зе мља ма се по сле уоби ча је-
ног па да за по сле но сти до го дио раст БДП-а, екс пан зи ја из во за, раст 
про дук тив но сти, и до шло је до бо љег жи во та.

Но, до бо љег жи во та у Ср би ји не мо же до ћи док се не про-
ме ни по на ша ње еко ном ске струк ту ре на вла сти, али и по ли тич ка 
кул ту ра. По што је Ср би ја да нас си ро ма шно дру штво, ње на кул ту ра 
је си ро ма шна. За то, по ли тич ку кул ту ру тре ба ме ња ти, и то кул ту ру 
то ле ран ци је, кул ту ру ди ја ло га и кул ту ру ком про ми са. По ли ти ка у 
зе мљи ни је до жи ве ла струк ту рал не про ме не, а оне су нео п ход не. 
Без кул ту ре, те мељ не про ме не у дру штву су не мо гу ће. Кул ту ра за-
у зи ма по себ но ме сто у ус по ста вља њу де мо кра ти је. А по ли тич ке 
ели те у Ср би ји су ис про во ци ра ле од су ство кул ту ре ко му ни ка ци је. 
Па и да нас не ке по ли тич ке пар ти је за го ва ра ју за тво ре но дру штво у 
ко ме до ми ни ра ју те зе изо ла ци је, уме сто при кљу чи ва ња мо дер ном 
све ту.

45)  Нор мал но је да бу ду ис под 25 од сто вред но сти из во за ро ба и услу га.
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Ка да је до шло до ре це си је у Евро пи и све ту, би ло је ра зу-
мљи во да раст БДП-а за сно ван на по тро шњи ту ђе хра не, тех ни ке, 
нов ца не мо же би ти тра јан. Још јед ном се по твр ди ло да је сва ки 
раст ко ји се те ме љи на ту ђој фи нан сиј ској и ма те ри јал ној мо ћи вр-
ло ри скан тан, а во ђе ње та кве по ли ти ке то тал но по гре шно. До са да-
шњи мо дел еко ном ске по ли ти ке је до жи вео крах, и ви ше се не мо-
же ба зи ра ти на ви со кој др жав ној по тро шњи, уво зу и за ду жи ва њу 
у ино стран ству. Не га тив не по сле ди це во ђе ња по гре шне по ли ти ке 
су те шке и њи хо ва ре флек си ја на еко ном ску сце ну Ср би је ће би ти 
ду го трај на.

Да др жа ва Ср би ја не би упа ла у још ве ћу зам ку – ко ја би је 
мо гла од ве сти ди рект но у ду жнич ко роп ство, јер но вим за ду жи-
ва њем под не по вољ ним усло ви ма мо ра да ре фи нан си ра њем вра ћа 
ка ма те на дуг – кре а то ри ма кро е ко ном ске по ли ти ке мо ра ју да про-
ме не мо дел, ко ји очи глед но ни је дао до бре ре зул та те.

Зна чи, др жа ва мо ра да се су о чи до кра ја са ни зом ре фор ми 
ако за и ста же ли обез бе ди ти ду го роч ни при вред ни раст. Ме ре ко је 
др жа ва мо ра пред у зе ти тре ба фо ку си ра ти на сма ње ње по ре ских и 
не по ре ских оп те ре ће ња при вре де и ста нов ни штва, по кре ну ти при-
ва ти за ци ју ка ко би се на тај на чин ре шио про блем не е фи ка сно сти 
у фир ма ма ко је су у др жав ном вла сни штву, али и спро ве сти ре ви-
зи ју до са да шње при ва ти за ци је (бу ду ћи да су у ве ћи ни слу ча је ва 
у по сед фир ми и пред у зе ћа до шли љу ди са ве о ма сум њи вим мо-
рал ним спо соб но сти ма и нов цем ко ји је сте чен ра зно ра зним кри-
ми нал ним рад ња ма), и осми сли ти ме ре за по кре та ње но вог ин ве-
сти ци о ног ци клу са у при вре ди. Ако се др жа ва не ухва ти у ко штац 
са овим што је на ве де но, ве ли ки број ком па ни ја ће би ти су о чен са 
по слов ним про бле ми ма. Дру гим ре чи ма, ако др жа ва не обез бе ди 
ста бил не из во ре фи нан си ра ња за до ма ћу при вре ду та да ће број не 
ком па ни је би ти при мо ра не да на ста ве спро во ди ти ра ди кал не ме ре 
по слов не по ли ти ке по пут от пу шта ња рад не сна ге, а у ци љу сма ње-
ња тро шко ва. 

Др жа ва мо ра да ин тер ве ни ше код оних пред у зе ћа и ком па-
ни ја ко је има ју шан се да по ве ћа ју сво ју кон ку рент ност. Др жав ним 
ин тер вен ци ја ма је по треб но де ло ва ти на по ве ћа ње ка пи та ла то јест 
ка пи тал не опре мље но сти и упра вљач ких ка па ци те та то јест зна-
ња и тех но ло ги је. Ње не ин тер вен ци је би тре ба ле би ти у сек то ру 
енер ги је, но вих тех но ло ги ја, хра не од но сно зе ле них тех но ло ги ја, и 
услу га у здрав стве ном ту ри зму, ко је ства ра ју ви ше до дат не вред но-
сти. Ула га ње у зе ле не тех но ло ги је ће би ти нај бр же рас ту ћи сек тор 
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при вре де. Са да је за Ср би ју при о ри тет но да по бољ ша при вред ни 
ам би јент кроз ак тив ну ин ду стриј ску по ли ти ку ка ко би се оја ча ла 
при вре да, као и по љо при вре да.

Ка да на сна гу сту пи пот пу на ли бе ра ли за ци ја тр го ви не по-
љо при вред но-пре храм бе ним про из во ди ма са ЕУ, да би ефек ти тог 
уда ра би ли бла жи за по љо при вред ни ке, тре ба пред у зи ма ти ме ре за 
уве ћа ва ње и мо дер ни зо ва ње зе мљи шног по се да, кон ку рент но сти 
агра ра и по ди за ња про дук тив но сти. Ако то га не бу де – об ра ди во 
зе мљи ште ће пре ћи у вла сни штво стра на ца. А то не од го ва ра ин-
те ре си ма Ср би је.

Исто та ко, мо ра се кре и ра ти но ва ин ду стриј ска по ли ти ка уз 
по моћ др жав не од но сно вла ди не ин тер вен ци је. Та но ва по ли ти ка 
мо ра би ти (као што је већ на пред ре че но) пра ће на по ре ском и фи-
скал ном по ли ти ком. Да кле, ин тер вен ци ја др жа ве је по треб на ка ко 
би се сти му ли сао но ви ци клус при вред ног ра ста и ка ко се не би 
до го дио још ве ћи гу би так по ве ре ња ме ђу на род не за јед ни це у спо-
соб ност вла сти и до ма ћих екс пе ра та да при вре ду Ср би је усме ре ка 
уз ла зној пу та њи. 

Бу ду ћи да је Ср би ја оце ње на као зе мља у ко ју ни је по жељ но 
ин ве сти ра ти, њој са мо но ви спо ра зум са ММФ-ом мо же по мо ћи да 
по ша ље сиг нал све ту од но сно по тен ци јал ним ин ве сти то ри ма да је 
зе мља под кон тро лом Фон да, што би до не кле би ла га ран ци ја да 
мо же да тра жи кре ди те и код дру гих кре ди то ра. Раз у ме се, др жа ва 
ће кре ди те до би ја ти уз ве ли ку це ну, по што се фи нан си је ри при бо-
ја ва ју ри зи ка ула га ња у зе мљу у ко јој вла да ју ве ли ка ко руп ци ја и 
кри ми нал – из у зев оних ин ве сти то ра ко ји у та квом ам би јен ту ви-
де соп стве ни ин те рес. Да кле, Ср би ја би мо гла да убла жи еко ном-
ску и по ли тич ку кри зу то ком на ред них го ди на са мо ако око сни ца 
еко ном ске по ли ти ке бу де спро во ђе ње но вог аран жма на са Ме ђу-
на род ним мо не тар ним фон дом. Све сна те чи ње ни це вла да Ср би је 
је кра јем фе бру а ра 2011. го ди не на чел но при ста ла на “над зор ни 
аран жман” из пре до стро жно сти. Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд ће 
над гле да ти ма кро е ко ном ску си ту а ци ју у Ср би ји и ну ди ти са ве то-
дав ну по моћ.

Др жа ва са да не ма до вољ но ма не вар ског про сто ра и мо ра ве-
о ма бр зо да пре ду зме ме ре за из ла зак из при вред не кри зе, и да се 
об ра чу на са ко руп ци јом и кри ми на лом, што не ће би ти ни ма ло јед-
но став но. Већ су сти гли зах те ви из Европ ске уни је и САД да се 
мо ра кре ну ти у ис ко ре њи ва ње ор га ни зо ва ног кри ми на ла. Са да је 
Ср би ја под лу пом Евро пе и САД, али не због са ме Ср би је већ пре 
све га због њих са мих. Мно го је пр ља вог нов ца уба че но у за пад не 
зе мље из Ср би је и ис точ них зе ма ља, и ин те рес Евро пе и САД је 
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да се за у ста ви вал ко руп ци је и кри ми на ла ко ји би мо гао да уз др ма 
њи хо ве си сте ме и про из ве де но ве кри зе.

Ср би ја ви ше не ма вре ме на за гу бље ње, јер по ред ре ша ва ња 
ин тер них про бле ма, мо ра ју се ре ша ва ти и екс тер ни про бле ми, као 
и ис пу ни ти сви зах те ви и кри те ри ју ми ко је је по ста ви ла Европ ска 
ко ми си ја зе мља ма бу ду ћим чла ни ца ма Уни је. Ср би ја је кре ну ла пу-
тем пре ма Европ ској уни ји, али тре ба ће још до ста вре ме на да до 
ње стиг не. По ред на пред на ве де них ин тер них фак то ра кри зе ко-
ји ко че раз вој и успо ра ва ју кре та ње Ср би је пре ма же ље ном ци љу, 
тре ба ће још мно го вре ме на да се про ме ни ста ри си стем и ус по ста-
ве де мо крат ске ин сти ту ци је, јер мен та ли тет ће срп ско дру штво ду-
го ву ћи на зад и оне мо гу ћа ва ти дру штве не про ме не. Ја ки су и но ву 
екс тер ни фак то ри ко ји до ла зе са свет ске сце не. На и ме, ако се “за-
ра за” кри зе ра ши ри на не ке ве ће ЕУ еко но ми је, по пут кри зе у Грч-
кој, Ир ској, Пор ту га лу, Шпа ни ји, где ни је Европ ска уни ја кри вац за 
њи хо ве кри зе, већ је она на ста ла гре шком тих зе ма ља због во ђе ња 
не а де кват ног упра вља ња еко но ми јом, а та лас но ве кри зе, ко ја се 
по ја ви ла по чет ком 2011. го ди не, са африч ког кон ти нен та још ја че 
за пљу сне Евро пу и свет - та да све до би ја дру ге ди мен зи је. По зи ци-
о ни ра ње Ср би је у окви ру гло бал них ко ор ди на та Европ ске уни је ће 
би ти у да ле кој бу дућ но сти. Раз у ме се, Ср би ја се мо ра у бу дућ но сти 
при кљу чи ти мо дер ном све ту. Због ње са ме, а не због све та. 

SnezanaGrk
SERBIAANDTHEEUROPEAN

UNION–CRISESAFTERTHECRISIS

Summary
The fi nan cial and eco no mic cri sis in the world is the con se qu en-

ce of much de e per dis tur ban ces and an in di ca tion of mo re pre ca ri o us 
trends. Ser bia has en te red an eco no mic cri sis much ear li er than the out-
bre ak of the la test world fi nan cial cri sis. The co un try will suf fer from 
long-term con se qu en ces of its own cri sis due to slow struc tu ral re forms 
and a wrong mac ro e co no mic po licy which was led. High go vern ment 
spen ding, im port and fo re ign in deb tness will no lon ger be pos si ble, be-
ca u se tho se co un tri es that Ser bia has been de pen ding on will still be 
put ting up with the con se qu en ces of the cri sis as well. An ad di ti o nal 
pro blem is po sed by the fact that new lar ge-sca le cri ses in the world are 
in sight, as an ef fect of the ri se in the pri ce of food, only to be fol lo wed 
by the scar city of so me re so ur ces, such as drin king wa ter or energy. 
New cri ses will ma ni fest in dif fe rent ways in dif fe rent con ti nents. 
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Ser bia, which is part of Euro pe and the world, must apply its 
own mo del of mac ro e co no mic po licy to offset the ne ga ti ve fac tors that 
are yet to co me from the ex ter nal en vi ron ment, as well as to re sist the 
fac tors that ha ve been a ge ne ra tor of the in ter nal cri sis for de ca des. The 
Ser bian eco no mic pro blem is not a lo cal con se qu en ce of the glo bal cri-
sis, but is due to its pro ble ma tic mo del of growth. 

The ro ots of a de struc ti ve na ti o nal eco nomy and po licy run de ep. 
And new tur bu len ces on the Ser bian eco no mic sce ne bro ught abo ut by 
new cri ses will be re cur rent and en du ring, and will furt her af fect the 
real sec tor and the po pu la tion. A new so cial and debt cri sis will ha ve a 
de ep and la sting ef fect on the ma jo rity of bu si nes ses, wor kers, con su-
mers and cre di tors. The events that will fol low will ad di ti o nally in ten-
sify the so cial and po li ti cal cri sis.

At a ti me when Euro pe and the world are fa cing new cri sis, the 
fol lo wing qu e sti on ari ses: do es the Euro pean Union need Ser bia the 
way it is to day? 
Key words: crises after the crisis, unemployment, poverty, loans, externel

debt,corruption,EuropeanUnion.
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Resume
The fi nan cial and eco no mic cri sis in the world is the con se qu en-

ce of much de e per dis tur ban ces and an in di ca tion of mo re pre ca ri o us 
trends. Ser bia has en te red an eco no mic cri sis much ear li er than the out-
bre ak of the la test world fi nan cial cri sis. The co un try will suf fer from 
long-term con se qu en ces of its own cri sis due to slow struc tu ral re forms 
and a wrong mac ro e co no mic po licy which was led. High go vern ment 
spen ding, im port and fo re ign in deb tness will no lon ger be pos si ble, be-
ca u se tho se co un tri es that Ser bia has been de pen ding on will still be 
put ting up with the con se qu en ces of the cri sis as well. An ad di ti o nal 
pro blem is po sed by the fact that new lar ge-sca le cri ses in the world are 
in sight, as an ef fect of the ri se in the pri ce of food, only to be fol lo wed 
by the scar city of so me re so ur ces, such as drin king wa ter or energy. 
New cri ses will ma ni fest in dif fe rent ways in dif fe rent con ti nents. 

Ser bia, which is part of Euro pe and the world, must apply its 
own mo del of mac ro e co no mic po licy to offset the ne ga ti ve fac tors that 
are yet to co me from the ex ter nal en vi ron ment, as well as to re sist the 
fac tors that ha ve been a ge ne ra tor of the in ter nal cri sis for de ca des. The 
Ser bian eco no mic pro blem is not a lo cal con se qu en ce of the glo bal cri-
sis, but is due to its pro ble ma tic mo del of growth. 

The slow down of eco no mic growth in Ser bia has de ve lo ped in to 
a cri sis on the la bo ur mar ket. The si tu a tion on the la bo ur mar ket might 
be furt her ag gra va ted in the for thco ming pe riod, sin ce a lar ge part of 
the po pu la tion will be left jo bless. This, along with the chro nic in fla tion 
in Ser bia, will di rectly lead to the spread of po verty. What will ad di ti o-
nally ma ke the si tu a tion even mo re com pli ca ted is the fact that the po or 
will get po o rer, and the rich even ric her. Such a pro mi nent po la ri sa tion 
of the po pu la tion will bring abo ut an in cre a se in cor rup tion and cri me. 
And, if the cri sis per sists lon ger, so cial and po li ti cal un rest is una vo i da-
ble. Pe o ple do not ha ve con fi den ce in do me stic po li ti cal and eco no mic 
eli tes, who ha ve led the co un try in to the si tu a tion whe re unem ployment 
and po verty are on the in cre a se, and cor rup tion and cri me are flo u ris-
hing. The cri sis in Ser bia will furt her de e pen due to the bor ro wing cri-
sis, i.e. the ex tent of fo re ign debt and the speed by which it is gro wing.

The le vel of na ti o nal debt of co un tri es in the re gion is in cre a sing, 
yet its fi nan cing af ter the cri sis is get ting mo re and mo re ex pen si ve. 
The dis pa ri ti es bet we en co un tri es are much big ger than they we re at the 
ti me when everyone was bor ro wing thro ugh che ap cre dits. Sin ce to day 
everybody wants to bor row even mo re, and the con di ti ons are not the 
sa me for all co un tri es – this will po se furt her chal len ges for tho se who 
want to at tract mo re fo re ign in ve stors.
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Ser bia has ba sed its eco no mic growth on the mo del that re li es 
on fo re ign ca pi tal in flow. This mo del is no lon ger su sta i na ble to day. 
A new mo del is now re qu i red, which sho uld be fo un ded on a bu si ness 
ori en ta tion to wards ex port bran ches. Ser bia sho uld pri ma rily di rect its 
ex port ef forts to wards the Euro pean mar ket. Ho we ver, it is not re a li-
stic to ex pect im me di a te sig ni fi cant re sults, i.e. po si ti ve ef fects, upon 
switching to the new mo del of eco no mic growth, as it is im pos si ble 
to pull out the na ti o nal eco nomy out of de struc tion stra ight away. The 
ro ots of a de struc ti ve na ti o nal eco nomy and po licy run de ep. And new 
tur bu len ces on the Ser bian eco no mic sce ne bro ught abo ut by new cri ses 
will be re cur rent and en du ring, and will furt her af fect the real sec tor and 
the po pu la tion. A new so cial and debt cri sis will ha ve a de ep and la sting 
ef fect on the ma jo rity of bu si nes ses, wor kers, con su mers and cre di tors. 
The events that will fol low will ad di ti o nally in ten sify the so cial and 
po li ti cal cri sis.

The pri ce that Ser bia will be ar on the eco no mic, so cial and po li-
ti cal fi elds will be enor mo us, and the ef fect of it will be the loss of eco-
no mic in de pen den ce and po li ti cal so ve re ignty. At a ti me when Euro pe 
and the world are fa cing new cri sis, the fol lo wing qu e sti on ari ses: do es 
the Euro pean Union need Ser bia the way it is to day? Ser bia ne eds the 
Euro pean Union. Ser bia has to join the mo dern world in its fu tu re. For 
its own sa ke, not for the sa ke of the world.

* Овај рад је примљен 25. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
20. јуна 2011. године.
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НАЦИОНАЛНИИДЕНТИТЕТУ
ДОБАГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ*

Сажетак
Крај XX ве ка су обе ле жи ли мно го број ни дру штве ни про це-

си ко ји су об ли ко ва ли и ко ји ће тек об ли ко ва ти, сли ку све та ка кву 
има мо да нас. Гло ба ли за ци ја пред ста вља та кав је дан ком плек сан 
про цес ко ји је зна чај но из ме нио сли ку све та у свим сфе ра ма дру-
штва: еко ном ској, по ли тич кој, вој ној, еко ло шкој, тех но ло шкој, кул-
тур ној... 

Гло ба ли за ци ја, тран зи ци ја, мно го број ни со ци јал ни кон флик-
ти, вр то гла ви раз вој тех но ло ги је, ин ди ви ду а ли за ци ја и мно га дру га 
обе леж ја са вре ме ног све та сва ко днев но на ме ћу иза зо ве у очу ва њу 
чо ве ко вог иден ти те та, чо ве ко вог Ја. У та квим усло ви ма на ци о нал-
ни иден ти тет се ве о ма че сто ја вља као ре ше ње на ста лих про бле ма 
пру жа ју ћи чвр сто упо ри ште у вр то гла вим про ме на ма са вре ме но-
сти.    
Кључ не ре чи: иден ти тет, на ци о нал ни иден ти тет, гло ба ли за ци ја, са вре-

ме но дру штво.

Са вре ме но дру штво је про же то мно го број ним про це си ма ко-
ји у ве ли кој ме ри ме ња ју ње го ву струк ту ру и ди на ми ку. Про цес 
гло ба ли за ци је сва ка ко пред ста вља по ја ву ко ју је при ли ком ба вље-
ња са вре ме ним дру штвом не мо гу ће из бе ћи. Гло ба ли за ци ја спа да 
у ред ком плек сних дру штве них про це са ко ји зах те ва ју је дан све-
стран при ступ у раз у ме ва њу. О то ме ко ли ко је гло ба ли за ци ју те-
шко об у хва ти ти не ком те о ри јом, а са мим тим и раз у ме ти, го во ри 

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, којi финансира 
Министарство просветe и наукe Републике Србије.
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и де фи ни ци ја гло ба ли за ци је ко ју је дао Ен то ни Ги денс (Ant hony 
Gid dens) од ре ђу ју ћи је ,,као сло жен, ди ја лек тич ки од нос ло кал них, 
ре ги о нал них и још ве ћих си сте ма, ко ји ме ња ју ар хи тек ту ру све та 
на та кав на чин да за и ста не зна мо ку да нас во ди тај пре о бра жај.’’1)

Тре ба на по ме ну ти да гло ба ли за ци ја са ма по се би ни је не га-
тив на, али са мим тим ни по зи тив на по ја ва. Она, ме ђу тим, ,,мо же 
би ти ин стру мен та ли зо ва на од стра не мо но пол ских сна га у са вре-
ме ном све ту и зло у по тре бље на у нео им пе ри јал не свр хе до ми на ци-
је и по ко ра ва ња на ро да, а про тив чо ве чан ства.’’2) 

ЈАНУСОВОЛИЦЕГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Гло ба ли за ци ја као са вре ме ни дру штве ни про цес пред ста вља 
јед ну од не за о би ла зних те ма со ци о ло шког про у ча ва ња, а са мим 
тим ми сли о ци ко ји се ба ве овим про бле мом да ју до да тан до при-
нос ка ко раз у ме ва њу овог про це са, та ко и уна пре ђе њу и раз во ју 
со ци о ло шког са зна ња, јер до при но се бо љем раз у ме ва њу основ ног 
пред ме та про у ча ва ња со ци о ло ги је, до при но се бо љем раз у ме ва њу 
дру штва.

Гло ба ли за ци ја сва ка ко пред ста вља је дан од ме га трен до ва ко-
ји су обе ле жи ли крај XX и по че так XXI ве ка. Овај про цес је у мно-
го ме из ме нио сли ку све та у свим сфе ра ма дру штва: еко ном ској, 
по ли тич кој, вој ној, еко ло шкој, тех но ло шкој, идеј но-кул тур ној... 

Табелабр.1:Десеткључнихмегатрендо
вадругеполовинеискрајаXXвека

10 ме га трен до ва ко ји опи су ју 
основ не ка рак те ри сти ке ци-
ви ли за циј ског раз во ја у дру-
гој по ло ви ни овог сто ле ћа

10 мегатрендова  
на крају XX века

1.  од ин ду стриј ског ка ин-
фор ма тич ком дру штву

1.  еко ном ски про спе ри тет 
је пла не тар ни фе но мен

2.  од кла сич не ка ви со-
кој тех но ло ги ји 

2.  умет ност за ме њу је спорт 
као нај ва жни ји са др-
жај сло бод ној вре ме на

1) Љу би ша Ми тро вић, Со ци о ло ги ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град,  2003, стр. 
208.

2) Исто, стр. 212.
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 3.  од на ци о нал них ка свет-
ској (гло бал ној) при вре ди

 3.  раз ви ја се тр жи-
шни со ци ја ли зам

 4.  од крат ко роч них ка ду-
го роч ним ци ље ви ма

 4.  гло ба ли за ци ја сти ла жи-
во та, уз ја ча ње кул тур-
ног на ци о на ли зма

 5.  од цен тра ли за ци је ка де-
цен тра ли за ци ји

 5.  при ва ти за ци ја др жа-
ве бла го ста ња

 6.  од ин сти ту ци ја ка са мо по мо ћи  6.  ре ги он Па ци фи ка по ста-
је еко ном ски цен тар све та

 7.  од пред став нич ке ка пар ти-
ци па тив ној де мо кра ти ји

 7.  по раст уло ге же не у би-
зни су и по ли ти ци

 8.  од хи је рар хиј ске ка мре жној 
(net work) ор га ни за ци ји

 8.  на сту па ,,век би о ло ги је’’ ко-
ји за ме њу је ,,век фи зи ке’’

 9.  од Се ве ра ка Ју гу
 9.  успон но вих вред но сти као 

што су етич ност, од го вор ност, 
ини ци ја ти ва и кре а тив ност

10.  од или-или ка ви ше-
крат ним оп ци ја ма 

10.  три јумф ин ди ви ду ал но-
сти и пер со нал но сти

Из вор:  John Na is bitt, Me ga trends: Ten New Di rec ti ons Tran sfor ming Our Li-
ves, New York, 1982, John Na is bitt, Pa tri cia Abur de ne,  Me ga trends 
2000, New York, 1990. (пре ма књи зи: Љу би ша Ми тро вић, Со ци-
о ло ги ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2003, стр. 392)

Ком плек сност про це са гло ба ли за ци је је од ре ди ла и ње го ву 
суд би ну што се ти че ње ног те о риј ског од ре ђе ња. Чи ње ни ца да је 
овај про цес за хва тио све ди мен зи је са вре ме ног дру штва до ве ла је 
до то га да она по ста не под руч је ин те ре со ва ња мно го број них те о-
ре ти ча ра раз ли чи тих ди сци пли на, што са мо до во ди до да љег усло-
жња ва ња ње ног де фи ни са ња. По гле дај мо на ко ји на чин Деј вид 
Хелд  (Da vid Held) при сту па раз ли чи тим те о риј ским схва та њи ма 
овог фе но ме на.
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Табелабр.2:Концептуализација
глобализације–тритенденције

Хи пер гло-
ба ли сти Скеп ти ци Тран сфор ма-

ци о на ли сти
Шта је но во? гло бал но до ба еко ном ски 

бло ко ви, сла-
би ја ге о у пра ва 
не го у ра ни јим 
пе ри о ди ма

Ни вои гло бал не 
ме ђу по ве за но-
сти без пре се да-
на у исто ри ји

Доминантне 
ка рак те-
рис ти ке

глобални ка-
пи тализам, 
гло бална упра-
ва, глобално 
гра ђан ско 
друштво

Свет који је 
мање ме ђу-
завистан него 
деведесетих 
година XIX 
века

,,густа’’ 
(интензивна и 
екстензивна) 
глобализација

Моћ 
националних 
влада

опада или се 
урушава

по ве ћа на 
или оја ча на

реконстру иса на, 
ре струк туи ра на 

По кре тач ке 
си ле гло ба-
ли за ци је

ка пи та ли зам и 
тех но ло ги ја

вла де и тр-
жи шта 

ком би но ва не 
си ле са вре-
ме ног до ба

Обра сци стра-
ти фи ка ци је

еро зи ја ста рих 
хи је рар хи ја

по ја ча на мар ги-
на ли за ци ја Ју га

но ва ар хи тек-
ту ра свет ског 
по рет ка 

До ми нант-
ни мо тив

Мек до налдс, 
Ма до на, итд.

На ци о нал-
ни ин те рес

тран сфор ма-
ци ја по ли тич-
ке за јед ни це

Кон цеп ту-
а ли за ци ја 
гло ба ли за ци је 

као пре у ре ђе ње 
окви ра људ ске 
ак тив но сти

као ин тер на-
ци о на ли за ци ја 
и ре ги о на-
ли за ци ја

као пре у ре ђе-
ње ме ђу ре ги о-
нал них од но са 
и де ло ва ње 
са дис тан це

Исто риј ска 
пи та ња

гло бал на ци-
ви ли за ци ја

ре ги о нал-
ни бло ко ви и 
су коб ци ви-
ли за ци ја

нео д ре ђе-
на: гло бал на 
ин те гра ци ја и 
фраг мен та ци ја 

Крај њи ар-
гу мен ти

крај на ци о-
нал не др жа ве

ин тер на ци о на-
ли за ци ја за ви си 
од при стан ка и 
по др шке вла да

гло ба ли за ци ја 
тран сфор ми-
ше моћ вла-
де и свет ску 
по ли ти ку

Из вор:  Ant hony Gid dens, So ci o logy, Po lity Press, 2006. (пре ма књи зи: Љу-
би ша Ми тро вић, Со ци о ло ги ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-
о град, 2003, стр. 405)
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Пре ма Хел ду је, да кле, мо гу ће раз ли ко ва ти сле де ће при сту пе 
у раз у ме ва њу про це са гло ба ли за ци је:3) 

1. Хи пер гло ба ли сти – За њих гло ба ли за ци ја пред ста вља 
исто риј ску не из бе жност ко ја во ди ка ства ра њу гло бал-
ног тр жи шта, еко но ми је, по ли ти ке, ци вил ног дру штва... 
Они ис ти чу да се моћ на ци о нал не др жа ве на ла зи у опа-
да њу и да ће оне на кра ју не ста ти. 

2. Скеп ти ци – Скеп ти ци се ја вља ју као ре ак ци ја на хи-
пер гло ба ли сте. Пре ма њи ма гло ба ли за ци ја не пред ста-
вља ни шта ви ше од ми та, она не по сто ји у ре ал но сти. У 
ствар но сти је из ра жен про цес ре ги о на ли за ци је, што је у 
ди рект ној су прот но сти са про це сом гло ба ли за ци је. Они, 
та ко ђе има ју су прот но ви ђе ње што се ти че по ло жа ја на-
ци о нал них др жа ва у са вре ме ном дру штву у од но су на 
хи пер гло ба ли сте. На ци о нал не др жа ве, пре ма њи ма, не 
са мо да не ће не ста ти, већ ће њи хо ва моћ све ви ше ја ча ти. 

3. Тран сфор ма ци о ни сти – Они пред ста вља ју не ку вр сту 
сре ди не из ме ђу два го ре по ме ну та ста но ви шта. Гло ба ли-
за ци ја је пре ма њи ма ре а лан, ком плек сан и про ти ву ре-
чан про цес. 

И као што смо већ ре кли од ре ђе ње гло ба ли за ци је ни је ни ма-
ло јед но став но и уме сто да го во ри мо о де фи ни ци ји гло ба ли за ци је, 
бо ље је да го во ри мо о де фи ни ци ја ма гло ба ли за ци је. Али, без об-
зи ра на ову ра зно вр сност мо гу ће је из дво ји ти се дам раз ли чи тих 
упо тре ба овог тер ми на:4)

1. гло ба ли за ци ја као ин тер на ци о на ли за ци ја, што под ра зу-
ме ва ин тен зи ви ра ње ме ђу др жав них ин тер ак ци ја и ме ђу-
за ви сно сти из ме ђу дру штва;

2. гло ба ли за ци ја као тран сна ци о на ли за ци ја, у сми слу раз-
во ја тран сна ци о нал них, од но сно пре ко др жав них ве за и 
струк ту ра;

3. гло ба ли за ци ја као де те ри то ри ја ли за ци ја, што под ра зу-
ме ва прет по став ку да ге о граф ски про стор, тј. ме ђу соб на 
уда ље ност зе ма ља, гу би на зна ча ју у свет ској по ли ти ци;

4. гло ба ли за ци ја као де су ве ре ни за ци ја, услед све ве ћег 
сма ње ња еко ном ске, по ли тич ке и кул тур не не за ви сно-
сти и су ве ре но сти др жа ва;

5. гло ба ли за ци ја као де ре гу ла ци ја и ли бе ра ли за ци ја, под ра-
зу ме ва сла бље ње и укла ња ње кон тро ле над тр жи шти ма;

3) Алек сан дра Ми ро вић, Пе тар Ма тић, Иза зо ви и па ра док си гло ба ли за ци је, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр. 13-20. 

4)  Исто, стр. 38-39.
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6. гло ба ли за ци ја као уни вер за ли за ци ја, у сми слу ши ре ња 
од ре ђе них вред но сти ши ром све та; и ко нач но

7. гло ба ли за ци ја као ве стер ни за ци ја од но сно аме ри ка-
ни за ци ја,  ти ме се ми сли на пре власт За па да и осо би то 
САД у свет ским по сло ви ма.

Ми ро слав Пе чуј лић ука зу је да је на кон па да Бер лин ског зи да 
и уки да ња бло ков ске по де ле на стао нај бр жи ри там гло ба ли за ци је у 
исто ри ји ко ји не ки на зи ва ју ,,тур бо-гло ба ли за ци ја’’.5)

Оно што тре ба на гла си ти је сте да гло ба ли за ци ја пред ста ва ља 
је дан вред но сно не у тра лан по јам. Она са ма по се би не пред ста вља 
ни ти по зи тив ну ни ти не га тив но по ја ву. Гло ба ли за ци ја пред ста вља 
је дан ве о ма ком плек сан про цес ко ји је ис пу њен мно гим про тив реч-
но сти ма. Она као про цес по се ду је ,,Ја ну со во ли це: еман ци па тор-
ско и по ро бљи вач ко’’6). Она до во ди до раз во ја но ве по де ле ра да и 
по ве ћа ње по ве за но сти свих де ло ва све та за ко ји се све ви ше ве же 
при дев ,,гло бал но се ло’’ (Mar shall McLu han). Ме ђу тим, гло ба ли за-
ци ја у исто вре ме због оста та ка кла сних де тер ми ни за ма и ан та го-
ни стич ких си сте ма рас по де ле дру штве не мо ћи, де ли свет ски си-
стем на – раз ви је ни свет ски цен тар (Се вер) и не раз ви је ни свет ски 
Југ (пе ри фе ри ју и по лу пе ри фе ри ју), из ме ђу ко јих по сто је број не 
не јед на ко сти и про ти ву реч но сти.7) Ова ло ша стра на гло ба ли за ци је 
из гле да да је све при сут ни ја ка да се ра ди о свет ској сце ни. Она све 
ви ше мар ги на ли зу је ин те ре се не раз ви је них зе ма ља. 

Табелабр3:Дубинасоцијалнеполаризације
света–квантитативнаслика

Удео 
GDP

Удео у 
из во зу

Број свет ских 
ко ри сни ка 
ин тер не та

Број ко-
ри сни ка 
тел. лин.

Удео у 
па тен ти ма

Нај бо га ти-
јих 20% 86% 82% 93.3% 74% 95%

Сред ња зо на 13% 17% 6.5% 24.5% -

Нај си ро ма-
шни јих 20% 1% 1% 0.2% 1.5% -

Из вор:  Ми ро слав Пе чуј лић, Гло ба ли за ци ја – два ли ка све та, Гу тен бер го ва 
га лак си ја, Бе о град, 2002, стр. 115. 

5)  Љу би ша Ми тро вић, Со ци о ло ги ја, стр.  177. 

6)  Исто, стр. 393.

7)  Исто, стр. 390.
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У том сми слу Љу би ша Ми тро вић ука зу је да ис тра жи ва чи с 
пра вом ис ти чу да је гло ба ли стич ки сце на рио ви ше стру ко про ти ву-
ре чан јер:8)

1. про из во ди ве о ма раз ли чи те ефек те за цен тар и пе ри фе-
ри ју;

2. раз ви је не зе мље су су бјект, а не раз ви је не зе мље обје кат 
гло ба ли за ци је;

3. по сто ји ве ли ки број глад них и не у хра ње них у не раз ви-
је ним зе мља ма и ма ли број бо га тих у раз ви је ним зе мља-
ма;

4. иза зи ва ха о тич не и про ти ву реч не про це се де ре гу ла ци је 
и цен тра ли за ци је;

5. ли бе ра ли зу је де лат но сти на фи нан сиј ским тр жи шти ма и 
про по ве да отво ре ност при вре да не раз ви је них зе ма ља, а 
за др жа ва и зна чај на про тек ци о ни стич ка и дру га огра ни-
че ња у не раз ви је ним зе мља ма;

6. до во ди до  су ко ба др жав них и тран сна ци о нал них ин те-
ре са;

7. ру ши ба ри је ре на ци о нал них тр жи шта и ства ра ме ђу на-
род не мо но по ле... 

Ми тро вић ка же да је, ана ли зи ра ју ћи са вре ме не дру штве не 
про це се ве за не за гло ба ли за ци ју и од го ва ра ју ћу ли те ра ту ру на ову 
те му, ва жно ис та ћи сле де ће ста во ве:9)

1. гло ба ли за ци ја је ви ше не го ме га тренд, она отва ра пут ка 
но вој гло бал ној ци ви ли за ци ји; 

2. нео п ход но је пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу раз ли чи тих 
ти по ва гло ба ли за ци је: нео ли бе рал не (ауто ри тар не) и 
со ци јал де мо крат ске (со ли да ри стич ке); из ме ђу гло ба ли-
за ци је ,,од о зго’’ (у функ ци ји круп ног ка пи та ла и сна га 
свет ског цен тра) и гло ба ли за ци је ,,од о здо’’ (у функ ци ји 
нај ши рих дру штве них сло је ва и мул ти по лар ног раз во ја 
све та);

3. по себ но је нео п ход но пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу гло-
ба ли за ци је, као објек тив но-исто риј ског про це са, усло-
вље ног раз вит ком но вих тех но ло ги ја, чи ји се ефек ти у 
дру штве ном раз во ју са вре ме ног све та, због још  увек 
при сут ног ан та го ни стич ког си сте ма рас по де ле дру-

8)  Исто, стр. 394.

9)  Исто, стр. 406..
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штве не мо ћи, раз ли чи то ре пер ку ту ју на свет ски цен тар, 
свет ску по лу пе ри фе ри ју и пе ри фе ри ју и гло ба ли зма, као 
про јек та но вих не јед на ко сти од стра не сна га но вог свет-
ског по рет ка.

НАЦИОНАЛНИИДЕНТИТЕТ
УВРТЛОГУГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Пре не го што пре ђе мо на раз ма тра ње ути ца ја про це са гло ба-
ли за ци је на на ци о нал ни иден ти тет по за ба ви мо се нај пре кон цеп-
том на ци о нал не др жа ве. Џер си Смо лич (Jerzy Smo licz) об ја шња ва 
да се ,,на др жа ву мо же гле да ти као на по ли тич ку те ри то ри јал ну је-
ди ни цу ко ја по се ду је ле ги тим ну моћ и мре жу ме ђу соб но за ви сних 
ин сти ту ци ја за рад упра вља ња по ли тич ким, еко ном ским и прав ним 
струк ту ра ма.’’10) 

Ги денс, ба ве ћи се на ци о нал ном др жа вом, ка же да она по-
сто ји та мо ,,где по сто ји по ли тич ки апа рат (...) ко ји упра вља да том 
те ри то ри јом, а чи ји је ауто ри тет пот по мог нут по мо ћу прав ног си-
сте ма’’11). Са дру ге стра не, Бе не дикт Ан дер сон (Be ne dict An der son) 
од ре ђу је на ци ју као ,,за ми шље ну по ли тич ку за јед ни цу, ко ја је за-
ми шље на и као ин хе рент но огра ни че на и као су ве ре на.’’12) Ан дер-
сон сво је ви ђе ње за јед ни це об ја шња ва ти ме што чак и при пад ни ци 
оних нај ма њих на ци ја не по зна ју нај ве ћи број при пад ни ка њи хо ве 
на ци је, не су сре ће се са њи ма и не раз го ва ра са њи ма, а ипак у сва-
ком од њих жи ви осе ћај за јед ни штва. 

Све гу шћа по ве за ност да на шњих др жа ва на ста је као плод:13)

1. тех но ло шко-ин фор ма тич ке ре во лу ци је ко ја је до ве ла до 
ком пре си је про сто ра и вре ме на;

2. ства ра ња гло бал ног тр жи шта;
3. све ве ћег ути ца ја де ша ва ња у јед ном ло ка ли те ту на жи-

вот ин ди ви дуа и за јед ни ца на дру гој стра ни пла не те,
4. фор ми ра ња све сти о по ве ћа ној ме ђу за ви сно сти;

10) Jo seph Zaj da, ,,Na tion-Bu il ding, Iden tity and Ci ti zen ship Edu ca tion: In tro duc tion’’,  Na tion-
Bu il ding, Iden tity and Ci ti zen ship Edu ca tion Cross-cul tu ral Per spec ti ves (при ре ди ли: Jo-
seph Zaj da, Hol ger Daun, Law ren ce J. Sa ha), Sprin ger, 2009, стр. 1.

11) Исто, стр. 2.

12) Исто, стр. 2.

13) Ми ро слав Пе чуј лић, Гло ба ли за ци ја – два ли ка све та, Гу тен бер го ва га лак си ја, Бе о град, 
2002, стр. 17-18.
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5. успо на све моћ ни јих тран сна ци о нал них и над на ци о нал-
них еко ном ских си ла и по ли тич ких ин сти ту ци ја ко је об-
ли ку ју сли ку све та;

6. рас про сти ра ња исто вет них фор ми (ин ду стри ја ли зма, 
по стин ду стри ја ли зма и ин фор ма тич ке ре во лу ци је, тр-
жи шне еко но ми је, ви ше пар тиј ског си сте ма...) у го то во 
свим со ци јал ним про сто ри ма.

Фи ни је ва и Ро те рам (Phin ney и Rot he ram) од ре ђу ју на ци о-
нал ни иден ти тет као ,,из раз сим бо лич ко-ког ни тив не и емо ци о-
нал не ве за но сти гра ђа на за њи хо ву др жа ву, ко ји је де фи ни сан као 
свест о при пад но сти од ре ђе ној на ци о нал ној гру пи ко ја укљу чу је 
по сто ја ње за јед нич ких ве ро ва ња, вред но сти и ци ље ва.’’14)

Фи ни је ва сма тра да се на ци о нал ни иден ти тет са сто ји из сле-
де ћих де ло ва:15)

– са мо и ден ти фи ка ци ја – овај део иден ти те та пред ста вља 
са мо о дре ђе ње по је дин ца као чла на на ци о нал не гру пе 
ко ја мо же, али и не мо ра би ти на ци ја по ре кла;

– осе ћај при пад но сти – он мо же ва ри ра ти из ме ђу две ју 
крај но сти, од сна жне и пот пу не ве за но сти за гру пу, па 
до чи сто фор мал не при пад но сти, без не ког ве ћег емо ци-
о нал ног укљу че ња;

– ста во ви пре ма члан ству у гру пи – ови ста во ви се углав-
ном ма ни фе сту ју у осе ћа њу по но са и за до вољ ства због 
при пад но сти гру пи;

– укљу че ност у рад и жи вот вла сти те на ци о нал не гру пе 
– она под ра зу ме ва упо тре бу на ци о нал ног је зи ка, скла па-
ње при ја тељ ства и ин тим них ве за, при пад ност ре ли гиј-
ској гру пи, укљу че ност у по ли тич ке ак тив но сти ве за не 
за по бољ ша ње ста ту са сво је гру пе, по зна ва ње на ци о нал-
не кул ту ре, исто ри је...

И. Ши бер сма тра да се на ци о нал ни иден ти тет мо же де фи-
ни са ти и ,,као осе ћај при пад но сти од ре ђе ној гру пи, ко ји је сте чен 
про це сом со ци ја ли за ци је, кроз ко ји се при ма је зик, тра ди ци ја и 
кул ту ра на ци о нал не гру пе и кроз ко ји се по је ди нац по и сто ве ћу је с 
груп ним вред но сти ма и ин те ре си ма те гру пе у це ли ни.’’16)

14) Вла ди мир Ми хић, ,,Да ли смо ми Евро пља ни? По ве за ност и ко ре ла ти европ ског и на ци-
о нал ног иден ти те та’’, Пси хо ло ги ја, Дру штво пси хо ло га Ср би је, бр.  2/2009, стр. 203.

15) Исто, стр. 205.

16)  Исто, стр. 205.
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Пре ма Смо ли чу по сто је нај ма ње три мо де ла ко ји се ко ри сте 
за раз ли ко ва ње основ них кри те ри ју ма ко ји се ве зу ју за на ци о нал ну 
при пад ност:17)

1. мо дел за сно ван на пре ци ма (ius san gu i nis) се осла ња на 
по ре кло као на је дан од основ них кри те ри ју ма за на ци о-
нал ну при пад ност;

2. мо дел за сно ван на те ри то ри ји (ius so li) ко ри сти кул ту ру 
и је зик као осно ву на ци о нал не при пад но сти;

3. ми гра ци о но- из ве де ни мо дел пред ста вља мо ди фи ка ци-
ју дру ге вр сте и зах те ва по све ће ност за јед нич ким вред-
но сти ма; он омо гу ћа ва кул тур ни плу ра ли зам за ши рок 
оп сег раз ли чи тих дру штве них гру па ко је кон сти ту и шу 
да на шње плу ра ли стич ке де мо кра ти је.  

Монт се рат ис ти че да гло ба ли за ци ја до во ди у пи та ње осе ћа-
ње кон ти ну и те та због че га  до ла зи до не ста ја ња за јед нич ке про-
шло сти и за јед нич ког се ћа ња ко ји чи не бит не еле мен те иден ти те-
та. На ци ја се у та квим усло ви ма ја вља као ре ше ње овог про бле ма 
при че му на ци о нал на мо би ли за ци ја ожи вља ва као ре зул тат:18)

1. ре ак ци је на мо дер ни за ци ју ко ја до во ди до ди фу зи је и 
кри зе иден ти те та, ства ра ју ћи кон фу зи ју за ко ју на ци о-
нал ни обра зац иден ти те та ну ди ре ше ње;

 2. ки да ња ве за са при мар ном гру пом у мо дер ном дру штву, 
што ства ра осе ћа ње уса мље но сти и из гу бље но сти због 
пре ки да ве за из ме ђу ин ди ви дуа и дру штва, док на ци о-
нал ни обра зац иден ти те та по но во ус по ста вља те ве зе;

3. осе ћа ња угро же но сти и по тре бе да се за шти ти груп ни 
мен та ли тет; 

4. збр ке због плу ра ли те та вред но сти, при че му на ци о нал на 
гру па ну ди из ве сност ослон цем на слав ну про шлост.

ИНАКРАЈУ...

Смо лич ука зу је да је на сту па ју ћи та лас гло ба ли за ци је и гло-
бал ног ин тер кул ту ра ли зма до вео до то га да је по ста ло ве о ма те шко 
по је дин ци ма да оста ну гра ђа ни са мо јед не др жа ве и при пад ни ци 

17) Jo seph Zaj da, ,,Na tion-Bu il ding, Iden tity and Ci ti zen ship Edu ca tion: In tro duc tion’’, Na tion-
Bu il ding, Iden tity and Ci ti zen ship Edu ca tion Cross-cul tu ral Per spec ti ves, стр. 2.

18) За гор ка Го лу бо вић, Ја и дру ги, Ре пу бли ка, 1999, стр. 83.
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са мо јед не на ци је.19) Ме ђу тим, Џо зеф Зај да (Jo seph Zaj da) сма тра 
да ова кав од нос из ме ђу про це са гло ба ли за ци је и из град ње ни је та-
ко јед но ста ван и да је обе ле жен мно го број ним па ра док си ма.20) Са 
јед не стра не, про цес гло ба ли за ци је се од ли ку је стан дар ди за ци јом 
на чи на жи во та пу тем ин фор ма ци о не тех но ло ги је и ма сов них ме-
ди ја. Ово мо же до ве сти до при сил ног из јед на ча ва ња ко је до во ди 
до уки да ња сва ког ви да раз ли чи то сти. Ов де тре ба на по ме ну ти и 
на ме та ње тзв. уни вер зал них стан дар да и обра за ца раз во ја од стра-
не ве ли ких си ла, а под оправ да њем бо ље еко ном ске ефи ка сно сти 
или де мо крат ског раз во ја.

Са дру ге стра не, гло ба ли за ци ја мо же до ве сти и до по ве ћа ња 
мо гућ но сти за кул тур ни от пор ма њи на услед по ве ћа ња њи хо вог 
бро ја под ути ца јем еко ном ске гло ба ли за ци је и ми гра ци ја за рад по-
сла. Јир ген Ха бер мас (Jürgen Ha ber mas) ука зу је да се пој мом гло-
ба ли за ци је озна ча ва про цес а не ко нач но ста ње, при че му на ро чи-
то ис ти че ин тен зи ви ра ње над на ци о нал них од но са, ко му ни ка ци ју и 
раз ме ну. ,,Мре жа је по ста ла кључ на реч, све јед но да ли се ра ди о 
тран спорт ним пу те ви ма до ба ра и ли ца, то ко ви ма ро бе, ка пи та ла и 
нов ца, елек трон ском пре но су и об ра ди ин фор ма ци ја, или оп ти ца ју 
из ме ђу чо ве ка, тех ни ке и при ро де.’’21) 

Ерик Хоб сба ум (Eric John Er nest Hob sbawm) ка же да ни је 
не мо гу ће да ће на ци о на ли зам опа да ти са сла бље њем на ци о нал не 
др жа ве, без ко је би ти Ен глез, Ирац или Је вреј, или ком би на ци ја 
ових три, са мо је је дан од мно гих дру гих на чи на по мо ћу ко јих љу-
ди опи су ју свој иден ти тет, али да је ап сурд но твр ди ти да је овај 
дан бли зу, на да ју ћи се при том да се он мо же ба рем за ми сли ти.22) И 
на кра ју не сме мо за бо ра ви ти да Алек сан дар Сол же њи цин (Алек-
са́ндр Сол же ни́цын) ка же да су на ци је ,,бо је чо ве чан ства’’, при че-
му би у слу ча ју њи хо вог не стан ка чо ве чан ство по ста ло ,,до сад но 
јед но о бра зно’’. 

19)  Jo seph Zaj da, ,,Na tion-Bu il ding, Iden tity and Ci ti zen ship Edu ca tion: In tro duc tion’’, Na tion-
Bu il ding, Iden tity and Ci ti zen ship Edu ca tion Cross-cul tu ral Per spec ti ves, стр. 2.

20)  Исто, стр. 8-9.

21) Лор на Штр бац, Гло ба ли за ци ја и на ци о нал на кул ту ра, КОЦ, Шид, 2007, стр. 42.

22) E. J. Hob sbawm, Na ti ons and na ti o na lism sin ce 1780, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1992, 
стр. 192.
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NATIONALIDENTITYINTHE
AGEOFGLOBALIZATION

Summary
The end of the 20th cen tury was mar ked by nu me ro us so cial chan-

ges that we re the ori gins of many so cial pro ces ses that ha ve sha ped, and 
will sha pe, the ima ge of the world as we ha ve to day. Glo ba li za tion is a 
com plex pro cess that has sig ni fi cantly chan ged the ima ge of the world 
in all so cial sphe res: eco no mic, po li ti cal, mi li tary, en vi ron men tal, tec-
hno lo gi cal, cul tu ral etc. 

The pro ces ses of glo ba li za tion, mo der ni sa tion and tran si tion, 
gro wing so cial con flicts, ac ce le ra tion in tec hno logy de ve lop ment, in-
di vi du a li za tion, and many ot her fe a tu res of the mo dern world im po se 
day to day chal len ges to pre ser va tion of hu man iden tity, of hu man Self. 
In many ca ses and wit hin the se con di ti ons, na ti o nal iden tity be ca me a 
so lu tion to the se pro blems by pro vi ding a firm fo ot hold in the dizzying 
chan ges of mo dern ti mes.
Key words: iden tity, na ti o nal iden tity, glo ba li za tion, mo dern so ci ety. 
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Resume
Glo ba li sa tion is a phe no me non that has a long pre hi story. It is a 

pro cess that runs une venly, con stantly chan ging the rhythm, and to day 
it be ca me very ra pid. Many pre dic ti ons ha ve hin ted that the end of the 
20th and the be gin ning of the 21st cen tury will be the ti me wit ho ut na-
ti ons. Ho we ver, na ti o nal iden tity is far from “ob so le te cre a tion of the 
past”. Star ting from 18th and 19th cen tury na ti o nal iden tity has be co me 
one of the most im por tant so cial fra mes un derlying col lec ti ve iden ti fi-
ca tion, who se strength is not lost un til to day. Nu me ro us chan ges that 
ha ve ra di cally chan ged the world aro und us are the ba sic cha rac te ri stic 
of mo dern so ci ety and world that we are li ving in. 

Glo ba li sa tion is very im por tant part of so ci o lo gi cal re se ar ches 
and one of the most im por tant me ga trend in 21st cen tury. Glo ba li sa tion 
is va lue-ne u tral term. It is a very com plex pro cess that is fil led with 
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many con tra dic ti ons. It le ads to the de ve lop ment of a new la bor di vi si-
ons and in cre a sed con nec ti vity aro und the world. 

On the one hand, glo ba li sa tion is cha rac te ri zed by stan dar di zing 
the way of li fe thro ugh in for ma tion tec hno logy and mass me dia. This 
can re sult in the for ced equ a li za ti on, which le ads to the abo li tion of 
all forms of di ver sity. On the ot her hand, glo ba li sa tion can al so lead 
to in cre a sed op por tu ni ti es for mi no rity cul tu ral re si stan ce du et to the 
in cre a se in num ber un der the in flu en ce of eco no mic glo ba li sa tion and 
work mi gra tion.

The pro cess of glo ba li za tion im po ses day to day chal len ges to 
pre ser va tion of hu man iden tity. Na ti o nal iden tity wit hin the se con di ti-
ons be ca me very of ten a so lu tion to the se pro blems by pro vi ding a firm 
fo ot hold in the dizzying chan ges of mo dern ti mes. 

* Овај рад је примљен 18. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
20. јуна 2011. године.
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ПОЛИТИЧКАПРОПАГАНДА–
ЕФИКАСНООРУЖЈЕУ
САВРЕМЕНОМРАТУ*

''Из ме ђу бо ја зни да ће се де си ти и на де
да мо жда  ипак не ће, има ви ше про сто ра 

не го  што  се ми сли.  На том уском,
твр дом,  го лом и мрач ном про сто ру 

про во ди мно ги  од нас свој ви јек.'' 
Иво Ан дрић

Сажетак
Про па ган да је из раз ла тин ског по ре кла и по ти че од гла го ла 

pro pa ga re,  ко ји у срп ском пре во ду зна чи: ши ри ти, рас про сти ра ти. 
Си но ним за про па ган ду је тер мин про па га ци ја, та ко ђе из ве ден из 
гла го ла pro pa ga re. Овај тер мин је уста но вљен 1622. го ди не. На и ме, 
то се до во ди у ве зу са по зна том уред бом па пе Гре го ра XV, ко јом се 
уста но вља ва јед на во де ћа пап ска уста но ва за ши ре ње ка то лич ке 
ве ре (Con gre ga tio de pro pa gan da Fi de). 

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, којi финансира 
Министарство просветe и наукe Републике Србије.
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Ако се при хва ти ста но ви ште да про па ган да пред ста вља ве-
шти ну и ме тод убе ђи ва ња људ ских гру па или по је ди на ца – мо же 
се го во ри ти да је на ста ла пре ме ђу на род них од но са. То зна чи да је 
чо век при ме њи вао про па ганд не по ступ ке у ме ђу на род ним од но си-
ма од њи хо вог на стан ка. Про па ган да  се при ме њу је у свим сфе ра ма 
дру штве ног жи во та, а ње на уло га је нај зна чај ни ја у ра ту, јер је рат  
спе ци фич ни об лик дру штве ног су ко ба – кон флик та, ко ји са др жи 
од ре ђе не вој не и нај ви ше дру штве не ак тив но сти. То је дру штве но 
ста ње у ко ме оштри кон флик ти са не ком гру пом спо ља (др жа ва, 
са вез др жа ва) или оштри уну тра шњи кон флик ти на ла зе из лаз  у 
ору жа ном су ко бу. Рат на про па ган да пред ста вља сва оба ве ште ња, 
иде је, уче ња или спе ци ја ли зо ва ни на чин убе ђи ва ња ко ји слу жи по-
сти за њу од ре ђе них рат них ци ље ва, а на ме ње ни су да ути чу на ми-
шље ње, рас по ло же ње и др жа ње љу ди ра ди из вла че ња по сред них 
или не по сред них ко ри сти.
Кључ не ре чи: Про па ган да, рат, ме то де, сред ства, гла си не

Про па ган да је на мер ни и си сте мат ски по ку шај об ли ко ва ња 
пер цеп ци је и ма ни пу ли са ња са зна њем и по на ша њем у ци љу иза-
зи ва ња ре а го ва ња ко је је у ин те ре су про па ган ди сте. Про па ган да 
је да кле, сми шље но ши ре ње иде ја, без кон крет не ак ци је од стра не 
по је дин ца, гру па или ин сти ту ци ја на из глед без упо тре бе гру бе си-
ле. Они ко ји вр ше про па ган ду на сто је, у раз ли чи тим до ме ни ма ус-
по ста ви ти или учвр сти ти сво ју до ми на ци ју на осно ву иде о ло ги ја 
за ко ју твр де да јој при па да ју.

Про па ган да мо же би ти ин ден ти фи ко ва на као про ми шљен 
на пор да се вр ши ути цај на ис ход спор них си ту а ци ја  иза зи ва њем 
на кло но сти пре ма пре фе рен ци ји. У том сми слу про па ган да се раз-
ли ку је од дру гих про ми шље них тран сми си ја ин фор ма ци је или од 
слич них це ре мо ни јал них или чи сто из ра жај них ак тив но сти. На тај 
на чин про па ганд на ак тив ност  увек пред ста вља јед ну вр сту из ма-
ни пу ли са не ко му ни ка ци је, уна пред осми шље не и ни ка ко спон та не 
или слу чај не, са тач но од ре ђе ном свр хом и са ци љем да вр ши ути-
цај у скла ду са ин те ре си ма по ши ља о ца, од но сно кре а то ра по ру ке.1)

У до ме ну дру штве них на у ка, те о риј ске осно ве про па ган де 
по ста ви ли су грч ки фи ло зо фи Пла тон (427-347 г.п.н.е) у де лу ''Др-
жа ва'' и ње гов уче ник Ари сто тел (322-384 г.п.н.е) у де лу ''Ре то ри-
ка''.

Ита ли јан ски те о ре ти чар Ми то (Mit to) сма тра да је ''про па-
ган да исто што и тех ни ка со ци јал не пре си је ко ја те жи фор ми ра њу 

1) Дар ко Та дић, Про па ган да, Спек трум, Бе о град, 2005, стр. 21.
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пси хо ло шких или со ци јал них гру па са је дин стве ном струк ту ром, 
а пре ко афек тив них и мен тал них ста ња у ин ди ви дуа узе тих у об-
зир.2)

Аме рич ки пу бли цист Л. Мар тин од ре ђу је про па ган ду као 
''си стем ски по ку шај ути ца ја на љу де по мо ћу сред ста ва ма сов ног 
де ло ва ња, с ци љем ути ца ја на њи хо ве ми сли, а овим и на њи хо во 
по на ша ње у ин те ре си ма од ре ђе них гру па''.3) 

По зна ти фран цу ски на уч ник Жак Елил (Jac qu es El lul) од ре-
ђу је про па ган ду као ‘’скуп ме то да ко ји ма се слу жи не ка ор га ни зо-
ва на гру па ка ко би пси хо ло шким ма ни пу ла ци ја ма на ве ла ма су или 
по је дин ца, укљу че них у не ку ор га ни за ци ју, да узму ак тив но или 
па сив но уче шће у њи хо вој ак ци ји’’.

Зна чај ни је раз ли чи та де фи ни ци ја у Ве ли кој со вјет ској ен ци-
кло пе ди ји гла си: ‘’Под пој мом про па ган де под ра зу ме ва се рас про-
сти ра ње ши ро ког кру га иде ја, те о ри ја, уче ња, ко је из и ску је ду бо ка 
и де таљ на раз ја шња ва ња.’’4)

‘’Без об зи ра на циљ и са др жи ну, про па ганд на ак тив ност 
пред ста вља план ски ор га ни зо ва но, сми шље но ши ре ње ра зно вр-
сних по ли тич ких, при вред них, кул тур них, ре ли ги о зних и дру гих 
иде ја, ми шље ња, по да та ка, ра ди ути ца ја на схва та ње и по на ша-
ње љу ди.’’5) 

РАТКАОДРУШТВЕНАПОЈАВА

Рат је од у век био пред мет ин те ре со ва ња вој них те о ре ти ча-
ра6), а у дру гој по ло ви ни XX ве ка по ста је и пред мет на уч них ис-
тра жи ва ња у на ме ри да се са зна су шти на, ка рак те ри сти ке те да се 
на уч но ин тер пре ти ра  са др жај те дру штве не по ја ве. По себ ну па-
жњу ра ту по све ћу је вој на на у ка ко ја на сто ји да осве тли ду бин ске 
ди мен зи је и су шти ну ра та као су ко ба, ње го ву фе но ме но ло ги ју са 
те жи штем на утвр ђи ва њу на че ла ње го ве при пре ме и во ђе ња.

2) Исто, стр. 140.

3) Исто

4) Бо ль шая Эн ци кло пе дия, том 35, 2. из да ње, Мо сква, 1955, стр. 70.

5) Во ји слав Ми ћо вић – Ма те Оруч, Ју го сла ви ја и ино стра на про па ган да, Тан југ, Бе о град, 
1971, стр. 7-8.

6) Пре ма ис тра жи ва њу швај цар ског на уч ни ка Жан Жак Бе бе ла, за пет и по хи ља да го ди на 
сво је исто ри је, чо ве чан ство је во ди ло 14 500 ра то ва у ко ји ма је по ги ну ло пре ко 3 600 
ми ли о на љу ди, уз не про це њи ва ма те ри јал на ра за ра ња. Без об зи ра на то што по да ци о 
тим пи та њи ма у те о ри ји ва ри ра ју, ове број ке су вр ло илу стра тив не с аспек та уче ста ло-
сти  ра та у ње го вој де струк тив но сти.(Мр кић Слав ко, Пре ле вић Ми лош и Бе го вић Ан те, 
Tеорија о ра ту, ВИЗ, Бе о град, 1978, стр. 17).
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Рат је сво је вр сна сли ка струк ту ре, ста ња и од но са у дру штву 
ко је је њи ме за хва ће но. На и ме, у ра ту се ис по ља ва ју кван ти тет и 
ква ли тет дру штве не осно ве и над град ње кон крет ног дру штва (од-
ре ђе не дру штве не за јед ни це).

Тре ба прет по ста ви ти да је рат ''циљ (или), свр ха (или) и сам 
са др жај по ли тич ког''. Рат је до га ђај ко ји се ја вља са мо са по ли-
тич ким име но ва њем про тив ни ка и са де кла ра ци јом о отво ре ном 
и екс пли цит ном не при ја тељ ству про тив ње га. Оста је мо гућ ност 
при кри ва ња ствар ног ци ља да те ор га ни за ци је или по ли тич ке гру-
пе, или то ни је пре суд но ну жно за из град њу од но са из ме ђу про тив-
ни ка у ра ту.

Рат је спе ци фич ни об лик дру штве ног су ко ба – кон флик та, 
ко ји са др жи од ре ђе не вој не и нај ви ше дру штве не ак тив но сти. То 
је дру штве но ста ње у ко ме оштри кон флик ти са не ком гру пом 
спо ља (др жа ва, са вез др жа ва) или оштри уну тра шњи кон флик ти 
на ла зе из лаз  у ору жа ном су ко бу.7) 

Да кле, рат је ста ње це ло куп ног дру штва, не са мо збир би та-
ка или кам па ња, у усло ви ма кон флик та ко ји се ре ша ва оруж јем. У 
овој фор му ла ци ји се не да је де фи ни ци ја ра та, већ је ди но ука зу је 
на ње гов дру штве ни ка рак тер. Де фи ни ци је ра та ко је се по ја вљу ју 
у ли те ра ту ри, и то у оној ко ја се у те о ри ји ра та сма тра ре ле вант-
ном,  су  Кла у зе ви це ва и Рај то ва. Карл Кла у зе вић (пру ски ге не рал, 
вој ни пи сац и те о ре ти чар, 1780-1831) у сво јој већ кла сич ној де фи-
ни ци ји ра та раз ли ку је ње го во ап стракт но и кон крет но схва та ње. 
Ап стракт но, Кла у зе виц рат  де фи ни ше као акт на си ља чи ји је циљ 
при си ља ва ње про тив ни ка на ис пу ње ње соп стве не во ље. Да би ово 
су ви ше ап стракт но од ре ђе ње ра та кон кре ти зо вао, Кла у зе виц до да-
је да је рат по ли тич ки акт, ору ђе по ли ти ке, на ста вак по ли тич ких 
од но са, али дру гим сред стви ма.8)

Да би се до шло до но вих са зна ња ко ја до при но се де фи ни са-
њу  пој ма ра та зна чај но је ана ли зи ра ти  де фи ни ци ју Рај та Мил са 
да ту у ње го вом  де лу Сту ди ја о ра ту. Он твр ди да се на рат, са 
аспек та   сва ке од за ра ће них стра на, мо же де фи ни са ти као  крај-
ња ин тен зи фи ка ци ја вој них ак тив но сти, пси хо ло шких на пе то сти, 
прав не вла сти и дру штве не ин те гра ци је, од но сно да се рат мо же 
сма тра ти као исто вре ме ни кон фликт ору жа них сна га, рас по ло же-
ња ста нов ни штва, прав них на че ла и на ци о нал них кул ту ра ко ји су 

7) Два де се ти век је нај кр ва ви ји век у исто ри ји. Уку пан број смрт них слу ча је ва ко ји су по-
сле ди ца ра то ва или су по ве за ни с њи ма про це њу је се на 187 ми ли о на,што пред ста вља 
10 про це на та свет ске по пу ла ци је 1913. го ди не. (Ерик Хоб сба ум, Гло ба ли за ци ја, де мо-
кра ти ја и те ро ри зам, Ар хи пе лаг, Бе о град, 2008, стр. 19)

8) Карл  Кла у зе виц, О ра ту,  Вој но де ло, Бе о град, 1951. стр. 41-45.
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то ли ко из јед на че ни(или сва ка стра на та ко про це њу је) да кон фликт 
из ме ђу њих до во ди до мак си мал не ин тен зи фи ка ци је сва ког од тих 
фак то ра и  на јед ној и на дру гој стра ни. На ве де на Рај то ва де фи-
ни ци ја ука зу је на то да је: Рат од ре ђе ни об лик дру штве ног кон-
флик та из ме ђу дру шта ва као хо мо ге них це ли на, при че му тај кон-
фликт иза зи ва ан га жо ва ње не са мо вој них, већ и не вој них ре сур са 
дру штва и узро ку је знат ну дру штве ну ин те гра ци ју и да се тај дру-
штве ни кон фликт  ре ша ва упо тре бом ору жа не си ле уз при бли жно 
ујед на че не сна ге до ме ре ко ја и јед ној и дру гој стра ни да је за пра во 
да оче ку је оства ри ва ње ци ље ва.9)

По ве љом ОУН рат је за бра њен као сред ство за ре ша ва ње ме-
ђу на род них спо ро ва. За то се у чл. 2. тач ка 4. По ве ље УН ис ти че: 
''Сви чла но ви се у сво јим ме ђу на род ном од но си ма уз др жа ва ју од 
прет ње си лом или упо тре бе си ле про тив те ри то ри јал ног ин те гри-
те та или по ли тич ке не за ви сно сти сва ке др жа ве, или на сва ки дру-
ги на чин не са гла сан с ци љем Ује ди ње них  на ци ја.'' Рат је  су коб 
др жа ва, вој но-по ли тич ких са ве за, кла са, на ци ја или  дру гих дру-
штве них гру па, у ко ме се при ме њу је ма сов но ору жа но на си ље, ра-
ди оства ри ва ња од ре ђе них ци ље ва. Нај ва жни ји део ра та је ору жа-
на бор ба, али се он во ди на свим по љи ма дру штве них де лат но сти: 
он је то та лан и све о бу хва тан.''10) 

Са вре ме но ме ђу на род но пра во про гла ша ва рат кри вич ним 
де лом. Зна чи да от по чи ња ње во ђе ња ра та, по ме ђу на род ном пра-
ву, по вла чи ме ђу на род ну од го вор ност. По ве ља ОУН одва ја за ко-
ни ту од не за ко ни те упо тре бе си ле. Пр ва је упо тре ба си ле у ци-
љу од бра не, док дру га пред ста вља де ликт ко ји се мо ра осу ди ти 
и санк ци о ни са ти. Ме ђу тим, прак са је по ка за ла да се ова од ред ба 
ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва че сто не по шту је. Ме ђу на род не 
прав не ин сти ту ци је су због то га  по кре ну ле пи та ње од го вор но сти 
и санк ци ја про тив др жа ва и фи зич ких ли ца ко ја сно се од го вор ност 
због по чи ње них зло чи на. Ово је би ло нео п ход но, а по себ но из чи-
ње ни ца, ка ко ис ти че Ни ко лас По ли тис: ''Сва ко пра во, да би би ло 
од ствар не вред но сти, мо ра има ти санк ци ју.'' Кла сич на шко ла ме-
ђу на род ног пра ва де ли ла је ра то ве на ме ђу на род не (ору жа ни су ко-
би из ме ђу су ве ре них др жа ва) и гра ђан ске (ору жа ни су ко би уну тар 
су ве ре них др жа ва). Та по де ла је са прав ног аспек та  ак ту ел на и на 
по чет ку XXI ве ка. 

9) Ра до слав Га ћи но вић, «Дру штве на су шти на ра та», По ли тич ка ре ви ја, бр  4/2009, стр. 
85-86.

10) Ми лој ко Сто ја но вић, На у ка о од бра ни,  Прав ни фа кул тет, Бе о град, 1992, стр, 109.
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Ра то ви се мо гу  кла си фи ко ва ти на осно ву раз ли чи тих кри-
те ри ју ма. За ви сно од ци ља, и идеј но по ли тич ке ори јен та ци је, на: 
на ци о нал но о сло бо ди лач ке, вер ске, од брам бе не, на па дач ке, кон-
тра ре во лу ци о нар не итд. Ува жа ва ју ћи при су ство ор га ни за ци о них 
фор ма ци ја вој не си ле ра то ви се мо гу кла си фи ко ва ти на  фрон тал-
не, у ко ји ма се бор бе на деј ства во де кроз су да ре не при ја те ља на ја-
сно оме ђе ним фрон то ви ма и на ге рил ске. Об зи ром на ро до ве вој ске 
и ме ста из во ђе ња опе ра ци ја ра то ви се де ле на:коп не не, по мор ске 
и ва зду шне и у од но су на  вид бор бе них деј ста вана:  офан зив не 
и де фан зив не. За ви сно од вре мен ског и про стор ног де ло ва ња ра-
то ви се де ле на:  ло кал не, ре ги о нал не и свет ске. Мно ги те о ре ти-
ча ри ра то ве на осно ву дру штве но-по ли тич ког ка рак те ра  де ле на 
на па дач ке и од брам бе не, од но сно пра вед не и не пра вед не: ра то ве 
са огра ни че ним ци љем и ра то ве са ра ди кал ним ци љем. Ме ђу тим, 
сва ки на па дач ки рат – агре си ја на не ку су ве ре ну зе мљу је за њу 
са ра ди кал ним ци љем.  На са вре ме ну кла си фи ка ци ју ра то ва ути че 
низ чи ње ни ца, од ко јих су нај бит ни је: сло же ност усло ва,  раз ли чи-
тост ци ље ва и ви сок сте пен про из вод них сна га, ко је омо гу ћа ва ју 
ан га жо ва ње ста нов ни штва и упо тре бу са вре ме не тех ни ке. Раз вој 
људ ског дру штва је основ ни чи ни лац ко ји ути че на рат. Дру штво 
је из у зет но сло же но, чи ни га мно го уну тра шњих ве за и од но са, 11) и 
све их тре ба узи ма ти у об зир ка да се раз ма тра та ко сло же на по ја ва 
ка ква је рат. Сва ки еле мент људ ског дру штва, по себ но еко но ми ја 
(би ло да је реч о гло бал ном или ужем дру штву, у гра ни ца ма од ре-
ђе не др жав не за јед ни це) ути че на рат, ње го ве узро ке, усло ве, ток и 
ре зул та те. На кон де таљ ног пој мов ног од ре ђе ња на осно ву па ра ме-
та ра са др жа них у де фи ни ци ји, мо гу ће је кла си фи ко ва ти ору жа не 
су ко бе уз ува жа ва ње ин тен зи те та су ко ба као основ ног кри те ри ју-
ма. Сход но то ме, по сто је три ка те го ри је ору жа них су ко ба.12) Иако 
је рат у оп штем сми слу за бра њен ме ђу на род ним пра вом, по сто је 
ра то ви ко ји се те шко не мо гу из бе ћи, а то су пра вед ни, осло бо ди-
лач ки – од брам бе ни ра то ви. Да кле, кад се го во ри о пра вед ном ра ту, 
ми сли на од брам бе не – осло бо ди лач ке ра то ве чи је су кон ту ре да-

11) Ра до мир Лу кић дру штво де фи ни ше ‘’као ску пи ну ко ја ма те ри јал но про из во ди (и про из-
во ди но ве љу де) ве за на про це си ма ко ји чи не дру штве ну осно ву (од но сно ма те ри јал ним 
про це си ма), ко ја јој  омо гу ћу је оп ста нак, ко ји ипро це си,  опет, усло вља ва ју про це се 
ко ји чи не дру штве ну над град њу.’’ (Ра до мир Лу кић, Осно ви со ци о ло ги је, Уни вер зи тет у 
Бе о гра ду, 1962, стр. 275)

12) Ма њи ору жа ни су коб – ка рак те ри ше га ви ше од 25 гу би та ка у људ ству у бор би го ди шње 
(за сва ку го ди ну у пе ри о ду тра ја ња су ко ба и ма ње од 100 у чи та вом су ко бу); Сред њи 
ору жа ни су коб – ка рак те ри ше га ви ше од 25, али ма ње од 1000 гу би та ка у људ ству у 
чи та вом су ко бу и Рат – ка рак те ри ше га ви ше од 1000 гу би та ка у људ ству го ди шње за 
сва ку го ди ну то ком пе ри о да тра ја ња су ко ба (Бран ки ца Пот ко њак – Лу кић, Од ре ђе ње 
са вре ме них рат них су ко ба, Вој но де ло, Бе о град, бр. 3/2007, стр. 161)
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те  у ме ђу на род ним прав ним ак ти ма. Те о ри ја пра вед ног ра та Ху га 
Гро ци у са (1583-1645) ко га мно ги те о ре ти ча ри сма тра ју ''оцем ме-
ђу на род ног пра ва'' об у хва та  кри те ри је ко ји се у ли те ра ту ри на во де 
на ла тин ском је зи ку и то: jus  ad  bel lum, ко ји се ти че прав де у ра ту 
уоп ште, jus in bel lum, ко ји се ти че прав де у ра ту на кон што је по чео 
и  jus post bel lum, ко ји се ти че прав де у ра ту у за вр шној фа зи ра та, 
по за вр шет ку.13) 

Раз ли чи ти зах те ви да би рат тре ба ло да бу де про пор ци о на-
лан од го вор на прет њу, у ко ји се упу шта у крај њој ну жди,  на да ју ћи 
се успе ху, од ра жа ва ју од го вор ност др жав ни ка пре ма соп стве ним 
гра ђа ни ма и пре ма др жав ни ци ма дру гих зе ма ља с истим од го вор-
но сти ма. Јер рат је увек на си ље ко га тре ба из бе га ва ти увек, осим 
ка да је то за и ста нео п ход но и са мо где то има ефек та на по нов но 
ус по ста вља ње ми ра и без бед но сти за гра ђа не. Од лу чи ти се за рат 
у би ло ком дру гом  слу ча ју зна чи угро зи ти соп стве не гра ђа не због 
раз ло га ко ји пре ва зи ла зе оно што др жав ник гра ђа ни ма ду гу је.14) 
Два свет ска ра та у  пр вој по ло ви ни XX ве ка об у хва ти ла су чи та во 
ста нов ни штво за ра ће них зе ма ља, тр пе ли су и уче сни ци у ра ту и 
они ко ји то ни су би ли. Ме ђу тим, то ком два де се тог ве ка те рет ра та 
се све ви ше пре ба ци вао с ору жа них сна га на ци ви ле, ко ји ни су би-
ли са мо ње го ве жр тве, већ све ви ше пред мет вој них или вој но-по-
ли тич ких опе ра ци ја. Раз ли ка из ме ђу Пр вог и Дру гог свет ског ра та 
је дра ма тич на: са мо 5 по сто стра да лих у пр вом су ци ви ли, а у дру-
гим та број ка ра сте на 66 про це на та. Оп ште је при хва ће но да је на 
по чет ку XXI ве ка 80 или 90 по сто ци ви ла за хва ће но ра том.15)

ПРОПАГАНДАУРАТУ

Рат на про па ган да је кроз исто ри ју  при сут на у свим ра то ви-
ма. Још у дав ним вре ме ни ма ње на опе ра ци о на ли за ци ја се спро во-
ди ла при ме ном рат ног лу кав ства,  као кон цеп та или као прин ци-
па. У ста ром Ри му, Ци це ро се углав ном сла гао са Ари сто те ло вим 
опа жа њи ма о убе ђи ва њу,  уста но вио соп стве не иде је о ду жно сти 
про па га то ра под на зи вом  of fi cia ora to ris, у ко ји ма је из нео основ-
не осо би не ко је про па га тор мо ра да по се ду је: шарм (ко ји ус по ста-

13) Злат ко Иса ко вић,  „Док три на ''пра вед ног ра та'' од Гро ци ју са до Ује ди ње них на ци ја“, 
Вој но де ло, бр. 4/2003, стр. 44.

14) Пол Гил берт, ''Ста ри и но ви ра то ви'', Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, бр. 
1-2/2007, стр. 315-316.

15) Ерик Хоб сба ум, Гло ба лизсци ја, де мо кра ти ја и те ро ри зам, Ар хи пе лаг, Бе о град, 2008, 
стр. 21-22.
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вља кре ди би ли тет го вор ни ка), по ру ку (из но ше ње по ру ке уз звуч не 
ар гу мен те ко ји до во де при ма о ца до не ког са зна ња), и по кре та ње 
(ис пу ни ти пу бли ку емо ци ја ма). Је дан од Ци це ро вих нај ва жни јих 
до при но са био је уна пре ђе ње Ари сто те ло вог кон цеп та ''atec hnoi'' 
у те о ри ју sta ti is или ста тус  не ког пи та ња, што се да нас на зи ва про-
ду бљи ва њем. У том сми слу, за да так про па га то ра је сте да омо гу ћи 
де фи ни ци ју си ту а ци је, ко ја ће пред ста вља ти пред ност за ње го ву 
тач ку гле ди шта или став. Да би про па ганд на по ру ка оства ри ла 
свој мак си мал ни ефе кат, про па ган дист ко ри сти сле де ћа рат на лу-
кав ства: Пр во,  по треб но је до бро кон тро ли са ти си ту а ци ју и ус по-
ста ви ти по жељ ну  кли му за пла сман по ру ке кроз про цес ко ји се 
на зи ва по ста вља ње про па ганд не по зор ни це. Дру го,  ко му ни ка тор 
мо ра да ус по ста ви вред но сно-по жељ ну сли ку у очи ма јав ног мње-
ња. Ово рат но лу кав ство се на зи ва из вор кре ди би ли те та. Дру гим 
ре чи ма, ко му ни ка тор мо ра да из гле да до па дљи во, ауто ри та тив но, 
као не ко ко ме се мо же ве ро ва ти, или јед но став но, да по се ду је би ло 
ко ји атри бут ко ји мо же олак ша ти убе ђи ва ње. Тре ће рат но ис ку ство 
пред ста вља кон стру и са ње и еми то ва ње по ру ке ко ја усме ра ва па-
жњу и раз ми шља ња циљ не гру пе тач но на оно што про па ган дист 
же ли и че твр то, ефи ка сан ути цај мо ра кон тро ли са ти емо ци је ме-
те сле де ћи јед но став но пра ви ло: иза зи ва ти не ку емо ци ју, а за тим 
по ну ди ти ме ти на чин од го во ра на ту емо ци ју ко ја ће од го во ри ти 
же ље ном пра ву де ло ва ња.16)

Про па ган да у ра ту има од ре ђе не ка рак те ри сти ке ко је по ли-
тич ка про па ган да у ми ру не ма, као што гло бал но дру штво има од-
ре ђе не озна ке у ра ту ко је не ма и не мо же има ти у ми ру. И обр ну то, 
про па ган да у ми ру има не ке ква ли те те ко ји се не мо гу ис по љи ти у 
ра ту. Спе ци фич но сти про па ган де у ра ту про из и ла зе, пре све га, из 
раз ли ка жи во та по је ди на ца и за јед ни ца  у ми ру и ра ту. 

За тим, осо бе ност про па ган де у ра ту је у то ме што се ја вља ју 
зна чај но  од го ва ра ју ће раз ли ке из ме ђу про па ган ди за ра ће них стра-
на у по гле ду њи хо вих са др жа ја, ме то да и сред ста ва, ко је про из и-
ла зе из су штин ских раз ли ка по ли тич ких ци ље ва за ра ће них стра-
на. По ред то га, бу ду ћи да је ору жа на бор ба у ра ту глав но сред ство 
оства ри ва ња ци ље ва ра та, осо бе ност про па ган де у ра ту је у то ме 
што је пот чи ње на рат ним за ко ни то сти ма и по тре ба ма рат не ве шти-
не.

Тре ба ис та ћи да се про па ганд ним де ло ва њем у ра ту на сто-
ји по сти ћи: обез бе ди ти по др шку соп стве ног на ро да за оства ри ва-
ње рат них ци ље ва и одр жа ти њи хов бор бе ни мо рал; де мо ра ли са ти 

16) Дар ко Та дић, Про па ган да, Спек трум, Бе о град, 2005, стр. 135-137.
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про тив ни ка (ње го во ста нов ни штво, ње го ве ору жа не сна ге и на ру-
ши ти ње го ве са ве зе); обез бе ди ти по др шку не у трал них су бје ка та 
ме ђу на род не за јед ни це за оства ри ва ње рат них ци ље ва  и про па ган-
да је да кле, са став ни део укуп них рат них на по ра за ра ће них стра на 
усме ре на је на при ја тељ ске и не у трал не со ци јал не гру па ци је. 

Јед ним сво јим де лом, про па ган да је вр ста ра то ва ња. А то 
је онај њен део ко ји је усме рен на ору жа не сна ге и ста нов ни штво 
про тив ни ка и ње го вих са ве зни ка. У по ли тич кој и вој ној ли те ра ту-
ри она се на зи ва ‘’спе ци јал на про па ган да’’ или ‘’пси хо ло шко ра-
то ва ње’’. ‘’Пси хо ло шко ра то ва ње’’ (спе ци ја ли зо ва на про па ган да) 
је ин те грал ни део по ли тич ких про це са и ра то ва ња као њи хо вог 
про ду жет ка, а у то ку це ле исто ри је људ ског дру штва. Пр ви за пи си 
о ње го вој при ме ни у ра ту на ла зе се од Хе ро до та а ко ри стио га је 
Те ми сто кле.

У аме рич кој ли те ра ту ри ко ри сте се тер ми ни ‘’пси хо ло шка 
деј ства’’ (psycho lo gi cal ope ra ti ons), ‘’ пси хо ло шки рат’’ (psycho lo-
gi cal war), ‘’пси хо ло шко ра то ва ње (psycho lo gi cal war fa re’’) и ‘’кон-
тро ла ми шље ња’’ (mind con trol). 

Бри тан ци су ду го вре ме на за озна ку ак тив но сти ко је су САД 
на зи ва ле ‘’пси хо ло шким ра то ва њем’’ упо тре бља ва ли тер мин ‘’по-
ли тич ко ра то ва ње’’. Од дру гог свет ског ра та и они усва ја ју аме рич-
ку тер ми но ло ги ју.

На фран цу ском го вор ном под руч ју Евро пе  ко ри сте се тер-
ми ни ‘’пси хо ло шка ак ци ја’’ (ac tion psycho lo gi que), ‘’пси хо ло шки 
рат’’ (la qu er re psycho lo gi que), и ‘’пси хо ло шка бит ка’’ (com bar 
psyco lo gi que). У са вре ме ним ра то ви ма рат на деј ства су не ми нов но 
про же та ин тен зив ним пси хо ло шко про па ганд ним деј стви ма.

Основ ни ци ље ви  пси хо ло шко-про па ганд ног ра та су: сла бље-
ње и под ри ва ње мо ра ла, пси хо ло шких и од брам бе них спо соб но сти 
зе мље на ко ју се при пре ма или вр ши агре си ја; при до би ја ње свет-
ског јав ног мње ња за сво ју хе ге мо ни стич ку агре сив ну по ли ти ку и 
ути цај на то мње ње и на ре ал не по тен ци јал не са ве зни ке да агре си ју 
при хва те ка нео п ход ну ак ци ју, ‘’осло бо ди лач ку ми си ју’’; кон сти ту-
и са ње од го ва ра ју ћег ре жи ма на при вре ме но оку пи ра ној те ри то ри-
ји; за во ђе ње кон тро ле по на ша ња и ко му ни ци ра ња и по ди за ње ме ра 
усме ре них за ин док три на ци ју ста нов ни штва оку пи ра ног ре ги о на 
и њи хо вог при до би ја ња за кон цеп ци ју ‘’но вог по рет ка’’,  и бе сми-
сле но сти пру жа ња да љег от по ра; вр бо ва ње за са рад њу и сл.

Про цес про па ганд ног де ло ва ња у ра ту се са сто ји од не ко ли-
ко кон крет них фа за и то: од ре ђи ва ње по пу ла ци је на ко ју ће би ти 
усме ре но про па ганд но де ло ва ње; иден ти фи ка ци ја ми шље ња, емо-
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ци ја и ста во ва у тој по пу ла ци ји; иден ти фи ка ци ја те ку ћих трај них 
сла бо сти те по пу ла ци је са ста но ви шта ци ље ва ко ји се же ле про па-
ганд ним де ло ва њем по сти ћи; од ре ђи ва ње вр сте, са др жа ја и фор-
ме про па ганд них по ру ка, њи хо вих из ра да и из бор нај по год ни јих 
ка на ла њи хо вог рас ту ра ња, од но сно до ту ра ња; до ту ра ње од но сно 
рас ту ра ње про па ганд них по ру ка и ана ли за ефе ка та про па ганд ног 
де ло ва ња.17)

Про па ганд на по ру ка мо же би ти са ста вље на од го вор них или 
пи са них ре чи, сли ка, зву ко ва, по кре та или њи хо ве ком би на ци је. Да 
би би ла функ ци о нал на она мо ра до спе ти до про тив ни ка, при ву ћи 
ње го ву па жњу и би ти при хва ће на од стра не оних ко ји ма је на ме-
ње на.

Уоп ште узев ши про па ганд на по ру ка мо ра ис пу ња ва ти сле-
де ће зах те ве.18): по ру ка је сво јим са др жа јем уса гла ше на са бор бе-
ном си ту а ци јом, од но сно  са пла ном бор бе них деј ста ва и пла ном 
пси хо ло шко-про па ганд них ме ра и ак тив но сти; са др жи не обе леж ја 
про па ганд них по ру ка  на во де при пад ни ке  ору жа них сна га не при-
ја те ља, од но сно ње го во ста нов ни штво на за кљу чак да уко ли ко по-
сту пе у скла ду са те жња ма из ра же ним у по ру ци, де лу, пре све га, у 
свом ин те ре су, а не у ин те ре су оно га ко им ша ље по ру ку; про па-
ганд ном по ру ком се ак ти ви ра по тре ба при пад ни ка ору жа них сна га 
про тив ни ка за са мо о др жа њем, си гур но шћу и из ве сно шћу; у про-
па ган де по ру ке се уно се са мо исти ни ти по да ци. Ме ђу тим, у њу 
се уно се они по да ци ко ји су при хва тљи ви с об зи ром на си ту а ци-
ју, сте пен ин док три на ци је, мен та ли тет и дру га кул тур на обе леж ја 
при пад ни ка ору жа них сна га про тив ни ка; про па ганд на по ру ка мо ра 
би ти до вољ но јед но став на ка ко би ње но зна че ње би ло  ра зу мљи во 
они ма ко ји ма је на ме ње на; у про па ганд ној по ру ци се из бе га ва вре-
ђа ње и за стра ши ва ње про тив ни ка;  у про па ганд ној по ру ци се не 
по ста вља ју пре те ра ни зах те ви про тив ни ку;  у са др жа ју про па ганд-
не по ру ке се не пред ви ђа ис ход кон крет не бор бе не ак ци је и у свом 

17) Љ.  Ста јић, Р. Га ћи но вић, Увод у сту ди је без бед но сти, Дра слар,   Бе о град, 2007, стр. 
250.

18) Јо зеф Ге белс је на ре дио да се у ње гов тај ни ми ни стар ски за пи сник уне се сле де ће: а) 
‘’ла га ти се сме са мо ка да то зах те ва ју од брам бе не ме ре, али не да би се об ма ну ло у 
по гле ду успе ха; б) да би се лан си ра ле ла жи, ни ка да се не тре ба ко ри сти ти слу жбе ним 
апа ра том, ин фор ма ци о ним аген ци ја ма итд. Не го се од мах мо ра за ма гли ти из вор ла жи; 
в)штам па и ра дио у соп стве ној зе мљи се не сме ју уоп ште оп те ре ћи ва ти та квим ла жи ма, 
већ са мо ка на ли ко ји во де у ино стран ство сме ју та кве ла жи да при ме њу ју.’’ Ме ђу тим, 
и по ред ових ак тив но сти Ге белс је до жи вео не у спех за то што  (исто као и Хи тлер) ни је 
уви ђао да про па ган да мо ра би ти ве ро до стој на. Ова кон ста та ци ја се још мо ра про ши ри-
ти. У про па ган ди је пре суд на јав на ве ро до стој ност и то пре ма нео бо ри вој спо зна ји ко ју 
је Аб гра хам Лин колн из нео 21. ав гу ста 1958. го ди не: ‘’јав но мње ње је све. Са јав ним 
ми шље њем се не мо же су ко бља ва ти, без ње га не ма успе ха.’’ (Ра до слав Га ћи но вић, Те-
ро ри зам и про па ган да, Мла дост, Бе о град, 1994, стр. 147)
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си ту а ци ја ма се на сто ји да се по да ци ко је про тив ник  не са оп шта ва 
сво јим ору жа ним сна га ма и ста нов ни штву, са оп ште у соп стве ним  
про па ганд ним по ру ка ма. 

МЕТОДЕПСИХОЛОШКО-ПРОПАГАНДНОГ
ДЕЛОВАЊАУРАТУ

Ме то де пси хо ло шко-про па ганд ног де ло ва ња об у хва та ју си-
стем ак тив но сти и иза бра не пу те ве и на чи не ко ји ма се ути че на 
свест и по на ша ње љу ди ра ди по сти за ња од ре ђе них ци ље ва. Ове 
ме то де се мо гу кла си фи ко ва ти  у че ти ри гру пе:  ме то де иза зи ва ња 
од ре ђе них емо ци о нал них ста ња; ме то де за сно ва не на фор ми са др-
жа ја;  ак ци о не ме то де и  гла си не.

Ме то де иза зи ва ња од ре ђе них ста ња  су усме ре на на ства ра-
ње и иза зи ва ње од ре ђе них емо ци о нал них ста ња ко ја су пра ће на и 
ка рак те ри стич ним об ли ци ма по на ша ња. У окви ру ове гру пе нај ти-
пич ни је су сле де ће ме то де: ме тод ства ра ња и под сти ца ња мр жње; 
ме тод за стра ши ва ња; ме тод иза зи ва ња но стал гич них осе ћа ња и  
ди рект ни по зив и на го ва ра ње за пре да ју.

Ме тод ства ра ња и иза зи ва ња мр жње  као јед на од ба зич-
них људ ских емо ци ја усме ра ва се пре ма не ком кон крет ном објек ту, 
усло вља ва ју ћи спе ци фи чан на чин по на ша ња. У ак ту ел ном по на-
ша њу мр жња се раз ви ја пре ма не при ја те љу ко ји је из вр шио агре-
си ју на зе мљу, ка ко би се ак ти ви ра ли сви по тен ци ја ли од бра не у 
бор би про тив оку па то ра – агре со ра.

Ме тод за стра ши ва ња је усме рен на иза зи ва ње стра ха као 
спе ци фич ног и не при јат ног осе ћа ња ко ји се ис по ља ва на ра ци о-
нал но ра су ђи ва ње и не кон тро ли са но по на ша ње. То осе ћа ње је ре-
зул тат ра зно вр сних опа сно сти ко је се чо ве ку пре до ча ва ју у сми слу 
угро жа ва ња ње го вог те ле сног, пси хо ло шког и со ци јал ног ин те гри-
те та. Ко ри шће ње стра ха као пси хо ло шке осно ве за пси хо ло шко-
про па ганд не ак тив но сти  за сни ва се на са зна њу да не кон тро ли са ни 
страх ума њу је кри тич ност и са мо и ни ци ја ти ву, спо соб ност за ра ци-
о нал но и ан га жо ва но по на ша ње у бор би. 

Ме тод иза зи ва ња но стал гич них осе ћа ња се за сни ва на ко ри-
шће њу емо ци је ту ге и жа ло сти ко је се ве зу ју за гу би так не че га што 
је за чо ве ков жи вот по себ но зна чај но и за што је он ја че осе ћај но 
ве зан. Обич но нај ја ча ту га на ста је услед одва ја ња од во ље не осо-
бе, по ро ди це и уже со ци јал не сре ди не. При ме на ове ме то де има за 
циљ сла бље ње вољ но-мо ти ва ци о ног еле мен та у чо ве ко вој лич но-
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сти, што има ди рект ног од ра за на ње гов бор бе ни мо рал, скло ност 
де зер тер ству и де пре сив ном ста њу.

Ме тод ди рект ног по зи ва и на го ва ра ња за пре да ју је ре до-
ван пра ти лац свих рат них су ко ба у исто ри ји ра то ва ња. За прак тич-
ну ре а ли за ци ју ме то да по зи ва ња и на го ва ра ња на пре да ју ко ри сте 
се гла сно го вор ни ци и дру га сред ства за пси хо ло шко-про па ганд на 
деј ства. Ова ме то да се на зи ва и ме то да по зи ва ња на де зер тер ство. 
По себ но је ефи ка сна у усло ви ма не по сред ног бор бе ног до ди ра са 
не при ја те љем.

Ме то де за сно ва не на фор ми са др жа јапод ра зу ме ва ју се ор-
га ни зо ва не ак тив но сти ко је се оства ру ју у ду жем и кон ти ну и ра ном 
пе ри о ду, са за дат ком да се ути че на мо ти ва ци ју, од но сно фор ми-
ра ње и ме ња ње ста во ва ма се. У окви ру ње мо гу ће је, као по себ-
не, из дво ји ти сле де ће ме то де: ме тод по на вља ња са др жа ја; ме тод 
упро шћа ва ња са др жа ја, ме тод на гла ша ва ња еле ме на та са др жа ја  
ин фор ма ци ја, ме тод ис кри вља ва ња еле ме на та са др жа ја и ме тод из-
ми шља ња еле ме на та са др жа ја.

– Ме тод по на вља ња по ла зи од пси хо ло шког пра ви ла да 
ин тен зив но и стал но по на вља ње не ких са др жа ја, ко ји се 
пре но се ра зним сред стви ма ко му ни ка ци је мо ра ју вре ме-
ном усво ји ти они ко ји ма су по ру ке на ме ње не.

– Ме тод упро шћа ва ња са др жа ја: Огра ни че не мо гућ но сти 
чо ве ка да при ми од ре ђе ну ко ли чи ну ин фор ма ци ја, као и 
зах те ви да те ин фор ма ци је има ју по го дан об лик, у за ви-
сно сти од си ту а ци је и со ци јал но кул ту ро ло шких фак то-
ра, ис ти чу мо гућ ност при ме не овог ме то да. Тех ни ка ткз. 
цр но-бе лог при ка зи ва ња ства ри, по го то во ка да се пла си-
ра у од су ству дру гих ин фор ма ци ја, омо гу ћа ва успех тог 
ме то да. Та ко се пре ма не при ја те ље вим ин фор ма ци ја ма 
ис ти че ње го ва ори јен та ци ја на.: те рор; те ро ри стич ке ак-
тив но сти пре ма ци вил ном ста нов ни штву; не по што ва ње 
основ них пра ви ла ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва; 
не мо рал но по на ша ње и  од су ство људ ско сти и тд. С дру-
ге стра не, ис ти че се да се соп стве не сна ге по ште но бо ре, 
да су при си ље не да бра не отаџ би ну, да је соп стве на зе-
мља без раз ло жно на пад ну та и сл.

– Ме тод на гла ша ва ња еле ме на та са др жа ја об у хва та ис ти-
ца ње не ких де ло ва про па ганд не по ру ке(по ја ча ним гла-
сом, ви ше из ра же ним сло ви ма...).

– Ме тод ис кри вља ва ња еле ме на та са др жа ја че сто је при-
ме њив на пси хо ло шко-про па ганд ном де ло ва њу. У окви-
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ру тог ме то да се иде на пре зен та ци ју ми ни му ма ну жних 
- тач них ин фор ма ци ја, док се оста ли део са др жа ја ин-
фор ма ци ја до пу ња ва ис кри вље ним и из ми шље ним еле-
мен ти ма ко ји су, по пра ви лу, из ве де ни та ко да ства ра ју 
ути сак аутен тич них по да та ка, што се по сти же на во ђе-
њем не ких из во ра и по да та ка.

– Ме тод из ми шља ња еле ме на та са др жа ја је у ства ри пла-
си ра ње не и сти не(ла жи) или по лу и сти не чи ји је основ ни 
циљ да про тив ни ка об ма не у по гле ду раз у ме ва ња ствар-
ног зна че ња и ци ље ва соп стве них по сту па ка. Сва ки из-
ми шље ни са др жај се ма ски ра не ким по зна тим са др жа-
јем.

Ак ци о не ме то десеод но се на при ме ну кон крет них и ка рак-
те ри стич них по сту па ка а ко је су не по сред но ве за не за ко ри шће ње 
рат не тех ни ке увр шта ва ју се у гру пу ткз. ак ци о них, од но сно по-
сред них ме то да, тј. ме то да ин ди рект ног пси хо ло шко-про па ганд ног 
де ло ва ња. Ре зул та ти њи хо ве при ме не ви дљи ви су по сред но, на кон 
од ре ђе них ак ци ја опе ра тив них је ди ни ца. Ти пич ни пред став ни ци 
те гру пе је су сле де ће ме то де; из во ђе ње пре пад них ак ци ја и ко ри-
шће ње рат них за ро бље ни ка.

– Из во ђе ње пре пад них ак ци ја не за сни ва се на уве ре њу да 
су на си ље, атен та ти, от ми це и сл. са ми за се бе циљ, већ 
на уве ре њу да та кве ак ци је има ју пре све га пси хо ло шко-
про па ганд ни ефе кат, јер те ак ци је уно се не мир и пла ше 
по је дин це и гру пе. На тај на чин се ства ра ју усло ви за 
ефи ка сну при ме ну дру гих ме то да пси хо ло шко-про па-
ганд них сред ста ва, нпр. ме то да иза зи ва ња па ни ке, уз 
при ме ни нај са вре ме ни јих ра дио и звуч них сред ста ва.

– Ко ри шће њем рат них за ро бље ни ка у пси хо ло шко-про-
па ганд ном де ло ва њу је ме тод ко ји се по твр дио у ско ро 
свим ра то ви ма. То илу стру ју мно ги при ме ри ка да се по 
сва ку це ну на сто ја ло за ро би ти про тив нич ког вој ни ка.

Гла си не су не и сти не или по лу и сти не ко је се пре но се нај јед-
но став ни јим пу тем: ''од уха до уха'', ''у по ве ре њу'', ''у че ти ри ока''.... 
пра ће не по зна тим ре фре ном ''је сте ли чу ли....'', ''зна те ли да...'', ''ре-
ћи ћу вам али да ни ко ме не ка же те'', ли че на гру дву сне га оти сну ту 
низ пла ни ну, ко ја ко тр ља ју ћи се по ста је ла ви на. Због то га су оне 
не са мо по себ на вр ста про па ганд них по ру ка, већ и по себ на про па-
ганд на ме то да. Њи хо ва ефи ка сност се те ме љи на пси хо ло шкој за-
ко ни то сти да чо век увек ис по ља ва ве ли ку за ин те ре со ва ност за оно 
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што му се ''са оп шта ва у по ве ре њу'', и што се у ње му ја вља по тре ба 
да то, као зна чај но, са оп шти бли ским осо ба ма. 

Уко ли ко је си ту а ци ја не из ве сна, дра ма тич ни ја, уко ли ко са-
др жи ви ше опа сно сти, уто ли ко та пси хо ло шка за ко ни тост до ла-
зи ви ше до из ра жа ја. Про из вод њи гла си на ве о ма по го ду је дра ма-
тич ност рат них зби ва ња. Основ ни мо ти ви за на ста нак гла си на су 
страх, на да, мр жња и ра до зна лост. Сход но то ме пред мет гла си на 
су ис так ну те лич но сти и ва жни до га ђа ји. Цен три за про из вод њу 
гла си на пред у зи ма ју све по треб не ме ре да би пра во вре ме но от кри-
ва ли осе тљи ве тач ке, а струч ња ци из по ну ђе них по да та ка из вла че 
за кључ ке, утвр ђу ју глав не те ме и кон тро ли шу гла си не. По себ но се 
во ди ра чу на о  ефек ту де ло ва ња на пси ху чо ве ка. Мо же се из дво ји-
ти ви ше вр ста гла си не, као нпр. гла си не за стра ши ва ња, под ри ва-
ња, спон та не и ор га ни зо ва не гла си не.  

Јо зеф Ге белс, нај по зна ти ји ми ни стар про па ган де у исто ри-
ји, лич но је сми шљао об ма њи вач ке гла си не и на ''лу кав'' на чин их  
про ту рао у јав ност. По знат је ње гов трик са ско ром ''ин ва зи јом Бри-
та ни је'', а ра ди ло се о ужур ба ним при пре ма ма за на пад на СССР.

Да кле,  пси хо ло шко-про па ганд ни про из вод ко ји на људ ску 
пси ху де лу је као маљзо ве се гла си на.Оне се де ле нагла си не стра-
ха;гла си не не из вест но сти; гла си не мр жње; об ма њи вач ке гла си не; 
гла си не же ља; са ња лач ке (но стал гич не) гла си не; гла си не ра до зна-
ло сти; гла си не бо ја зни и стреп ње и  гла си не о нат при род ним чу-
ди ма.19)

– Гла си не стра ха су нај ра спро стра ње ни ја вр ста гла си на, 
ко је се ко ри сте у свим кри зним си ту а ци ја ма, на ро чи то 
у ра ту. Страх је нор мал на чо ве ко ва емо ци ја у кри зним 
си ту а ци ја ма, а са др жи, по ред би о ло шке и ра ци о нал но 
вољ ну и со ци јал ну ком по нен ту.

– Гла си не не из ве сно сти чи не по себ ну вр сту гла си на, ко-
је у кри зној си ту а ци ји де лу ју на свест циљ не гру пе, За 
на ста ја ње и ши ре ње тих гла си на основ ни услов је ин-
фор ма тив на изо ла ци ја циљ не гру пе у од но су на до га ђа је 
ко ји за њу има ју ег зи стен ци јал ни зна чај.

– Гла си не мр жње су до би ле  на зив пре ма ци љу пси хо ло-
шко-про па ганд ног ра та ко ји же ли да се по стиг не ши ре-
њем гла си на: иза зи ва ње сум ње, по до зре ња, не по ве ре ња, 
раз до ра и отво ре не мр жње. Не га тив не емо ци је ко је се 
фор ми ра ју под ути ца јем тих гла си на усме ре не су про тив 
не ких основ них вред но сти, ко је не са мо да има ју зна ча ја 

19)  Исто и На род на ар ми ја, 16. 1. 1992.
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за циљ ну гру пу не го су и не пре кид но из ло же не јав ној 
кри ти ци и про це ни: др жав но и вој но ру ко вод ство и по-
је ди ни ру ко во ди о ци; при пад ни ци дру гих пар ти ја, на ци-
ја ра са; при пад ни ци дру гих со ци јал них гру па;  по је ди не 
јав не лич но сти за ко је циљ на гру па има сим па ти је и у 
ко је има по ве ре ње и дру го.

– Об ма њи вач ке гла си не у осно ви са др же об ма ну, за во ђе-
ње, ис кри вља ва ње и об ли ко ва ње чи ње ни ца ствар но сти. 
Да би од ре ђе на вр ста гла си на ипак до би ла епи тет “об-
ма њи вач ке” у њи хо вој осно ви мо ра да по сто ји свр ха; 
да циљ ну гру пу до ве ду у за блу ду или да ство ре ла жну 
пред ста ву о не ком до га ђа ју, лич но сти и по ја ви.

– Гла си не же ља нај че шће на ста ју и ши ре се спон та но, 
као из вор иш че ки ва ња и на да ња ве ли ког бро ја љу ди да 
ће на ста ти не ки до га ђа ји или по ја ва ко ји има ју ве ли ки 
и ег зи стен ци јал ни зна чај. Не по сред не штет не по сле-
ди це ко је би па ра ли са ле не ку ак ци ју или је усме ри ле у 
не же ље ном прав цу углав ном ни су ве за не за те гла си не. 
Ме ђу тим, до та квих по сле ди ца си гур но до ла зи у об ли-
ку раз о ча ра ња и ре зиг на ци је ка да се же ље не оства ре и 
утвр ди не и сти ни то сти не мо гућ ност на ста ја ња же ље ног 
до га ђа ја.

– Са ња лач ке (но стал гич не) гла си не. Но стал ги ја у свом 
из вор ном зна че њу под ра зу ме ва ту гу за род ним кра јем-
за ви ча јем. Фи гу ра тив но, тај тер мин озна ча ва сва ку вр-
сту че жње за не чим дра гим и при јат ним што је чо ве ку 
по ста ло трај но или при вре ме но не до ступ но. У кри зним 
си ту а ци ја ма, на ро чи то у ра ту, вој ни ке одво је не од по ро-
ди ца, за ви ча ја и при ја те ља но стал ги ја под сти че на ира-
ци о нал но по на ша ње, “омек ша ва ње ду ше” и сла бље ње 
бор бе ног мо ра ла. 

– Гла си не ра до зна ло сти. Та вр ста гла си на ни је ди рект но 
у ве зи са кри зним си ту а ци ја ма, али њи хо во на сто ја ње и 
пре но ше ње у мно го ме за ви си од пси хо ло шких, мо рал-
них, ин те лек ту ал них, ка рак тер них и дру гих свој ста ва 
со ци јал них гру па и по је ди на ца. Оп шти, со ци јал ни окви-
ри за на ста ја ње тих гла си на је сте не до ста так ин фор ма-
ци ја  о не ком до га ђа ју или лич но сти ко ји су зна чај ни за 
циљ ну гру пу.

– Гла си не бо ја зни и стреп ње на ста ју пре у ве ли ча ва њем 
свих, чак и нај сит ни јих сла бо сти и не у спе ха, а по себ но 
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вој нич ких по ра за. Њи ма се у не при ја тељ ске ре до ве на-
сто је уне ти бо ја зан и стреп ња за суд би ну по је ди них вој-
них је ди ни ца и по је ди на ца. Гла си не бе жа ња од ствар но-
сти са др же раз не не мо гу ће, али ипак прет по став ке ко је 
де мо ра ли шу. Та ко се нпр. го во ри ло да ће Дру ги свет ски 
рат тра ја ти де сет го ди на, чи ме је Не мач ка про па ган да 
хте ла на ро чи то код Аме ри ка на ца ство ри ти ути сак по 
прин ци пу: че му пре те ра но на пре за ње кад је крај ра та и 
та ко још увек да ле ко.

– Гла си не о нат при род ним чу ди ма ши ри ли су кра јем Дру-
гог свет ског ра та на ци стич ки вла сто др шци ка ко би се 
пред не из бе жним по ра зом на ро ду и вој ни ци ма не ка ко 
по ди гао мо рал. 

Ме ђу та кве гла си не ко је су го во ри ле да ће се ток ра та пре-
о кре ну ти у зад њи час би ла је и она ко јом се твр ди ло да ће смрт 
аме рич ког пред сед ни ка Ру звел та (умро не ко ли ко не де ља пре сло ма 
Не мач ке) има ти дра ма тич не и по зи тив не по сле ди це и спа си ти Не-
мач ку од про па сти.

Гла си не су да кле, јед на од нај ста ри јих ме то да пси хо ло шко-
про па ганд них ак тив но сти. Јед но став но се ши ре а убо ји те су, њи хо-
ви твор ци се те шко от кри ва ју а ла ко сти жу до ци ља. 

По зна ти со ци јал ни пси хо лог Мла ден Зво на ре вић ка же: ''гла-
си не су то бо же исти ни те ин фор ма ци је ко је се усме но ши ре, а чи-
ју исти ни тост ни је мо гу ће не по сред но про ве ри ти'', а Ни ко ла Рит, 
ка же: ''Гла си не су спе ци фич не вр сте тврд њи ко је се за сни ва ју на 
ве ро ва њу, а ко је ко ла ју од осо бе до осо бе, обич но усме ним пу тем, 
без ослон ца на еви дент не фак то ре.''20)

Ка да  се утвр ди са др жај гла си не по треб но је утвр ди ти чи-
ње нич но ста ње, а уко ли ко то ни је мо гу ће, тре ба  утвр ди ти апрок-
си ма ци ју ре ал них до га ђа ја. За тим се утвр ђу ју но си о ци гла си на и 
њи хо ве до ми нант не гру пе, про це не ра ши ре но сти гла си на и про на-
ла зе до ка зи гла си на. Сле де ћи ко рак је утвр ђи ва ње из во ра гла си на, 
а за тим се иден ти фи ку ју по је дин ци ко ји има ју нај ве ћи не фор мал ни 
ауто ри тет у до ми нант ној гру пи но си о ца гла си на. На кра ју гла си ну 
га се или пре у сме ра ва ју ин хи би то ри гла си не. Де ман ти или пре у-
сме ра ва ње има за циљ: иден ти фи ка ци ју из во ра, раз ја шње ње свр хе 
гла си не, раз гра ни че ње исти ни тих по да та ка, тј. чи ње ни ца од ин тер-
пре та ци је и ис кри вље них за кљу ча ка, те на кра ју да ва ње пра вил ног 
ту ма че ња до га ђа ја и ства ра ње же ље ног рас по ло же ња кон та ми ни-

20) Ра до слав Га ћи но вић, ‘’Про па ган да  у слу жби пси хо ло шког те ро ра’’, Без бед ност, бр. 
1/1994, стр. 7.
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ра не гру пе. Де мант има нај ви ше успе ха ако се пре не се усме но, ко-
му ни ка ци јом ли цем у ли це. Но, ка ко је че сто не мо гу ће да јед но 
ли це усме но де ман ту је гла си ну це лој кон та ми ни ра ној гру пи, та да 
у ак ци ју кре ће оспо со бље на гру па за де мант.21) Уко ли ко не ки по је-
дин ци, на су прот де ман ту, на ста ве са ши ре њем не га тив них гла си-
на, по треб но их је иден ти фи ко ва ти и пре ма њи ма за у зе ти по се бан 
став. На ова кав на чин мо гу ће је успе шно спре чи ти ши ре ње гла си-
на, чи је иг но ри са ње пред ста вља  по тен ци јал ну опа сност за опе ра-
тив ну успе шност је ди ни ца у ра ту.

RadoslavGacinovic

POLITICALPROPAGANDA-ANEFFICIENT
WEAPONINMODERNWARFARE

Summary
Pro pa gan da is a term of La tin lan gu a ge ori gin and de ri ves from 

the verb “pro pa ga re” me a ning “spread, wi den” in Ser bian lan gu a ge. 
For the term “pro pa gan da” the re is one synonym - the term “pro pa ga-
tion” which al so de ri ves from the term “pro pa ga re”. This term, which 
was esta blis hed in 1622, is re la ted with a fa mo us re gu la tion of the Po pe 
Gre gory XV by which a le a ding Pa pal in sti tu tion for spre a ding of Cat-
ho lic fa ith (Con gre ga tio de pro pa gan da Fi de) was esta blis hed. 

If one ac cepts the vi ew that pro pa gan da is a skill and met hod of 
per su a sion of hu man gro ups or in di vi du als, then it is pos si ble to con-
clu de that it pre ce ded the birth of in ter na ti o nal re la ti ons. It im pli es that 
hu man be ings im ple men ted pro pa gan dist mo ves in in ter na ti o nal re la ti-
ons sin ce the ir be gin ning. Pro pa gan da is im ple men ted in all sphe res of 
so cial li fe and its ro le is most sig ni fi cant in the war, be ca u se the war is a 
spe ci fic form of so cial con fron ta tion - con flict which con sists of cer tain 
mi li tary and highly con cen tra ted le vel of so cial ac ti vi ti es. It is a so cial 
sta te of af fa irs in which harsh con flicts with an ex ter nal gro up (the sta-
te, the sta te al li an ce) or harsh in ter nal con flicts end up in the form of a 
mi li tary con flict. The war pro pa gan da con sists of all in for ma tion, idea, 
te ac hings and spe ci a li zed way of per su a sion with pur po se of ac hi e ving 
cer tain war ob jec ti ves and al so with the ob jec ti ve of in flu en cing thin-
king, mood and con duct of the pe o ple for pur po se of get ting di rect or 
in di rect advan ta ge out of it. 
Key Words:  Pro pa gan da, war, met hods, re so ur ces, ru mors

21)  Мил ко вић, Д.: ''Гла си не'', Вој на пси хо ло ги ја, МО РХ, За греб, 2005, стр. 403-419.
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Resume
Pro pa gan da is an in ten ti o nal and syste ma tic at tempt of per cep-

tion sha ping and ma ni pu la tion of re a li za tion and be ha vi or with pur po se 
of ca u sing a re ac tion which is in the pro pa ga tor’s in te rest. The re fo re 
pro pa gan da is a tho ughtful spread of ide as wit ho ut con cre te ac tion on 
be half of in di vi dual, gro up or in sti tu tion and wit ho ut the use of harsh 
for ce on the sur fa ce. The pro pa gan dists in dent to esta blish or strengthen 
the ir do mi na tion in va ri o us do ma ins on the ba sis of ide o logy which 
they cla im that they sup port. On the ot her hand, the war is a cer tain 
mo del of so cial con flict bet we en so ci e ti es as ho mo ge no us com mu ni-
ti es and so this con flict ca u ses en ga ge ment of both mi li tary and non-
mi li tary so cial re so ur ces as well as sig ni fi cant so cial in te gra tion. Such 
so cial con flict is sol ved with the use of ar med for ces that are mo re or 
less clo se in sen se of the ir le vel of po wer to the ex tent that both si des 
may ex pect ful fil lment of the ir ob jec ti ves. Sin ce pro pa gan da has a very 
im por tant ro le in the war, the task of a pro pa ga tor is to in flu en ce the 
chan ge of si tu a tion to the be ne fit of his/her own si de and the war ob-
jec ti ves. The war con tri van ce (wit hin the war plan ning) is a ba sic part 
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of ac ti vi ti es of the war pro pa ga tor in the fol lo wing sen se: Firstly, it is 
ne ces sary to ha ve fi ne con trol of the si tu a tion and to cre a te a de si ra ble 
cli ma te for the mes sa ge mar ke ting thro ugh a pro cess cal led “set ting 
the sta ge for the pro pa gan da”. Se condly, the pro pa ga tor has to pro ject 
a “de si ra ble va lue” ima ge in the pu blic. This war con tri van ce is cal led 
the so ur ce of cre di bi lity. In ot her words, the pro pa gan dist has to ha-
ve a ple a sing ap pe a ran ce, aut ho rity and has to lo ok as so me body who 
can be tru sted, or simply, the pro pa gan dist has to ha ve any at tri bu te in 
that sen se which co uld ma ke the per su a ding pro cess easi er.  Thirdly, 
the war ex pe ri en ce im pli es a con struc tion and emit ting of a mes sa ge 
pro jec ting the at ten tion and thin king of the tar ge ted audi en ce pre ci sely 
to the de si red mes sa ge of the com mu ni ca tor and fo urthly, an ef fec ti ve 
in flu en ce sho uld con trol the tar get’s emo ti ons and then of fer the way of 
an swe ring the emo tion in the way which is su i ta ble to the en vi si o ned 
di rec tion of ac ti vity. The pro pa gan dist has to pos ses: the charm (which 
forms cre di bi lity of the spe a ker), the mes sa ge (con veying the mes sa ge 
along with audio ar gu men ta tion that le ads the mes sa ge re ce i ver to so me 
re a li za tion) and ac ti va tion (ful fil ling the audi en ce with emo ti ons) as a 
pre con di tion for the suc cess of his/her ac ti vity in mo dern war fa re.

* Овај рад је примљен 27. априла 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. јуна 2011. године.
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ДраганЖивојиновић

УниверзитетууБеограду–Факултетуполитичкихнаука

ДА ЛИ ЈЕ ОПА ДА ЊЕ НЕ МИ НОВ НО?- НЕ КО ЛИ КО 
АР ГУ МЕ НА ТА ПРО ТИВ* 

Са же так
У овом  ра ду ауто ри до во де у пи та ње глав не ар гу мен те де-

кли ни ста у по гле ду не ми нов но сти опа да ња аме рич ке мо ћи. На во-
де ћи осам ар гу ме на та про тив де кли ни стич ких уче ња, циљ ра да 
је да се по ка же да у ме ђу на род ним од но си ма, по го то во у по гле ду 
про це не не чи је мо ћи не по сто ји ап со лут на си гур ност да ће се не-
што де си ти она ко ка ко то нај ве ћи број љу ди оче ку је. Кон вен ци о-
нал не му дро сти че сто зна ју да по клек ну пред не пред ви ди во сти ма 
де ша ва ња а де тер ми ни зам у ме ђу на род ним од но си ма има мно го 
те же усло ве за жи вот не го што је то слу чај у не ким дру гим обла-
сти ма људ ског де ло ва ња.  
Кључ не ре чи: Ме ђу на род ни од но си; моћ; Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве; 

про цес по ме ра ња мо ћи; опа да ње у мо ћи; бу дућ ност аме-
рич ке мо ћи

У не дав но об ја вље ној књи зи ко ја го во ри о узро ци ма пре вла-
сти За па да  не ка да и бу ду ћој не ми нов ној пре вла сти Ис то ка, стен-
форд ски исто ри чар Јан Мо рис на во ди ре чи ве ли ког ен гле ског про-
све ти те ља Се мју е ла Џон со на ко ји је јед ном при ли ком на пи сао да 
„ка да је чо век умо ран од Лон до на, он је умо ран од жи во та, јер 
у Лон до ну се мо же на ћи све оно што жи вот мо же да пру жи.“1) 

*  Овај текст је ре зул тат ра да на про јек ту ПолитичкиидентитетСрбијеурегионалном
иглобалномконтексту, број 179076, фи нан си ран од стра не Ми ни стар ства про све те и 
на у ке Ре пу бли ке Ср би је. 

1) Ви де ти: Ian Mor ris, „Why the West Ru les--for Now – ex cerpt”, из вор: in ter net, 05/01/11 
http://us.mac mil lan.com/Bo ok Cu stom Pa ge.aspx?isbn=9780374290023#Ex cerpt. Реч је о 
књи зи: WhytheWestRules-forNow:ThePatternsofHistory,andWhatTheyRevealAbout
theFuture, Far rar, Stra us and Gi ro ux, New York, 2010;
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...И за и ста, ка ко пи ше Мо рис, „Лон дон је та да (а реч је о 1777. го-
ди ни - прим. аут.) имао ка те дра ле и па ла те, пар ко ве и ре ке, от ме не 
ре зи ден ци је и стра ћа ре. Али из над све га ту је мо гло да се ку пи 
то ли ко то га да је то пре ва зи ла зи ло и нај лу ђа ма шта ња прет ход них 
ге не ра ци ја. Фи не да ме и го спо да мо гли су да си ла зе ћи из ко чи ја 
ис пред тек из гра ђе них ар ка да Окс форд Стри та ви де но ви те те по-
пут ки шо бра на, ко ји је био про из вод 1760-их, а ко ји су Бри тан ци 
убр зо по че ли да по сма тра ју као  по тре бу, или пак руч не тор бе или 
па сте за зу бе, што су све би ли про из во ди из прет ход не де це ни је. 
И ни су са мо бо га та ши би ли ти ко ји су се пре пу сти ли ча ри ма но ве 
по тро шач ке кул ту ре. Иза зи ва ју ћи згра жа ва ње кон зер ва тив них по-
сма тра ча, тр гов ци су про во ди ли са те у ка фа на ма, си ро ти ња је зва ла 
чај „ну жном на мир ни цом“ а же не фар ме ра су ку по ва ле кла ви ре.“2) 
Украт ко, „Бри тан ци су по че ли да ми сле да су дру га чи ји од оста лих 
љу ди“.3) 

На сли чан на чин ових да на, ма се раз дра га них љу ди у шо-
пинг мо ло ви ма Шан га ја, Пе кин га или Нан ђин га хр ле да  при ба-
ве све оно што ну ди тр жи ште 21. ве ка. Успон На род не Ре пу бли ке 
Ки не има по сле ди це и по по раст ње ног са мо по у зда ња у ме ђу на-
род ним од но си ма али и по по раст  ку пов них апе ти та ста нов ни ка 
„но ве по тро шач ке су пер си ле“. 4) Са по ме ра њем мо ћи са За па да на 
Ис ток исто вре ме но до ла зи и до по ме ра ња на де, ка ко је то не дав-
но об ја вио ен гле ски „Eko no mist“.5) У том сми слу, свет ска струч на 
и ши ра ли те ра ту ра опа да ње аме рич ке мо ћи и мо ћи За па да узи ма 
као го то ву ствар а до ла зак Ки не на ме сто нај моћ ни је зе мље све та 
је по мно ги ма са мо пи та ње вре ме на. Глав на хи по те за овог ра да је 
да пре не го при хва ти мо ар гу мен те де кли ни ста о то ме да је про цес 
по ме ра ња мо ћи са За па да на Ис ток не ми нов ност да о то ме тре ба 
раз ми сли ти ба рем још јед ном. На во де ћи осам ар гу ме на та про тив 

2) Ви де ти: Исто, op. cit. 

3) исто, op. cit. 

4) Ви де ти: “The New Shop ping Su per po wer”, Newsweek,  из вор: in ter net 20/1/11 http://www.
new swe ek.com/2009/03/20/the-new-shop ping-su per po wer.html

5) „То ком по след њих 400 го ди на За пад је, кад је у пи та њу оп ти ми зам, ужи вао ком па ра тив-
ну пред ност над остат ком све та. За пад ни ин те лек ту ал ци су утр ли пут иде ја ма про све ти-
тељ ства и про гре са а за пад ни „чо век од ак ци је“ ко ри стио је тех но ло ги ју ка ко би на мет-
нуо сво ју во љу остат ку све та. Оче ви осни ва чи ко ји су чвр сто ве ро ва ли да ће зе мља ко ју 
су ство ри ли би ти бо ља не го би ло ко ја до та да, по ну ди ли су гра ђа ни ма не са мо пра во на 
жи вот и сло бо ду не го и тра га ње за сре ћом... Са да на да ме ња ме ња ме сто свог бо рав ка. 
Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња „Pew Re se arch“ цен тра, не ких 87 по сто Бри та на ца, 50 
по сто Бра зи ла ца и 45 по сто Ин ди ја ца ми сли да се њи хо ва зе мља кре ће у пра вом сме ру 
док 31 по сто Бри та на ца, 30 по сто Аме ри ка на ца и 26 по сто Фран цу за ве ру је у та ко не-
што кад су у пи та њу њи хо ве др жа ве. Ви де ти: “The Re di stri bu tion of Ho pe”, TheEcono-
mist, iz vor: in ter net 17/12/10 http://www.eco no mist.com/no de/17732859
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де кли ни стич ких уче ња, циљ ра да је да се по ка же да у ме ђу на род-
ним од но си ма, по го то во у по гле ду про це не не чи је мо ћи не по сто ји 
ап со лут на си гур ност да ће се не што де си ти она ко ка ко то нај ве ћи 
број љу ди оче ку је. Кон вен ци о нал не му дро сти че сто зна ју да по-
клек ну пред не пред ви ди во сти ма де ша ва ња а де тер ми ни зам у ме-
ђу на род ним од но си ма има мно го те же усло ве за жи вот не го што је 
то слу чај у не ким дру гим обла сти ма људ ског де ло ва ња.  Рад ће се 
по ред уво да и за кључ ка са сто ја ти од де ла ко ји се од но си на осам 
пи та ња за де кли ни сте од но сно на осам  ар гу ме на та про тив де кли-
ни стич ких уче ња. 

Далијеовогапутастварнодошаокрај?
Неколикопитањазадеклинисте

Упр кос сна зи ар гу ме на та ко је де кли ни сти ко ри сте, и ве ли-
ком бро ју при ме ра из исто ри је ко ји ма пот кре пљу ју сво је ста во ве, 
по сто је не ке не ја сно ће у ар гу мен ти ма ко је на во де као и ло ги ци раз-
ми шља ња а ко је ће мо ми овом при ли ком, због не до стат ка про сто-
ра, са мо украт ко на ве сти (за скра ће ни при каз ових пи та ња ви де ти 
Та бе лу 1.)6)

Каопрво,приметна јеизвеснафаталистичкацртауова-
квимпогледиманасудбинуАмерикеусавременомсвету,тојест
чиниседаштагодљудиуземљамакојесууопадањучинили,једна
стварјенеминовна:силазаксаисторијскепозорнице7). Оста ла је 
као при мер по зна та ре че ни ца из ре че на од стра не Мар га рет 

6) О де кли ни зму у ме ђу на род ним од но си ма и на ро чи то о де кли ни зму у Сје ди ње ним Аме-
рич ким Др жа ва ма ви де ти ши ре у: Дра ган Р. Си мић, Дра ган Жи во ји но вић, „Од Спут њи-
ка до Ле но ва: шест та ла са аме рич ког де кли ни зма по сле Дру гог свет ског ра та“, ГОДИ-
ШЊАК, 2010, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, Го ди на IV, Број 4, стр. 269-295.

7) У тек сту ко ји на те му опа да ња мо ћи им пе ри јал не Шпа ни је у ше сна е стом и се дам на е-
стом ве ку пи ше бри тан ски исто ри чар Џон Х. Ели от на во де се два зна че ња ре чи опа да ње 
у та да шњем све ту: јед но би о ло шко, дру го исто риј ско. „Би о ло шки по сма тра но, сва ки ор-
га ни зам про ла зи кроз про цес ра ста, зре ло сти и про па да ња; и по што је то би ло при род-
но, та ко не што се ни је мо гло за у ста ви ти – осим, на рав но (и ту је по сто ја ла мо гућ ност 
спа се ња) уко ли ко се Бог ди рект но не уме ша у људ ске по сло ве. Ова си ту а ци ја шпан ске 
про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но сти уну тар ци клич ног про це са на осно ву ко јег 
при ро да функ ци о ни ше, чи ни ми се да је од и гра ла (кључ ну - прим.  аут.) уло гу у 
ства ра њу тог осе ћа ја фа та ли зма ко ја је био ве о ма при су тан код шпан ске вла да ју ће 
кла се се дам на е стог ве ка (под ву као аут.). То чак се не у мит но окре тао и нај бо ље че му 
су се мо гли на да ти је да га ма ло успо ре пре не го што ства ри опет кре ну на го ре. Пе си-
ми зам је био оја чан исто риј ском ана ло ги јом са суд би ном Рим ског цар ства. Шпан ци су 
се бе у до ба сво је нај ве ће мо ћи до жи вља ва ли као мо дер не на след ни ке Ри мља на; и са да, 
у да ни ма про бле ма, ана ло ги ја ко ју су та ко са мо у ве ре но ко ри сти ли је по ста ла из у зет но 
не при јат на. Ако су они Ри мља ни на шег до ба, ка ко он да Им пе ри јал на Шпа ни ја мо же 
из бе ћи про цес де ге не ра ци је и опа да ња ко јем је и Им пе ри јал ни Рим ко нач но под ле гао.“ 
Ви де ти ши ре о то ме у: John H. El li ot, „Ma na ging Dec li ne: Oli va res and the Grand Stra tegy 
of Im pe rial Spain“, in: Paul Ken nedy, Ed., GrandStrategiesinWarandPeace, Yale Uni ver-
sity Press, New Ha ven, 1991, pp. 87-104. (ци тат је са стра не 90.)
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Пи та ња Ар гу мен ти де кли ни ста Ар гу мен ти про тив

Да ли је суд-
би на им пе ри ја 
уна пред од ре-
ђе на и или је 
мо гу ће “ис ко-
чи ти” из кру га 
успо на и па да?

-  Из гле да “да се не 
мо же ура ди ти ни-
шта за на ци ју за 
ко ју не ра ди вре ме” 
(Мар га рет Та чер)

-  Успон и пад 
великих сила као 
природни закон 

- Про цес опа да ња у 
мо ћи  ни је не по вра-
тан и не про ме њив 
- Опадање је могуће 
зауставити, успорити 
или чак окренути у 
супротном смеру

Да ли је еко но-
ми ја нај ва жни-
ји из вор мо ћи?

-  “ У про це су одр жа ва-
ња ста ту са ве ли ке 
си ле нај ва жни је су 
три ства ри: но-
вац, но вац и но вац” 
(Пол Ке не ди)

-   „Све почиње са 
огромним дуговима 
а завршава се са 
неумитним смањењем 
у средствима 
расположивим за 
трошкове копнених 
снага, морнарице и 
ваздухопловства“ 
(Ниал Фергусон)

-Ни је све у нов цу. 
Има не што и у не ким 
дру гим ства ри ма
“На про сто је су ви-
ше мно го до ка за ко ји 
ука зу ју на дру ге ства-
ри: ге о гра фи ја, вој на 
ор га ни за ци ја, мо рал 
на ци је, си стем са ве зни-
штва” (Пол Ке не ди)
-Раз ли ка мо ћи и ути ца ја 
- Разлика између 
моћи као контроле 
над одређеним 
ресурсима и моћи као 
контроле над исходима 
односно понашањима 
других актера  

Мо же ли се моћ 
ме ри ти? Шта 
све су пер си ла 
тре ба да ура ди 
да би за др жа-
ла тај ста тус?
      

-  БДП и сто пе ра-
ста као нај ва жни-
ји из во ри мо ћи

-  Суперсила треба да 
испуни сва очекивања 
и да победи сваког 
ко покуша да јој 
се супротстави 

-Ме ре ње мо ћи као го-
то во не мо гућ по ду хват
-Проблем претераних 
очекивања често 
замагљује разлику 
између оног ко има мање 
и оног ко има више моћи

Ка кве по сле-
ди це по си ле у 
опа да њу има 
на ше опа жа ње 
тог про це са? 
Ка ква је уло га 
пси хо ло ги-
је у про це су 
успо на и па да 
ве ли ких си ла?

-  Опа да ње у мо ћи је 
ствар но и пси хо-
ло ги ја ту не игра 
ве ли ку уло гу

-  Људ ски мо зак при-
род но те жи да ви ше 
па жње по кла ња ло шим 
не го до брим ве сти ма

-  У покушају да се све 
објасни, често се важ-
не нијансе и детаљи 
потпуно изостављају
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“Im pe rial over-
stretch” или 
“en ti tle ment 
over stretch”?

“Они ко ји до но се од-
лу ке у Ва шинг то ну 
се мо ра ју су о чи ти са 
муч ном и трај ном  чи-
ње ни цом да је уку пан 
збир гло бал них ин те ре-
са и оба ве за Сје ди ње-
них Др жа ва са да мно го 
ве ћи од сна ге др жа ве да 
их бра ни све исто вре-
ме но.” (Пол Ке не ди)

-  „Исто риј ски по да ци 
су ге ри шу да ако јед на 
кон крет на на ци ја одва ја 
токомдужегвремен-
скогпериодави ше од 
10 %  (а у не ким слу ча-
је ви ма, ка да је струк-
ту рал но сла ба, ви ше 
од 5 %) на ци о нал ног 
до хот ка на на о ру жа ва-
ње, то нај ве ро ват ни је 
огра ни ча ва ње го ву сто-
пу ра ста“ (Пол Ке не ди)

-  Спољна политика 
САД ће пре бити 
жртва „пренапрезања 
социјалних давања“ 
него класичног 
„империјалног 
пренапрезања“ 
(Ендрју Крепиневич, 
Мајкл Манделбаум)

Ка ко сто је 
кон ку рен ти?

-  Ки на као бу ду ћа свет-
ска си ла број је дан; 
огром не сто пе ра ста 
и све ве ћа вој на моћ

-  Европ ска уни ја као 
гло бал ни играч

-  Земље БРИК

-  САД као је ди на зе мља 
са све о бу хват ном мо-
ћи (пре власт у свим 
ње ним ди мен зи ја-
ма)  и мо ћи чи ји је 
до ма шај гло ба лан

Ка да је ствар-
но крај?

По сто је до га ђа ји по сле 
ко јих ви ше ни шта ни је 
исто и ко ји од ре ђу-
ју суд би ну им пе ри ја

- Ве ли ке си ле оп ста ју 
из раз ли чи тих раз ло-
га па чак и он да кад 
из гу бе сво ју моћ

-Тешко је проценити док 
се ствари још одигравају  
који је догађај пресудан 
у процесу опадања моћи

Мо же ли се 
упра вља ти 
опа да њем у 
мо ћи ? Да ли је 
мо гу ће “па мет-
но опа да ти”?

-Ве ли ке си ле у опа-
да њу су о ча ва ју се са 
из бо ри ма ко ји се кре ћу 
у ра спо ну до не ми ла и 
не дра га, из ме ђу ма ње 
и ви ше ло шег из бо ра

-Мо гу ће је па мет ном  
по ли ти ком и до но ше њем  
пра вих од лу ка ко је на 
пра ви на чин  пре по зна ју 
дух вре ме на за у ста ви ти, 
успо ри ти или пре о кре-
ну ти опа да ње им пе ри ја

Та бе ла 1: Осам пи та ња за де кли ни сте
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Та чер, не ка да шње пре ми јер ке Ве ли ке Бри та ни је, ко ја је под-
но се ћи остав ку на ту функ ци ју, из ме ђу оста лог ре кла и ка ко од ла-
зи, јер не мо же да ура ди ни шта за на ци ју за ко ју не ра ди вре ме. Да 
ли за и ста не по сто ји ни ка ква на да за си ле у опа да њу да про ме не 
сво ју суд би ну? 

Исто ри ча ри опа да ња прет ход них си ла у про шло сти, по пут 
Ар нол да Тојн би ја, с пра вом су кон ста то ва ли сле де ће: „Раз вој се де-
ша ва кад год иза зов по кре не успе шну ре ак ци ју ко ја за тим по бу ди 
но ви и друк чи ји иза зов. Ни смо про на шли ни је дан искон ски раз лог 
за што се тај про цес не би по на вљао у не до глед, иако је, исто риј-
ска је чи ње ни ца, ве ћи на ци ви ли за ци ја у то ме би ла не у спе шна.”8) 
Ако при хва ти мо да је опа да ње про цес, за што не би мо гло до ћи и 
до  по вре ме них успо на у том про це су, па и до са свим су прот них 
кре та ња. Јед но од нај бо љих де ла на ову те му, Ги бо но ва ви ше том-
на сту ди ја ко ја је под на сло вом “Опа да ње и про паст Рим ског цар-
ства” об ја вље на кра јем 18. ве ка, све до чи да, иако је Рим ско цар ство 
по че ло да опа да на кон смр ти ца ра Мар ка Ауре ли ја,  по сто ја ле су 
фа зе об но ве мо ћи цар ства и да се на то ме пу но ра ди ло и то ве о ма 
успе шно, ма кар у слу ча ју Ди о кле ци ја но вих ре фор ми или пак са 
до ла ском Кон стан ти на Ве ли ког на че ло цар ства.9) Ко нач ни ис ход и 
суд би не цар ста ва се по на шем ми шље њу, ипак не мо гу зна ти уна-
пред ко ли ко год исто ри ја та ко не што го во ри ла. У под руч ју људ-
ских ства ри де тер ми ни зам, ипак ни је та ко су ве рен као у  обла сти 
при род них на у ка.10) 

8)  Ову ре че ни цу је Фа рид За ка ри ја са свим оправ да но узео за мо то сво је књи ге „По ста ме-
рич ки свет“. Ви де ти: Фа рид За ка ри ја, Постамеричкисвет, Хе ликс, Сме де ре во, 2009.

9)  Едвард Ги бон, бри тан ски исто ри чар из вре ме на про све ти тељ ства об ја вио је у пе ри о ду 
од 1776. до 1788. го ди не ше сто том ну књи гу под на сло вом “Исто ри ја опа да ња и про па-
сти Рим ског цар ства”. За срп ски пре вод овог де ла ви де ти: Едвард Ги бон, Опадањеи
пропастРимскогцарства, Но лит, До си је, Бе о град, 2007, тре ће из да ње; 

10) У на ја ви књи ге ко ја  jе иза шла у фе бру а ру ове го ди не, а ко ја се ба ви бу дућ но шћу аме-
рич ке мо ћи у два де сет пр вом ве ку, Џо зеф Нај на ову те му пи ше сле де ће: “Кон вен ци о-
нал на му дрост твр ди да да ће гло бал на рав но те жа сна га ве ро ват но би ти про ме ње на у 
два де сет пр вом ве ку. Ко то мо же  (са си гур но шћу –прим. аут.) зна ти? Пр во, мо ра мо се 
чу ва ти од по гре шних ме та фо ра као што је она о при род ном опа да њу. Др жа ве не ма ју, 
за раз ли ку од љу ди, пред ви див жи вот ни ток (ми сли се на ро ђе ње, де тињ ство, мла дост, 
сред ње до ба, ста рост и смрт – прим. аут.). На при мер, на кон што је Бри та ни ја из гу би ла 
сво је аме рич ке ко ло ни је кра јем осам на е стог ве ка, Лорд Хо реј шио Вол пол (бри тан ски 
исто ри чар, по ли ти чар и из да нак јед не од нај у глед ни јих бри тан ских по ро ди ца – прим. 
аут.) ла мен ти рао је над ти ме што је Бри та ни ја овим све де на на јед ну бе зна чај ну зе мљу, 
по пут Дан ске или Сар ди ни је. Он ни је ус пео да пред ви ди да ће ин ду стриј ска ре во лу ци ја 
до не ти Бри та ни ји још је дан век чак и ве ће пре мо ћи у свет ским по сло ви ма. Рим је остао 
до ми нан тан ви ше од три ве ка по што је до сти гао апо геј сво је мо ћи. Чак ни та да, Рим 
ни је пао због успо на не ке дру ге др жа ве већ је не стао та ко што је до жи вео на хи ља де 
по се ко ти на од стра не ра зних вар вар ских пле ме на. У ства ри, свим по мод ним пред ви ђа-
њи ма да ће Ки на, Ин ди ја или Бра зил пре те ћи Сје ди ње не Др жа ве у де це ни ја ма ко је су 
пред на ма, тре ба по ру чи ти да ће ве ће прет ње до ла зи ти од мо дер них вар ва ра и не др жав-
них ак те ра.” Ви де ти: Jo seph S.Nye, Jr., TheFutureofpowerinthe21Century-authorsnote, 
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Каодруго,кључнојепитањедалијеекономијанајважнији
извормоћи? Упр кос ја ким ар гу мен ти ма ко ји го во ре да се моћ јед-
не зе мље  углав ном за сни ва на сна жној еко ном ској осно ви, моћ 
има мно го ви ше ди мен зи ја и мно го је сло же ни ји фе но мен не го што 
то мо же из гле да ти на пр ви по глед. 11) Узро ци аме рич ке до ми на ци је 
ни су би ли са мо у ја кој еко но ми ји и ја кој вој сци, већ и у ге о гра фи-
ји, кул ту ри, ути ца ју у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, од но сно и у 
твр дој и у ме кој мо ћи нај оп шти је го во ре ћи12). Ове но ве ди мен зи је 
мо ћи и чи ње ни ца да их је Аме ри ка има ла ви ше не го оста ли, би ле 
су, из ме ђу оста лог, оно што је де ба ту из ме ђу де кли ни ста и ре ви ва-
ли ста ја сно окре ну ло на стра ну ових дру гих у вре ме ну по сле Хлад-
ног ра та.13) Не ма сум ње да Ке не ди јев ар гу мент о не јед на ким сто па-
ма ра ста ме ђу др жа ва ма др жи во ду, јер је пот пу но не мо гу ће да оне 
иду истим то ком, али је исто та ко ја сно да се ви со ке сто пе ра ста и 

Pu bli cAf fa irs, New York, 2011, из вор: In ter net 16/08/10 http://www.pu bli caf fa irs bo oks.com/
pu bli caf fa irs bo oks-cgi-bin/dis play?bo ok=9781586488918&vi ew=no te; За не ке од глав них 
ар гу ме на та ко ји се из ла жу у књи зи ви де ти та ко ђе: Jo seph S. Nye, Jr., CyberPower, May 
2010, Bel fer Cen ter for Sci en ce and In ter na ti o nal af fa irs, John Ken nedy School of Go vern-
ment, Har vard Uni ver sity, Cam brid ge, Mas sac hus setts, из вор: in ter net 01/06/10 http://bel fer-
cen ter.ksg.har vard.edu/fi les/cyber-po wer.pdf;

11)  О мо ћи у ме ђу на род ним од но си ма ви де ти ши ре у: Jo seph S. Nye, Jr., PowerinGlobal
InformationAge:FromRealismtoGlobalization, Ro u tled ge, Lon don, 2004; Mic hael Bar nett, 
Raymod Du vall “Po wer in In ter na ti o nal Po li tics”, International Organization, 59, Win ter 
2005, pp. 39-75.; Fe lix Be ren sko et ter, M. J. Wil li ams, Eds., PowerinWorldPolitics, Ro u-
tled ge, Lon don, 2007;  За ме ре ње мо ћи ви де ти: As hley J. Tel lis, Ja ni ce Bi ally, Chri stop her 
Layne, Me lis sa Mcpher son, MeasuringNationalpower in thePostIndustrialAge,  RAND 
Cor po ra tion, San ta Mo ni ca, Ca., 2000, из вор: in ter net: 11/01/09 http://www.rand.org/pubs/
mo no graph_re ports/MR1110/ За не што дру га чи је ар гу мен те ви де ти: Gre gory F. Tre ver ton, 
Seth G. Jo nes, MeasuringNationalPower, RAND Cor po ra tion, San ta Mo ni ca, Ca., 2005, 
из вор: in ter net 11/01/09 http://www.rand.org/pubs/conf_pro ce e dings/2005/RAND_CF215.
pdf; Gre gory Tre ver ton, Seth G. Jo nes, „Me a su ring Po wer: How to Pre dict Fu tu re Ba lan ces“, 
HarvardInternationalReview, iзвор: in ter net 10/01/09 http://www.en tre pre ne ur.com/tra de jo-
ur nals/ar tic le/print/133706587.html; Wil li am In bo den, „What is Po wer? And how much of it 
Ame ri ca ha ve“, TheAmericanInterest, Hol li days No vem ber/ De cem ber 2009, pp. 15-27.; О 
ме кој мо ћи ви де ти: Jo seph S. Nye, Jr., SoftPower–TheMeanstosuccessinWorldPolitics, 
Pu blic Af fa irs, New York, 2004;

12)  О из во ри ма аме рич ке мо ћи ви де ти ши ре у: Step hen M. Walt, TamingAmericanPower, W. 
W. Nor ton, New York, 2005, pp. 11 – 61.; Су штин ска пред ност Сје ди ње них Аме рич ких 
Др жа ва у од но су на оста ле им пе ри је из про шло сти би ла је та што су оне има ле пред-
ност у свим ди мен зи ја ма мо ћи а при том је и оп сег њи хо ве им пе ри је био гло ба лан. У ра-
ни јим слу ча је ви ма увек је из о ста јао је дан од ова два кључ на еле мен та (све о бу хват ност 
и гло бал ност). На при мер Рим је имао све о бу хват ност али ни је био гло бал на им пе ри ја, 
док је Бри та ни ја има ла гло бал ност али ни је има ла све о бу хват ност. Слич на си ту а ци ја 
би ла је и са Со вјет ским Са ве зом, док Ки ни да нас не до ста ју и је дан и дру ги еле мент 
од но сно тре ба још да по ра ди на ме кој мо ћи као и да стек не ка па ци те те за гло бал но про-
јек то ва ње мо ћи (glo bal po wer pro jec tion ca pa bi li ti es). 

13)  Ши ре о то ме ви де ти у: Дра ган Р. Си мић, Дра ган Жи во ји но вић, „Од Спут њи ка до Ле-
но ва: шест та ла са аме рич ког де кли ни зма по сле Дру гог свет ског ра та“, стр. 274-275, 
на ро чи то фу сно ту бр. 17. 
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еко ном ска моћ не пре тва ра ју ди рект но у ре зул тат ко ји же ли те.14) 
По ре чи ма, Аро на Фрид бер га, “по је ди ни ана ли ти ча ри чи не кла-
сич ну гре шку ко ја се учи на увод ним кур се ви ма у по ли тич ке на у ке, 
из јед на ча ва ју ћи моћ као кон тро лу над ре сур си ма, са мо ћи као кон-
тро лом над ис хо ди ма, то јест ре зул та ти ма.”15)  Прак тич но, то зна чи 
да ве ли ка еко ном ска моћ не зна чи ну жно и ре зул та те ко је же ли те да 
оства ри те, од но сно моћ не тре ба ме ша ти са ути ца јем. Да кле, пут 
од пре тва ра ња еко ном ске мо ћи у моћ ко ја мо же да про ме ни не чи је 
по на ша ње при лич но је ду га чак и си гур но не иде по ауто ма ти зму. 
На кра ју, и сам Пол Ке не ди ко ји че сто на во ди ста во ве по пут ових 
у ко ји ма се ка же “да у раз ву че ним ра то ви ма ве ли ких си ла (обич но 
и ко а ли ци ја) по бе ду за до би ја стра на са на пред ни јом про из вод ном 
осно вом - или, ка ко су шпан ски ка пе та ни има ли оби чај да ка жу, 
оно ме ко има по след њи ескудо”16) или пак сле де ћег у ко јем на во ди 
ре чи “јед ног од са вет ни ка Фи ли па II, да су у про це су одр жа ва ња 
ста ту са ве ли ке си ле нај ва жни је три ства ри: но вац, но вац и но вац”17) 
на бра ја и не ке дру ге ва жне из во ре мо ћи. На и ме, по ку ша ва ју ћи да 
се из бо ри са зам ка ма еко ном ског де тер ми ни зма, Ке не ди твр ди да 
“упр кос стал ној за ин те ре со ва но сти ове књи ге (ми сли се на књи гу 
“Успон и пад ве ли ких си ла - прим. аут.) да иде тра гом ,,круп ни јих 
тен ден ци ја” у свет ским су ко би ма про те клих пет ве ко ва, она не твр-
ди да еко но ми ја де тер ми ни ше сва ки до га ђај, или да је она је ди ни 
узрок успе ха и не у спе ха сва ке др жа ве, На про сто је су ви ше мно го 
до ка за ко ји ука зу ју на дру ге ства ри: ге о гра фи ја, вој на ор га ни за ци-
ја, мо рал на ци је, си стем са ве зни штва и мно ге дру ге ства ри мо гу да 
ути чу на ре ла тив ну сна гу при пад ни ца си сте ма др жа ва. У осам на-
е стом ве ку, на при мер, Ује ди ње не про вин ци је су би ле нај бо га ти ји 
део Евро пе, а Ру си ја нај си ро ма шни ји - па ипак су Хо лан ђа ни па ли, 
а Ру си се уз ди гли”.18)

14) У тек сту ко ји је об ја вио у ча со пи су „The World To day“ у бро ју за ав густ и сеп тем бар 
2010. го ди не, а ко ји из да је Кра љев ски ин сти тут за ме ђу на род не по сло ве из Лон до на, 
Пол Ке не ди под вла чи зна чај не јед на ких сто па ра ста у про це су успо на и па да ве ли ких 
си ла и из два ја га као кључ ни до каз сво је хи по те зе да ће се тај про цес на ста ви ти и у бу-
дућ но сти то јест да је пад Сје ди ње них Др жа ва и успон Ази је не ми но ван. Ви де ти ши ре 
о то ме у: Paul Ken nedy, „Ri se and Fall“, TheWorldToday, August-Sep tem ber 2010, pp. 6-9. 
(за овај ар гу мент на ро чи то ви де ти стра ну 7.); О раз ли ка ма из ме ђу мо ћи и ути ца ја ви де-
ти: Chris Brown, Kir sten Ainly, UnderstandingInternationalRelations, Pal gra ve Mac mil lan, 
Lon don, 2005, Third Edi tion, po gla vlje 5, na ro či to stra ne 80-91.  

15) Ви де ти: Aaron Fri ed berg, “Sa me old songs: What De ci nists (and Tri ump ha lists) miss”, The
AmericanInterest, No vem ber / De cem ber 2009, iz vor: in ter net:  16/08/10 http://www.vi et-
stu di es.in fo/kin hte/Fri ed berg_Dec li nist_AI.htm

16) Ви де ти: Пол Ке не ди, Успонипадвеликихсила, Успонипадвеликихсила, Слу жбе ни 
Лист СРЈ, Бе о град, ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 19. 

17) Ви де ти: Paul Sol man, „In ter vi ew with Paul Ken nedy“, из вор: in ter net 15/08/10 http://www.
pbs.org/new sho ur/bb/bu si ness/jan-ju ne10/ken nedy_03-02.html?print

18)  Ви де ти: Pol Ke ne di, Usponipadvelikihsila, op. cit. str. 18-19. 
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Каотреће, по сто ји кад је моћ у пи та њу је дан ве ли ки про-
блем, а то је ње но мерење, то јест по ку шај кван ти фи ко ва ња не че га 
што се ме ре њу ве о ма опи ре. Ука зу ју ћи на ово у тек сту об ја вље-
ном у про лећ ном бро ју ча со пи са “Хар вард In ter na ti o nal Re vi ew” за 
2007. го ди ну, Ви ли јем Кар ти Вол форт, про фе сор Дар мут ко ле џа у 
Њу Хемп ши ру, упо зо ра ва ана ли ти ча ре на че ти ри пра ви ла на ко-
ја тре ба обра ти ти па жњу ка да се ана ли зи ра моћ у ме ђу на род ним 
од но си ма, а ко ја се вр ло че сто пре ви ђа ју: 1) Тре ба има ти ја сну 
де фи ни ци ју мо ћи 2) Обра ти ти па жњу на  оквир ци ље ва, то јест 
оче ки ва ња ко ја има те од не ког 3) Не осла ња ти се са мо на је дан 
ин ди ка тор и 4) Узе ти у раз ма тра ње и ла тент ну моћ.19) За пред мет 
на шег ис тра жи ва ња на ро чи то је за ни мљи во ње го во упо зо ре ње ко-
је се од но си на оквир ци ље ва, то јест ко ја су то оче ки ва ња ко ја 
нај моћ ни ја зе мља све та мо ра да ис пу ни да би до шла на то ме сто 
и,  што је још те же, одр жа ла се на ње му. По Вол фор ту, про блем 
пре ве ли ких оче ки ва ња на ро чи то се оте жао он да ка да се од су пер-
си ле по че ло оче ки ва ти да ре ша ва сва ки гло бал ни про блем ко ји се 
по ја ви у све ту. Да кле, као и у обич ном жи во ту и ов де мно го за ви си 
од ци ље ва ко је се би по ста ви мо или пак од оче ки ва ња ко ја дру ги 
има ју од нас. Уко ли ко су ти ци ље ви не ре ал ни, а при том ни смо баш 
ми ље ни ци фор ту не, он да је нор мал но да ће би ти пра ће ни не у спе-
си ма. Глав но ме ри ло за успех у ра ту у Ира ку ко је је пред сед ник 
Џорџ Во кер Буш се би по ста вио од но си ло се на то да се од Ира ка 
на пра ви де мо крат ска зе мља у за пад ном сми слу те ре чи. С об зи ром 
на по ли тич ку кул ту ру и исто ри ју, на рав но да је то од по чет ка би ла 
не мо гу ћа ми си ја. Та ко ђе, да ли је мо гу ће по бе ди ти у ра ту у Ав га-
ни ста ну има ју ћи у  ви ду  ону чу ве ну опа ску да ге ри ла по бе ђу је док 
год не из гу би, од но сно док год по сто ји? На рав но да ни је, и ја сно је 
да мно го то га што се да нас Аме ри ци при пи су је као не у спех има у 
ства ри ве зе са пре те ра ним оче ки ва њи ма шта све нај моћ ни ја зе мља 
све та тре ба да ура ди. 

19) Ви де ти: Wil li am C. Wohlforth, “Uni po lar Sta bi lity: The Ru les of Po wer Analysys”, Harvard
InternationalReview, Vol. 29, no. 1, Spring 2007, из вор: in ter net 05/06/07 http://hir.har vard.
edu/in dex.php?pa ge=ar tic le&id=1611; У пр вом пра ви лу Вол форт нас упо зо ра ва да не ме-
ша мо моћ као кон тро лу над ре сур си ма са мо ћи као ути ца јем то јест спо соб но сти да се 
про ме ни не чи је по на ша ње. То што не ус пе те да про ме ни те не чи је по на ша ње не зна чи 
да сте ма ње моћ ни у сми слу мо ћи као кон тро ле над ре сур си ма већ да јед но став но ва ша 
моћ ни је ус пе ла да про из ве де же ље ни ре зул тат што ина че ни је рет кост кроз исто ри ју. 
У дру гом пра ви лу Вол форт ја сно ста вља до зна ња да са по ра стом мо ћи ра сту и оче ки-
ва ња шта све са том мо ћи мо ра те да оства ри те од но сно ци ље ви се стал но по ме ра ју и 
ле стви ца ко ју мо ра те да пре ско чи те сва ки пут је све ви ше и ви ше. Тре ће пра ви ло го во ри 
о то ме да се мно го ства ри мо ра узе ти у раз ма тра ње при ли ком ме ре ња мо ћи а не са мо 
њен кван ти та тив ни део а по го то во не са мо еко но ми ја у сми слу па ри те та ку пов не мо ћи 
или пак сто па ра ста. На кра ју, про фе сор Вол форт упо зо ра ва да моћ има свој ак ту ел ни и 
ла тент ни део и да тре ба обра ти ти па жњу не са мо на то шта зе мље тре нут но ко ри сте већ 
и шта би мо гли да ко ри сте од но сно шта им је све на рас по ла га њу  то јест ко ли ки им је 
оп сег спољ но по ли тич ких сред ста ва у сми слу оства ре ња по ста вље них спољ но по ли тич-
ких ци ље ва.  Ви де ти: Исто 
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Каочетврто,важноједодатиовдепсихолошкиефекатко-
ји на про це ну ста ња аме рич ке мо ћи од и гра ва тре ну так у ко јем се 
то чи ни, од но сно кон текст у ком се то де ша ва20). У тек сту ко ји се 
ба ви еко ном ском кри зом у Грч кој и ти ме ко ли ко је пси хо ло ги ја ути-
ца ла на пре у ве ли ча ва ње објек тив но те шког ста ња, Тје ри Ма ље ре 
и Оли вје Ули је, дво ји ца ис тра жи ва ча из Швај цар ске и Фран цу ске, 
твр де да се од го во ри на пи та ње за што је Грч ка та ко бр зо па ла по 
пи та њу кре дит ног реј тин га, ис под Па ки ста на, из си ту а ци је где је 
би ла ско ро јед на ка са Не мач ком, на ла зе у не у ро ло ги ји.21) На и ме, 
они сма тра ју да наш мо зак ре а гу је мно го пре на ло ше не го на до-
бре ве сти. По ред стан дард не при че да ми ми кри ја игра ва жну уло гу 
и да се на тр жи шту че сто “сле ди ста до”, то јест ве ћи на, они на во де 
још не ко ли ко раз ло га за ова кву си ту а ци ју.22) Као пр во, из гле да да 
се екс тре ми зам у ста во ви ма на гра ђу је. На и ме, “ве ћи на на уч ни ка и 
кре а то ра јав ног мње ња зна да ће мно го ве ћи до би так би ти ако се 
по ста ве екс трем ни ис хо ди, а не са мо по ре ђа ју чи ње ни це”23). Та ко 
ако ка же те да је Аме ри ка на ру бу про па сти, при ву ћи ће те сва ка ко 
ви ше па жње, не го да ре ђа те чи ње ни це ко је су љу ди ма че сто за-
мор не и не за ни мљи ве, упр кос то ме што ну де из ни јан си ра ни ју и 
ве ро ват но исти ни ти ју сли ку.  Као дру го, су жа ва ње из бо ра је дру ги 
про блем. Љу ди по ку ша ва ју да ми сле о не ком пој му не по ве зу ју ћи 
ства ри ка ко тре ба од но сно не ви де ћи ши ру сли ку си ту а ци је и окол-
но сти у ко ји ма се она де ша ва. Дру гим ре чи ма, де ша ва се кла си чан 
про блем ми шље ња по си сте му ди хо то ми ја, од но сно „цр но – бе лог“ 
по сма тра ња ствар но сти. “Иако наш мо зак не функ ци о ни ше ди хо-
том но, би нар но ми шље ње је оми ље ни на чин ра да на шег мо зга по-
што је лак ше ка те го ри зо ва ти до га ђа је у тер ми ни ма успе ха/не у спе-
ха; са рад ње/су ко ба, ра ци о нал ног/ира ци о нал ног”, а до да ли би смо 
и, успо на/па да. Кад се све ску пи, он да љу ди по си сте му ког ни тив не 
ди со нан це, на сва ком ко ра ку тра га ју за по твр дом свог на чи на раз-
ми шља ња без об зи ра ко ли ко оно би ло по гре шно. Да кле, пси хо ло-

20)  На при мер, та ко је и књи га По ла Ке не ди ја на про сто по го ди ла тре ну так. Ка да је иза шла 
из штам пе у је сен 1987. го ди не, де сио се крах аме рич ке бер зе у ок то бру исте го ди не ( 
тзв. цр ни  по не де љак, 19. ок то бра). По мно гим про це на ма био је то нај ве ћи пад вред но-
сти ак ци ја у то ку јед ног да на у исто ри ји бер зе. Вред ност ак ци ја се су но вра ти ла за ви ше 
од пе ти ну у САД а у мно гим  дру гим зе мља ма и знат но ви ше.   

21) Ви де ти: Thi e rry Mal le ret and Oli vi er Oul li er, “Gre e ce and the Po wer of Ne ga ti ve Thin-
king”, The New York Times, July 30, 2010, из вор: in ter net 31/07/10 http://www.nyti mes.
com/2010/07/31/opi nion/31iht-ed mal le ret.html

22)  Ви де ти: Исто

23)  Исто; У том сми слу чи ни се да је Ар тур Нор ман, пи сац књи ге о иде ји опа да ња у за пад-
ној исто ри ји пот пу но у пра ву кад твр ди сле де ће: „Жи ви мо у ери у ко јој је пе си ми зам 
по стао пра ви ло а не из у зе так. Пре две де це ни је, Џон Ке нет Гал брајт је при ме тио да сва-
ки из да вач же ли да ауто ри сво је књи ге на зо ву „Кри за аме рич ке де мо кра ти је“ јер зна ју 
да ће се та кав на слов (до бро-прим. аут.) про да ва ти“. Ви де ти: Art hur Her man, TheIdeaof
DeclineinWesternHistory, Free Press, New York, 1997, p. 2.
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ги ја игра под јед на ко ва жну уло гу ка ко у жи во ти ма обич них љу ди, 
та ко и у успо ну и па ду ве ли ких си ла24). Као што моћ Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва ни је у про шло сти би ла то ли ко ве ли ка ко ли ка 
јој се при пи су је, на сли чан на чин ни је у то ли кој ме ри у опа да њу 
да нас. По ре чи ма Џо зе фа На ја „ци клич но ве ро ва ње у опа да ње ви-
ше го во ри о пси хо ло ги ји не го о ствар ним по ме ра њи ма у из во ри ма 
мо ћи.“25)

Каопето,далије„imperialoverstretch“ о ком се да нас та ко 
че сто го во ри глав ни узрок аме рич ког опа да ња? Уво де ћи овај по јам 
у сво јој књи зи „Успон и пад ве ли ких си ла“, сам Ке не ди је у јед ној 
фу сно ти ко ја се че сто за бо ра вља, дао об ја шње ње кад зе мља мо же 
до ћи у опа сност од им пе ри јал ног пре про те за ња, од но сно од пре те-
ра них тро шко ва на од бра ну. По ње му, „исто риј ски по да ци су ге ри-
шу да ако јед на кон крет на на ци ја одва ја токомдужегвременског
периодави ше од 10 %  (а у не ким слу ча је ви ма, ка да је струк ту рал-
но сла ба, ви ше од 5 %) на ци о нал ног до хот ка на на о ру жа ва ње, то 
нај ве ро ват ни је огра ни ча ва ње го ву сто пу ра ста“.26) Ци фре су ве о-
ма за ни мљи ве, јер Аме ри кан ци још увек сво ју им пе ри ју (упр кос 
огром ном вој ном бу џе ту одр жа ва ју на не ких 4.8 про цен та укуп-
ног БДП-а). На вр хун цу Хлад ног ра та, као и у вре ме тзв. Дру гог 
Хлад ног ра та то ком ад ми ни стра ци је пред сед ни ка Ре га на кад су ти 
тро шко ви би ли нај ве ћи, они ни су пре ла зи ли про сеч ну ци фру од 6. 
5 по сто (Ви де ти Та бе лу 2)27). По вла че ње па ра ле ла о ауто мат ском 

24)  Ви де ти ши ре о то ме у: Alex Mintz, Karl De Ro uen Jr., UnderstandingForeignPolicyDe-
cisionMaking, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, UK, 2010, pp. 68- 120. За раз ли ку 
од те о ри је ра ци о нал ног из бо ра, Алекс Минц уво ди тер мин бихејвиоралнимеђународ-
ниодноси као је дин стве ну па ра диг му ко ја се са сто ји од “све га оно га што ни је те о ри-
ја ра ци о нал ног из бо ра”. Дру гим ре чи ма у тим те о ри ја ма се обра ћа па жња на све оно 
што те о ри ја ра ци о нал ног из бо ра из о ста вља: “те о ри ја ри зи ка, по ли хе у ри стич ка те о ри-
ја, ки бер нет ска те о ри ја, ана ли за опе ра ци о них ко до ва. ка рак те ри сти ке ли де ра, емо ци је, 
пред ра су де и по гре шне пер цеп ци је, пред ста ве, ток ин фор ма ци ја, ути цај окви ра на ших 
ми сли”. Ви де ти: Истo, op. cit. p. 68. 

25) Jo seph Nye, Jr., “The Fu tu re of Ame ri can Po wer: Do mi nan ce and Dec li ne in Per spec ti ve”, 
ForeignAffairs, No vem ber/ De cem ber 2010, из вор: in ter net 26/10/10 http://www.fo re ig naf-
fa irs.com/ar tic les/66796/jo seph-s-nye-jr/the-fu tu re-of-ame ri can-po wer

26) Ви де ти: Пол Ке не ди, Успонипадвеликихсила, op. cit. стр. 495. фу сно та број 18.;  Ви-
де ти ши ре о то ме у: Ni all Fer gu son, CashNexus:MoneyandPowerinModernWorld1700-
2000,  Ba sic Bo oks, New York, 2001, p. 405. 

27)  Пре ма ре чи ма То да Ха ри со на, ана ли ти ча ра Ва шинг тон ског Цен тра за стра те шке и бу-
џет ске про це не, „укуп ни бу џет за од бра ну за фи скал ну 2011. го ди ну кад се узме у об зир 
ин фла ци ја нај ве ћи је из нос ика да од вре ме на Дру гог свет ског ра та на о ва мо. Чак и ако се 
ис кљу че тро шко ви ра та у Ира ку и Ав га ни ста ну, зах тев за бу џет пре ва зи ла зи прет ход ни 
нај ве ћи из нос ко ји је био 1985. го ди не и ко ји је у до ла ри ма из 2011. го ди не из но сио  538 
ми ли јар ди до ла ра. Ипак, тро шко ви на од бра ну као про це нат БДП-а су 4. 8 по сто за 2011. 
го ди ну , што је ис под про се ка за раз до бље по сле Дру гог свет ског ра та ка да је из но сио 6. 
5 по сто. Кад би се из ци фре бу џе та ис кљу чи ли ра то ви у Ав га ни ста ну и Ира ку, тро шко-
ви на од бра ну би из но си ли 3. 8 по сто БДП-а. То би се мо гло упо ре ди ти са про сеч ном 
мир но доп ском ци фром од вре ме на Дру гог свет ског ра та на о ва мо, на рав но без Ко реј ског 
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опа да њу ов де сва ка ко ни је од го ва ра ју ће. Ина че, не по сред но по сле 
зба ци ва ња та ли бан ског ре жи ма у Ав га ни ста ну, сам Ке не ди у јед-
ном по ма ло по кај нич ком тек сту при зна је, да се ни ка да у исто ри ји 
ни је де си ло да во де ћа зе мља све та упра вља свет ским по сло ви ма 
са та ко ма ло нов ца по тро ше ног на од бра ну.28) „Ни ка да ни шта ни је 
по сто ја ло што би се мо гло упо ре ди ти са ова квом раз ли ком у мо-
ћи, ни ка да. По но во сам упо ре ђи вао све тро шко ве за од бра ну као и 
ста ти сти ке ко је се од но се на број вој ни ка ве ли ких си ла у по след-
њих 500 го ди на ко је сам при ку пио у књи зи „Успон и пад ве ли ких 
си ла“ и ни јед на дру га др жа ва ни је ни бли зу (САД - прим. аут.). Pax 
Bri ta ni ca се одр жа ва ла са ма ло нов ца. Бри тан ска коп не на вој ска је 
би ла ма ња од европ ских вој ски, а чак је и кра љев ска мор на ри ца 
би ла јед на ка са мо зби ру две на ред не - са да све оста ле по мор ске 
си ле на све ту не мо гу спре чи ти аме рич ку по мор ску су пре ма ти ју. 
Цар ство Кар ла Ве ли ког је би ло огра ни че но са мо на За пад Евро пе. 
Рим ско цар ство је би ло ши ре по свом оби му, али је у исто вре ме 
по сто ја ло и јед но ве ли ко цар ство у Пер си ји, а знат но ве ће у Ки ни. 
Сто га, за и ста је не мо гу ће на ћи не што слич но да би се упо ре ди ло... 
1985. го ди не бу џет Пен та го на из но сио је 6,5 по сто укуп ног БДП-а 
и од стра не мно гих сма тран је узро ком аме рич ких бу џет ских про-
бле ма као и про бле ма у ве зи са ра стом про из вод ње. Ме ђу тим, до 
1998. го ди не тро шко ви од бра не у од но су на укуп ни БДП па ли су 
на 3,2 по сто, а тај про це нат ни је ни да нас мно го ве ћи. Би ти си ла 
број је дан са ве ли ким тро шко ви ма (на од бра ну – прим. аут.) 
је јед на ствар, а би ти је ди на су пер си ла на све ту а да вас то не 
ко шта пу но, чи ње ни ца је ко ја за па њу је (под ву као Д. Ж.).“29) Пре 
се мо же ре ћи да су ве ли ка уну тра шње оба ве зе др жа ве пре ма соп-
стве ном ста нов ни штву кри ве за опа да ње аме рич ке мо ћи, не го што 
су то кри ве ње не спо ља шње оба ве зе. По ре чи ма Ен др јуа Кре пи не-
ви ча, из вр шног ди рек то ра Ва шинг тон ског Цен тра за стра те шке и 
бу џет ске про це не, ве ли ка је иро ни ја да се де си ло та ко не што,  јер 

ра та (фи скал не го ди не од 1950. до 1953.) и Ви јет нам ског ра та (фи скал не го ди не 1965-
1974.), од 5. 7 по сто БДП-а.  Ви де ти ши ре о то ме у: Todd Har ri son, AnalysisoftheFY2011
DefenseBudget, The Cen ter for Stra te gic and Bud ge tary As se sment, Was hing ton, D. C.. 2010. 
Iz vor: in ter net 31/08/10 http://www.csba on li ne.org/4Pu bli ca ti ons/Pu bLi brary/R.20100629.
Analysis_of_the_FY/R.20100629.Analysis_of_the_FY.pdf, pp. 13-14. 

28)  Ви де ти: Paul Ken nedy, „The Eagle has lan ded”, TheFinancialTimes, Fe bru ary 2nd, 2002, 
из вор: in ter net, 15/08/10 http://www.ra ti cal.org/ra tvil le/JFK/Joh nJud ge/linkscopy/Eagle-
Land.html; Пре ма нај но ви јим по да ци ма ко је из но си аме рич ка Цен трал на оба ве штај на 
аген ци ја а ко ји се од но се на про це нат ко ји се од укуп ног БДП-а из два ја за од бра ну, 
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве су тек на 25. ме сту по том про цен ту са укуп но 4. 06 по сто 
по тро ше них на вој ску (по да ци су за бу џет из 2005. го ди не). Ис пред њих су, из ме ђу оста-
лих, зе мље по пут Ома на, Са у диј ске Ара би је, Тур ске, Ки не и Грч ке. Ви де ти ши ре о то ме 
у: TheCIAWorldFactbook,Militaryexpenditures-percentofGDP: извоr: in ter net 30/08/10 
https://www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok/ran kor der/2034rank.html; 

29)  Ви де ти: Исто, op. cit.
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су еро ди ра ју ће еко ном ске осно ве Сје ди ње них Др жа ва пре про и за-
шле из „пре на пре за ња со ци јал них да ва ња и дру гих оба ве за др жа-
ве не го због пре те ра них ин ве сти ци ја у без бед ност.“30) По ре чи ма 
Кре пи не ви ча, у фи скал ној 2011. го ди ни од укуп них тро шко ва фе-
де рал не вла де на со ци јал на да ва ња и оба ве зе др жа ве от па да 56 по-
сто у по ре ђе њу са 4,8 по сто, ко ли ко от па да на тро шко ве од бра не.31) 
Да кле, Аме ри ка је уме сто, као што је то Пол Ке не ди пред ви ђао да 
ће до жи ве ти „im pe rial ovre stretch“, у ства ри до жи ве ла „en ti tle ment 
over stretch“.32)

Та бе ла 2. Аме рич ки вој ни бу џет  као про ценат 
БДП-а од Дру гог свет ског ра та до да нас33)

30)  Ви де ти: An drew Kre pi ne vitch, „Na ti o nal Se cu rity Stra tegy in an Era of gro wing Chal len ges 
and Re so ur ce Con stra ints”, Perspective, Ju ne 2010, p. 4. iz vor: in ter net 05/07/10 http://www.
csba on li ne.org/4Pu bli ca ti ons/Pu bLi brary/B.20100615.Na ti o nal_Se cu rity_/B.20100615.Na ti-
o nal_Se cu rity_.pdf

31)  Ви де ти: Исто, p. 3.

32)  Исто; Слич не ар гу мен те из но си и про фе сор Мајкл Ман дел ба ум. Он твр ди да „Сје ди ње-
не Др жа ве не ће по пут си ла из про шло сти па сти због це не им пе ри је јер ми не ма мо им-
пе ри ју. Шта ви ше, на ши тро шко ви на спољ ну по ли ти ку и од бра ну су та кви да се њи ма 
мо же упра вља ти. Тро шко ви ко ји ће ра пид но ра сти, и ко ји су узрок на ших не по сред них 
фи нан сиј ских про бле ма до ла зе због  на ших уну тра шњих про гра ма со ци јал них да ва ња, 
а не од бу џе та за од бра ну. Због то га што ће мо мо ра ти да по тро ши мо та ко мно го нов ца на 
„беј би бум ге не ра ци ју“ кад оду у пен зи ју, и због то га што ће мо мо ра ти да по ве ћа мо по-
ре зе а та ко ђе и да сма њи мо да ва ња др жа ве пре ма ста нов ни штву, јав ност ће би ти да ле ко 
ма ње вољ на да по др жи та кву екс пан зи о ни стич ку спољ ну по ли ти ку ка кву су Сје ди ње не 
Др жа ве во ди ле од вре ме на Дру гог свет ског ра та на о ва мо. То је оно због че га ће спољ-
на по ли ти ка пре би ти жр тва „пре на пре за ња со ци јал них да ва ња“ не го кла сич ног 
„им пе ри јал ног пре на пре за ња“ (под ву кли аут.). Ви де ти ши ре о то ме у: Brian Wing fi eld, 
“Fo re ign po licy on a tig hter bud get: an in ter vi ew with Mic hael Man del ba um”, iz vor: in ter net 
12/11/ 2011 http://blogs.for bes.com/bri an wing fi eld/2010/08/11/fo re ign-po licy-on-a-tig hter-
bud get/

33)  Из вор: Todd Har ri son, AnalysisoftheFY2011DefenseBudget, op. cit.  p. 13 
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Каошесто,увекпогледајтеокосебе,штаимајудруги. Кад 
се ту ма чи моћ јед не зе мље, она се мо ра по сма тра ти ши ром отво ре-
них очи ју у нај ши рем кон тек сту мо ћи ње них кон ку ре на та. Има ју ћи 
у ви ду да је „моћ кон цепт ко ји се мо ра узи ма ти у об зир са мо у од-
но су пре ма мо ћи дру гих, и да је бе сми сле но уко ли ко се не упо ре ди 
са не ком су прот ста вље ном мо ћи“ 34) ва жно је аме рич ку моћ упо ре-
ди ти са мо ћи ње них кон ку ре на та. Прем да је о то ме до ста пи са но, 
ни је ло ше по но ви ти не ко ли ко чи ње ни ца35). Нај че шће се као кон ку-
рен ти аме рич кој пре мо ћи у свет ским по сло ви ма на во де Европ ска 
уни ја, Ру си ја, Ки на, Ја пан и Ин ди ја36).  Од свих ових зе ма ља, у по-
гле ду еко ном ске мо ћи нај ве ћи кон ку рент Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма, је Европ ска уни ја чи ји је ГДП (узев ши свих 27 зе ма ља 
Европ ске уни је за јед но) ве ћи од ГДП-а САД37). По сма тра но на ду-
же ста зе у по гле ду еко ном ске мо ћи и вој не мо ћи На род на Ре пу-
бли ка Ки на је по мно ги ма зе мља ко јој ће при па сти 21. век.  Ипак, 
у овом тре нут ку, упр кос свим про бле ми ма са ко ји ма се су о ча ва ју, 
САД има ју две су штин ске пред но сти у од но су на кон ку рен те. Пр ва 
је све о бу хват ност ње не мо ћи, од но сно чи ње ни ца да или до ми ни ра 
или је при са мом вр ху у свим ди мен зи ја ма мо ћи, а дру га је гло бал-
ни до ма шај ње не мо ћи. Та ко на при мер, Европ ској уни ји, упр кос 
сна жној еко ном ској ба зи, не до ста је ја ка вој на моћ као и уну тра-
шња ко хе зи ја. Ки ни пак, не до ста је ка ко ве ћа ме ка моћ, та ко и бо ље 
рас по ре ђе на еко ном ска моћ (Ки на има вр ло ни зак ГДП по гла ви 
ста нов ни ка и ло ше струк ту и ра ну при вре ду), те гло бал ни до ма шај 
ње не вој не мо ћи, пре све га у по гле ду по мор ских сна га (упр кос чи-
ње ни ци да ће уско ро има ти свој пр ви но сач ави о на а да је лан ра на 
из град ња још не ко ли ко). Ру си ја има про бле ме и у еко ном ској мо-
ћи (пре те ра но осла ња ње на из воз наф те и га са), те у ме кој мо ћи, 
а по го то во у по гле ду ста нов ни штва (сто па опа да ња ста нов ни штва 
је то ли ко ви со ка, да Ру си ја из гу би око 700 000 љу ди го ди шње). 
Ја пан, ко ји је у ав гу сту 2010. го ди не „пре дао“ Ки ни сво је, не ко ли-
ко де це ни ја чу ва но ме сто дру ге еко но ми је све та, је већ два де се так 

34)  Ви де ти: Ja mes H. Wil ley, “Me a su ring Up: The stra te gi es as stra tegy”, in: Ro land Dan nre ut-
her, John Pe ter son, Eds., SecurityStrategyandTransatlanticRelations, Ro u tled ge, Lon don, 
2006, pp. 165-176. (ци тат је са стра не 166.)

35)  Ви де ти ши ре о то ме у: Дра ган Жи во ји но вић, “Шест раз ло га због ко јих Ки на не ће би ти 
сле де ћа свет ска су пер си ла”, стр. 444 – 454. (на ро чи то та бе лу на стра на ма 453- 454.);  

36)  Ви де ти: Џо зеф Нај, Парадоксамеричкемоћи-заштојединасветскасуперсиланемо-
жесама, БМГ, Бе о град, 2004, стр. 40- 63. 

37)  Но ми нал ни БДП зе ма ља ЕУ је 16. 48 а Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва 14. 26 три ли о на 
(хи ља да ми ли јар ди) до ла ра. Ви де ти ши ре о то ме у: Stu art Pa trick, TheG20andtheUni-
tedStates:OpportunitiesformoreeffectiveMultilateralism, из вор: in ter net, 30/10/10 http://
tcf.org/pu bli ca ti ons/2010/10/the-g20-and-the-uni ted-sta tes-op por tu ni ti es-for-mo re-ef fec ti ve-
mul ti la te ra lism/pdf (на ро чи то та бе лу на стра ни 5.) 
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го ди на у стаг на ци ји а при том је све ово кроз шта про ла зи кад су 
у пи та њу по сле ди це ка та стро фал ног зе мљо тре са из мар та ове го-
ди не, до дат но угро зи ло ње го ве евен ту ал не аспи ра ци је ка свет ском 
ли дер ству. Ин ди ја, та ко ђе има ве ли ке про бле ме ка ко уну тра, та ко и 
у свом бли ском су сед ству, пре све га са Па ки ста ном, а и  не ре ше не 
спо ро ве са Ки ном. Дру гим ре чи ма, ако је фи нан сиј ска кри за по го-
ди ла Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, на сли чан на чин по го ди ла је и 
оста ле пре тен ден те на свет ски пре сто. Не ки иза зи ва чи аме рич кој 
пре мо ћи, по пут Ки не, про шли су кроз кри зу лак ше, док су не ки 
дру ги (Европ ска уни ја, Ру си ја и Ја пан) кри зу мно го те же под не ли. 
Из во ри мо ћи ко је Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве кон тро ли шу још 
увек су по на шем ми шље њу до вољ ни да јој, бар у до глед но вре ме 
обез бе де од ре ђе ну пре моћ у свет ским по сло ви ма. То сва ка ко не-
ће би ти то ли ка не сра зме ра у мо ћи ка ква је по сто ја ла у про те клих 
два де се так го ди на, али ће Аме ри ка сва ка ко оста ти „пр ва ме ђу јед-
на ки ма“ или ре че но је зи ком еко но ми је, за др жа ће „злат ну ак ци ју“ у 
свет ским по сло ви ма.38) 

Као седмо, прилично јетешкопроценити када је дефини-
тивникрајимперије, од но сно ко ји је по раз онај ко ји је суд бо но сан, 
то јест ко ји је до га ђај тај по сле ког ви ше ни шта ни је исто. Мно го је 
лак ше про це ни ти не што кад се ства ри за вр ше, па се до га ђај мо же 
по сма тра ти у пу ној пер спек ти ви. Са дру ге стра не, мно го је те же 
про це њи ва ти да ли је не што у опа да њу или ни је кад су ства ри још 
у то ку. Ре ци мо је дан од нај те жих по ра за у сво јој исто ри ји Рим је 
до жи вео 9. го ди не на ше ере у би ци код Те у то бор шких шу ма. Ипак 
то се од и гра ло у вре ме вла да ви не Ок та ви ја на Ав гу ста, чо ве ка ко-
ји је ус по ста вио цар ство и био је дан од нај ве ћих рим ских вла да ра 
ика да39). Од те бит ке, па до ко нач не про па сти За пад ног рим ског 
цар ства, про те кло је 469 го ди на, а до про па сти Ис точ ног Ри ма још 
мно го ви ше.40) Та ко ђе, баш не ка ко у вре ме кад су ми ром у Вер-
са ју 1783. го ди не из гу би ли три на ест ко ло ни ја у Се вер ној Аме ри-
ци, Бри тан ци су кон со ли до ва ли сво ју власт у Ин ди ји41). Крај „пр ве 
фа зе бри тан ске им пе ри је“ озна чио је исто вре ме но по че так ње не 

38)  Ви де ти од лич ну књи гу Кар ле Нор лоф, про фе сор ке Уни вер зи те та у То рон ту о из во ри ма 
аме рич ке пре мо ћи чак и у вре ме фи нан сиј ске кри зе. Ви де ти: Car la Nor loff, America’s
GlobalAdvantages:USHegemony and International Cooperation, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge, UK, 2010; 

39)  Ви де ти ши ре о зна ча ју ове бит ке за фор ми ра ње рим ске им пе ри је у: Пи тер Тур чин,Рат
имирират:животнициклусиимперијалнихнација, Por ta Li bris, Бе о град, 2006, str. 57- 
88. 

40)  Ис точ но рим ско цар ство од но сно Ви зан ти ја пре ста ло је да по сто ји па дом Ца ри гра да, 
29. ма ја 1453. го ди не. Да кле, 977 го ди на по сле па да Ри ма. 

41)  Ин те ре сант но је по ме ну ти да је исти чо век (Lord Korn vo lis)  ко ји је сма тран глав ним 
крив цем за по раз у би ци код Јорк та у на из 1781. го ди не био и „глав ни кри вац“ за кон со-
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„дру ге фа зе“ ко ји ће по тра ја ти ви ше од 150 го ди на. На сли чан на-
чин, по ра зи Лу ја XIV у Ра ту за шпан ско на сле ђе, као и по ра зи ње-
го вог на след ни ка Лу ја XV у ра то ви ма ко ји су усле ди ли (на ро чи то 
Сед мо го ди шњем) ко ји су Фран цу ској од у зе ли до ста од ње не мо ћи 
и, на ро чи то пре ко мор ских по се да, ни су озна чи ли и крај фран цу ске 
до ми на ци је у Евро пи. По ја ва На по ле о на и ра то ви из вре ме на ње-
го ве ере би ли су ја сан знак да им пе ри је не уми ру он да ка да дру ги 
то же ле, већ он да кад се ис цр пе сви из во ри ње не мо ћи. По не кад 
им пе ри је тра ју јер дру ги то же ле, по не кад по инер ци ји и из мно гих 
дру гих раз ло га, али мо же про те ћи до ста вре ме не од опа да ња у мо-
ћи до ко нач ног па да им пе ри је. „Јед на од по у ка исто ри је успо на и 
па да ве ли ких си ла је да им је (Осман ли ја ма, Хаб сбур зи ма, Бри тан-
ци ма) тре ба ло ве о ма мно го вре ме на да про пад ну. Све су до би ја ле 
удар це у гла ву, сву да до жи вља ва ле по ра зе и по ни же ња, бан кро ти-
ра ју ћи при том ви ше пу та, оп ста ја ле су, ме ђу тим, ума ње ног ути ца-
ја, али без фа тал них ра на. То се че сто де ша ва ло због то га што си ле 
у успо ну ни су зна ле ка ко да их за ме не. Оп ста ја ле су та ко ђе, и јер 
су по се до ва ле зна чај не из во ре мо ћи. Хаб сбур зи су се др жа ли, јер 
има ли вој ску ко ја је би ла опе ра тив на на 14 је зи ка. Бри тан ци пак,  
јер је Лон дон био фи нан сиј ски цен тар све та, а уз то су кон тро ли-
са ли мно го ва жних по мор ских ба за. Два де се то ве ков не им пе ри је 
чи ји је жи вот био кра так (на ци стич ка Не мач ка, Ја пан ци, Со вје ти) 
– ни су има ле та кву под ло гу. До шле су и про шле...“42) Оста је ве ли ко 
пи та ње да ли су ра то ви у Ира ку и Ав га ни ста ну, те свет ска еко ном-
ска кри за, по че так кра ја аме рич ке им пе ри је или пак је дан у ни зу 
про бле ма, ина че та ко нор мал них у „жи во ту им пе ри јал них на ци ја“. 

Инакрају,осмо,алинемањеважнопитање,односисена
могућностдасилеуопадањууправљајуовимпроцесом на на чин 
да то опа да ње за у ста ве, успо ре, очу ва ју statusquo или пак у нај бо-
љем слу ча ју, кре ну пу тем опо рав ка. Ни је ре дак слу чај у исто ри ји 
да су си ле у опа да њу упра во то и по ку ша ва ле, исти на са раз ли чи-
тим ус пе си ма. При ме ра је мно го, од Оли ва ре са, Кне за Ме тер ни ха 
и Чер чи ла не ка да, па до Ба ра ка Оба ме да нас. Ја сно је на зна че но да 
су ве ћи на тих љу ди би ли ду бо ко све сни опа да ња мо ћи сво јих др-
жа ва, као и свих про бле ма са ко ји ма су се су о ча ва ли. Та ко Вој во да 
Оли ва рес 1624. го ди не са оп шта ва кра љу Фи ли пу IV да је „тре нут-
но ста ње у ком се на ла зи кра љев ство та кво да... је са свим мо гу-
ће го ре не го ика да.“43) Да би се то ста ње про па да ња за у ста ви ло, 

ли до ва ње бри тан ске вла сти у Ин ди ји са мо не ко ли ко го ди на ка сни је. У јед ној лич но сти, 
ску пи ли су се да кле, и успон и пад бри тан ске им пе ри је у са мо не ко ли ко го ди на раз ли ке. 

42) 

43)  Ви де ти: John H. El li ot, „Ma na ging Dec li ne: Oli va res and the Grand Stra tegy of Im pe rial 
Spain“, op. cit. p. 92. ; Вој во да Га спар де Гу зман, по зна ти ји као вој во да Оли ва рес, био је 
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Оли ва рес по ку ша ва да по кре не „про грам за об но ву и ожи вља ва ње 
шпан ске мо нар хи је и им пе ри је, ко ји тре ба да от поч не са об но вом 
и ожи вља ва њем ње ног ср ца, Ка сти ље.“44) У сва ком слу ча ју, ка да је 
1648. го ди не ми ром у Вест фа ли ји су штин ски, а Пи ри неј ским ми-
ром из 1659. го ди не и фор мал но, Шпа ни ја из гу би ла сво ју пре власт 
у европ ским по сло ви ма, би ло је ја сно да по ку шај за у ста вља ња 
опа да ња шпан ске мо ћи, ни је ус пео иако је би ло мо ме на та ка да се 
чи ни ло да је опо ра вак на ви ди ку.45) На сли чан на чин, за хва љу ју ћи 
ве штој ди пло ма ти ји и упра вља њу про ме на ма, Кнез Кле менс фон 
Ме тер них ус пео је да са чу ва Аустри ју за још чи тав је дан век од 
вре ме на по сле Беч ког кон гре са. Сам Пол Ке не ди за вр ша ва књи гу 
уво де ћи ову на ду за зе мље у опа да њу. Он твр ди да „све да на шње 
Ве ли ке Си ле (реч је о вре ме ну сре ди не осам де се тих го ди на про-
шлог ве ка ка да је књи га пи са на - прим. аут.) - Сје ди ње не Др жа ве, 
СССР, Ки на, Ја пан и ЕЕЗ - су, да кле, пре пу ште не бор би са древ-
ном ди ле мом успо на и па да, про мен љи вом сто пом ра ста про из вод-
ње, тех но ло шким ино ва ци ја ма, про ме на ма на ме ђу на род ној сце ни, 
спи рал ним ра стом це на на о ру жа ња, про ме на ма у рав но те жи си ла. 
Тај раз вој не мо же кон тро ли са ти ни јед на др жа ва или по је ди нац. 
Па ра фра зи ра ју ћи чу ве ну Би змар ко ву опа ску, све ове си ле  пу ту ју 
“ре ком вре ме на”, ко ју не мо гу ни “ство ри ти ни усме ри ти”, али низ 
ко ју мо гу “кор ми ла ри ти са ма ње или ви ше ве шти не и ис ку ства”. 
Ка ко ће про ћи на том пу то ва њу, за ви си, у ве ли кој ме ри, од му дро-
сти вла да у Ва шинг то ну, Мо скви, То ки ју, Пе кин гу и ра зним европ-
ским пре сто ни ца ма. Гор ња ана ли за по ку ша ва да ука же на мо гу ће 
пер спек ти ве сва ке од ових по ли ти ка, а као ре зул тат то га, на пер-
спек ти ве си сте ма Ве ли ких си ла у це ли ни. Али, све ће ве о ма мно го 
за ви си ти од “ве шти не и ис ку ства” ко ји ма оне успе ва ју да бро де 
низ “ре ку Вре ме на”46). Пре ма упо зо ра ва ју ћим ре чи ма Ха ри ја Хар-
дин га, “ако се моћ мо же де фи ни са ти као спо соб ност да се до но се 
по гре шне од лу ке, а да се при том пре тр пе уме ре не по сле ди це, он да 

прак тич но пре ми јер им пе ри јал не Шпа ни је у вре ме Кра ља Фи ли па IV, од 1621. до 1643. 
го ди не. По ку шао је спро во ђе њем ве ли ког бро ја уну тра шњих ре фор ми и вр ло ак тив ном 
спољ ном по ли ти ком да спре чи пад шпан ске мо ћи, али ни је ус пео у то ме што је све во-
ди ло ње го вом сме њи ва њу 1643. го ди не. 

44)  Ви де ти: исто, op. cit. p. 92. 

45)  Про фе сор Ели от по себ но на во ди 1625. го ди ну ка да су по бе де шпан ске вој ске код Бре де, 
Ка ди за и Бра зи ла го то во по вра ти ле на ду да је „уни вер зал ни ча сни мир“ (фра за ко ју је 
ко ри стио Оли ва рес и под ко јом је под ра зу ме вао очу ва ње ре пу та ци је шпан ске им пе ри је 
то јест ка ко те ри то ри ја ко је су би ле под њи хо вом кон тро лом а та ко и ре пу та ци је вла да ра 
ко јем је слу жио) био на до хват ру ке. Ви де ти: исто, пп. 97-98. То би се све мо гло по сти ћи 
на два на чи на: „са јед не стра не... по ли ти ком ре фор ми ко је би оја ча ле коп не не и по мор-
ске ка па ци те те шпан ске вој ске  као и об но ви ле углед Шпа ни је у све ту. Са дру ге стра не, 
се ри јом до бро про ми шље них спољ но по ли тич ких ци ље ва, ко ји би се оства ри ли за хва-
љу ју ћи тој си ли.“ Ви де ти: исто, op. cit. p. 98.   

46)  Ви де ти: Пол Ке не ди, Успонипадвеликихсила, оп. цит. стр. 597. 
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ће сма ње ње аме рич ке мо ћи у од но су на иза зи ва че по ве ћа ти по сле-
ди це по гре шних од лу ка, а осна жи ти по тре бу за му дри јом спољ ном 
по ли ти ком.“47) „Па мет но ре ла тив но опа да ње“, фра за ко ју је јед ном 
при ли ком упо тре био сам Пол Ке не ди, ни је би ла стра но им пе ри ја-
ма у про шло сти. Да ли ће Аме ри ка ус пе ти да јед ном му дром спољ-
ном по ли ти ком упра вља опа да њем на на чин да то опа да ње успо ри, 
про ду жи или за у ста ви, оста је да се ви ди. 

Јед на од нај те жих ства ри у обла сти ме ђу на род них од но са 
као и у обла сти људ ских ства ри уоп ште, је сте пре ви ђа ње бу ду ћих 
де ша ва ња. Та ко је мно го до га ђа ја ко је тре ба узе ти у об зир и то ли-
ко је ве ли ка мо гућ ност за де ша ва ње нео че ки ва них ства ри да то од 
пред ви ђа ња пра ви го то во си зи фов ски по ду хват48). На по ри ко ји се 
чи не да се пред ви ди бу дућ ност су за и ста огром ни, али су ре зул та ти 
та квих прог но за ви ше не го не до вољ ни и да ле ко су од са вр ше них.49) 
Про у ча ва ју ћи раз ли чи те та ла се аме рич ког де кли ни зма од Дру гог 
свет ског ра та на о ва мо као и узев ши об зир на ше ар гу мен те о не ја-
сно ћа ма де кли ни стич ких уче ња, наш је  за кљу чак да се о опа да њу 
аме рич ке мо ћи да нас сва ка ко мо же го во ри ти, али се о то ме не мо же 
го во ри ти као о ко нач ном ста њу ства ри, то јест као о кра ју аме рич ке 
пре мо ћи у свет ским по сло ви ма. Опа да ње, ка ко смо то ви де ли има 
под јед на ко мно го ве зе са пси хо ло ги јом и људ ским опа жа њем, ко-
ли ко и са ствар ним де ша ва њи ма. Та ко ђе, ја сно је да ства ри по ста-
ње аме рич ке мо ћи мо гу би ти још ло ши је, али је исто та ко ја сно да 
се си ту а ци ја мо же и пот пу но пре кре ну ти, ка ко се то не ко ли ко пу та 
већ и де ша ва ло. У сва ком слу ча ју, бу дућ ност ће от кри ти ре ше ња за 
ову јед на чи ну са мно го не по зна тих. Јер, ка ко је то го во рио Та лес 

47)  Ви де ти: Ha rry Har ding, „The Gre at Po wers in Won der land“, TheNationalInterest, March-
April 2008, pp. 51-52. (ци тат је са стра не 52.)

48)  „Нај ва жни ја по у ка из фи нан сиј ске кри зе је сте да тре ба да по ве де мо ра чу на о ефек ту 
„цр ног ла бу да“. То су по ре чи ма На си ма Ни ко ла са Та ле ба, до га ђа ји ко ји из гле да ју при-
лич но не ве ро ват ни али ко ји има ју по тен ци јал (да уко ли ко се де се - прим. аут.) иза зо ву 
ве ли ке по ре ме ћа је“ Ви де ти: Fa reed Za ka ria,. „When North Ko rea falls..“, TheWashington
Post, Mon day, Oc to ber 18, 2010, A 19, iz vor: in ter net 19/10/10 http://www.was hing ton post.
com/wp-dyn/con tent/ar tic le/2010/10/17/AR2010101702608.html; Та кав је на при мер био 
крај Хлад ног ра та или пак де ша ва ња од 11. сеп тем бра 2001. го ди не. При ме ра је за и ста 
без број и мо же се за и ста ре ћи да је у обла сти ме ђу на род них од но са „ефе кат цр ног ла-
бу да“ мно го при сут ни ји од не ких су прот них си ту а ци ја. За ори ги нал не Та ле бо ве ста во ве 
ви де ти: Nas sim Nic ho las Ta leb, TheBlackSwan:TheImpactoftheHighlyImprobable, Ran-
dom Ho u se, New York, 2007. За срп ско из да ње ове књи ге ви де ти: На сим Ни ло лас Та леб,  
Црнилабуд, Хе ликс, Сме де ре во, 2011. 

49)  У сјај ној књи зи ко ју је пре пет го ди на на пи сао Брус Кур лик, про фе сор исто ри је на 
Уни вер зи те ту Пен сил ва ни је на вр ло за ни мљив на чин се го во ри о по гре шним пред ви ђа-
њи ма не ких од нај ва жни јих и нај ум ни јих чла но ва аме рич ког спољ но по ли тич ког еста-
бли шмен та у вре ме ну Хлад ног ра та. Та кве по гре шне прет по став ке и пред ви ђа ња има ле 
су по не кад  ка та стро фал не по сле ди це по аме рич ку спољ ну по ли ти ку а са мим тим и свет 
уоп ште. Ви де ти ши ре о то ме у: Bru ce Kur lick, BlindOracles:IntellectualsandWarfrom
KennanoKissinger, Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, New Jer sey, 2006 
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из Ми ле та „вре ме је нај му дри је. Оно зна све од го во ре“. У по гле ду 
пи та ња бу дућ но сти аме рич ке мо ћи, на ро чи то. 

Dra gan R. Si mic, Dra gan Zi vo ji no vic

IS DEC LI NE INE VI TA BLE?  
SE VE RAL AR GU MENTS AGA INST

Sum mary
In the ar tic le, the aut hors chal len ge the main ar gu ments re gar-

ding the ine vi ta bi lity of dec li ne of the Ame ri can po wer po in ted out by 
the dec li nists. By ci ting the eight ar gu ments aga inst dec li nists’ ca se, the 
aim is to show that in in ter na ti o nal re la ti ons the re is no ab so lu te cer ta-
inty that so met hing will hap pen that way most pe o ple ex pect, espe ci ally 
when as ses sing one’s strength. Con ven ti o nal wis dom of ten fa ils in front 
of the un pre dic ta bi lity of events and the de ter mi nism in in ter na ti o nal 
re la ti ons do es not ha ve it easy as in so me ot her are as of hu man ac ti vity.
Key words: In ter na ti o nal re la ti ons, Po wer, USA, Po wer shif ting pro cess, Dec-

li ne of po wer, Fu tu re of Ame ri can po wer.
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Resume
Pri mary ob jec ti ve of this ar tic le is to pro vi de use ful ar gu ments 

aga inst dec li nists the sis  on cri sis of Ame ri can po wer. Aut hors use se ve-
ral hi pot he ses sho wing that pro ces ses of po wer shif ting, po wer tran si-
tion and fall of em pi res are not ine vi ta ble and strictly (pre)de ter mi ned. 
First no te is  that dec li nists the ory is partly ba sed on „hi sto ri cal fa ta-
lism“. Using dif fe rent hi sto ri cal exam ples, sin ce ti mes of first em pi res, 
aut hors po ints out  that in pro cess of em pi re dec li ning we can al so see 
tur no uts and em pi re re vi ta li za tion. Se cond part of text de als with is sue 
of po wer di men si ons. Eco nomy is not only and pre do mint fe a tu re of 
po wer. It is com plex and po li va lent phe no me non, which is im po si ble to 
analyse and ex plo re only thro ugh gla ses of eco nomy. Wit ho ut the anal-
ysis of ge o graphy, cul tu re, mi li tary po wer, in ter na ti o nal in flu en ce etc., 
as well as in ter de pen den ce and re la tion of hard and soft po wer, the fi nal 
con clu sion of po wer dec li ning can not be gi ven. The pro blem in  me a-
su ring of po wer is al so pre sent in dec li nists the ses, so aut hors use third 
ar gu ment cla i ming that con cept of po wer is fluid and al most im pos si ble 
to qu an tify. Next po int is on „im pe rial over stretching“ the o rem. Aut hors 
com pa re pre sent US mi li tary spen ding with Paul Ken nedys „cri ti cal po-
int“, sho wing that it is still far from it. Sixth part of ar tic le rests on com-
pa ra ti ve analysis of Ame ri can opo nents and the ir po wer,  which le ads 
to con clu sion that it is still uni ma gi na ble for so me o ne el se to re pla ce 
US at the top of con tem po rary glo bal or der. Fol lo wing this ar gu ment, in 
next step, aut hors un der li ne that it is much easi er to lo ok events thro ugh 
hi sto ri cal per spec ti ve than to an ti ci pa te so me fu tu re events. In in ter na-
ti o nal re la ti ons, with its com plex struc tu re, it is even har der. Thus, any 
at tempt to po int step ping ti me of  em pi re fall can not be pre ci se. The 
last ar gu ment is ba sed on em pi res abi lity to ma na ge dec li ne pro ces ses, 
and ca pa city to ma in tain statusquo and even re co ver the ir in ter na ti o nal 
po si tion. Fin naly, con clu ding this ar tic le, aut hors no tes that the pro cess 
of US po wer dec li ne is on go ing, but it is still too  early to say that the 
US will stay wit ho ut its po si tion on in ter na ti o nal sta ge.

* Овај рад је примљен 10. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
20. јуна 2011. године.
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Сажетак
У пр вом де лу ра да аутор ће на сто ја ти да де фи ни ше по ли тич-

ки ми то ви ли бе ра ли зма као и еко ном ског ли бе ра ли зма. Дру ги део 
би ти ће по све ћен де кон струк ци ји по ме ну тих ми то ва као и на ме ри 
да се де кон струк ци ја пот кре пи кон крет ним при ме ри ма. Кроз чи тав 
рад, а по себ но у по след њем по гла вљу, аутор ће по ка за ти да ми то ви 
ли бе ра ли зма су би ли сна жно ве за ни за хри шћан ско уче ње и то не 
у на ме ри да по др жа ва ју хри шћан ство као ре ли ги ју већ у на ме ри да 
ње го ву ма три цу ис ко ри сте у соп стве не по ли тич ке свр хе.
Кључ не ре чи: ли бе ра ли зам, мит, на пре дак, хри шћан ство, мо дер но дру-

штво, еко но ми ја. 

Дру штве ни ко ре ни ли бе ра ли зма се жу у вре ме сло ма фе у дал-
ног по рет ка у Евро пи и по ја ве ка пи та ли стич ког дру штва, ка да је, 
мо дер ни свет по чео да се кон сти ту и ше и кон фи гу ри ше кроз де-
ла ње три по ли тич ке иде о ло ги је – ли бе ра ли зам, на ци о на ли зам и 
со ци ја ли зам – али и у њи хо вом ме ђу соб ном су ко бу и бор би ко ји 
су, из ме ђу оста лог, за је дан од ва жни јих ме ђу соб них су ко ба има ли 
раз ли чи то по и ма ње и вред но ва ње по ли тич ких вред но сти. Ли бе ра-
ли зам је од са мог по чет ка пред ста вљао из раз те жњи бур жо а зи је, 
чи ји су ин те ре си до шли у су коб са мо нар хи јом и ари сто кра ти јом. 
Су штин ске вред но сти ли бе ра ли зма, иако се са ма реч та да још ни је 
упо тре бља ва ла, из ра жа ва ле су три ре во лу ци је: Ен гле ска у 17-ом, 
Аме рич ка и Фран цу ска ре во лу ци ја у 18. ве ку. Про дор ли бе ра ли зма 
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на аме рич ко тло ни је зна чио и не ста нак свих хри шћан ских вред но-
сти. Аме рич ки оци, Адамс и Џе фер сон по ве зи ва ли су дру штве ну 
до бро бит и тра га ње за сре ћом са след бе ни штвом хри шћан ске ети-
ке. На и ме, ме та фи зич ка ве за хри шћан ства са ли бе ра ли змом оства-
ре на је у чи та вом ни зу ми то ва од оног о «иза бра ном на ро ду», пре ко 
ми та о «обе ћа ној зе мљи» и «обе ћа ном спа се њу», до но во ком по-
но ва них мит ских обра за ца из 20. ве ка о ко јем ће ов де би ти ви ше 
ре чи о Хри сту Спа си те љу, по кре та чу на пред не еко но ми је. Та ко ђер, 
че сто су се по зи ва ли на при мер древ ног Изра е ла, по дра жа ва ју ћи 
та ко сво је прет ход ни ке у Ен гле ској у 17. ве ку. Тај срећ ни на род у 
бла го сло ве ној зе мљи пред ста вља ли су као Бож ју де цу, на род ко ји 
срећ но сту па на пред на пу ту ка сло бо ди и прав ди у Обе ћа ној зе-
мљи и на тој ма три ци ка ле ми ли сво ју – Аме рич ку ре во лу ци ју – ко-
ја је по зи ва ју ћи се на при мер Изра е ла, пред ста вља ла сво ју зе мљу и 
го то во ро ђе ну иде о ло ги ју као при мер на прет ка и ми ра.1) Уоста лом, 
за Аме ри кан це, „на по љу нај ви шег раз во ја (ка пи та ли зма) Сје ди-
ње них Др жа ва, тра га ње за бо гат ством, ли ше но свог ре ли ги о зног 
и етич ког зна ча ја, по ста ло би по ве за но са мо са чи сто при зем ним 
стра сти ма ко је му че сто да ју ка рак тер спор та.“2) 

У 19. ве ку ли бе ра ли зам је по чео да се ши ри по За пад ним зе-
мља ма за јед но са ин ду стриј ским ка пи та ли змом, а за тим и по оста-
лим де ло ви ма Евро пе, а ка сни је и све та. Кла сич ни ли бе ра ли зам 
је од кра ја 19. ве ка пре и спи ти ван, а по не што и ре ви ди ран, чи ме је 
на стао мо дер ни ли бе ра ли зам.3) Пре ма Хеј ву ду основ не вред но сти 
ове иде о ло ги је од са мог по чет ка би ле су сле де ће: по је ди нац, сло-
бо да, ра зум, прав да, то ле ран ци ја и раз ли чи тост.4) 

МИТОВИЛИБЕРАЛИЗМА

На по чет ку 20. ве ка до шло је до су ко бља ва ња ли бе ра ли зма 
са дру гим иде о ло ги ја ма. Те жња да се про дре у ма се и да их се при-
ву че на сво ју стра ну до при не ли су сна жни јој ми то ло ги за ци ји и ми-
сти фи ка ци ји по ли тич ког и иде о ло шког по ља. Ми сти фи ко ва но је 
и ми то ло ги зо ва но све, ка ко вла сти те иде о ло шке по став ке та ко и 
по ли тич ка бор ба, дог ма ти кон ку рент ске иде о ло ги је, њи хо ве во ђе, 
пар ти је па и са ма по ли тич ка прак са.  До одва ја ња ли бе ра ли зма на 

1)  Мек ман Д, Историјасреће, Ге о по е ти ка, Бе о град 2007, стр. 285. 

2)  Иби дем, стр. 315.

3)  Хеј вуд Е, Политика,Клио, Бе о град, 2004, стр. 25-27.

4)  Иби дем, стр. 29-39.
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еко ном ски и по ли тич ки ли бе ра ли зам до шло је на са мом по чет ку 
20. ве ка. Та да су ли бе ра ли на сто ја ли да се при ла го де но вим по ли-
тич ким усло ви ма у ко ји ма су по ли тич ки ми то ви за у зе ли зна чај но 
ме сто. По што је та да со ци ја ли стич ки (од но сно ко му ни стич ки)  по-
крет во дио по себ ну бри гу о со ци јал но угро же ним сло је ви ма, и ли-
бе ра ли су по че ли да скре ћу па жњу на то го ру ће дру штве но пи та ње, 
али су се при то ме ко ри сти ли ми том о не при ја те љу, озна ча ва ју ћи 
со ци ја ли сте и ко му ни сте као „не при ја те ље“ дру штве ног про гре-
са. Не при ја те љи ли бе ра ла би ли су то та ли тар ни ре жи ми ко ји су 
по зи ва ли, пре ма њи хо вим тврд ња ма, на дру штве ну „па сив ност“, 
али и еко ном ски сло је ви чи ја „окрут ност“ се кри ла иза по зи ва за 
сло бод ну утак ми цу ко ја би им омо гу ћи ла да во де по ли ти ку пре ма 
соп стве ној во љи. Ру ку на ср це, ли бе ра ли зам је у нај ма њој ме ри од 
свих иде о ло ги ја раз вио си стем ми то ва и то због то га што се још 
по чет ком 19. ве ка ве зао за „ра зум“ про све ти тељ ства.5) Ве зи ва ње 
за ра зум, а осло ба ђа ње од осе ћа ја, до ве ли су ли бе ра ли зам 20. ве ка 
пред слом, јер у та ко тмур ним и не мир ним вре ме ни ма осе ћа ји су 
би ли глав ни по кре та чи дру штве них про ме на. То на рав но не зна чи 
да ли бе ра ли ни су сво је не при ја те ље оба ви ја ли ве лом ми та. Не при-
ја те љи су се пр во на ла зи ли у њи хо вим ре до ви ма, а то су би ли они 
ли бе рал ни еко но ми сти чи је уче ње је да ло иде о ло шко тки во круп-
ном ме ђу на род ном ка пи та лу и омо гу ћи ло му ства ра ње чи та вог ни-
за ори ги нал них ми то ва (ми то ви ма сов не кул ту ре) у ци љу бо га ће ња 
ма ње гру пе соп стве ни ка еко ном ске мо ћи. Упра во због ових раз ло га 
ли бе ра ли су „оп ту жи ли ли бе рал не еко но ми сте из 1906. го ди не да 
су на пу сти ли прин ци пе ли бе рал них еко но ми ста из 1846. го ди не.“6)

По чет ком 20. ве ка ли бе ра ли су на сту пи ли са по зи ци ја ко је су 
про мо ви са ле да „од свих пре пре ка ко је оп стру и ра ју чо ве ков на пре-
дак ка до брим жи вот ним усло ви ма и од свих за ла од ко јих нас по-
ли ти ка мо же спа си ти не ма те же пре пре ке и не ма ве ћег зла не го што 
је си ро ма штво ... Због то га наш пр ви прин цип во ди са свим ја сно 
и ди рект но ка по ли ти ци со ци јал них ре фор ми.“Ме ђу тим, то ни је 
зна чи ло да су при хва ти ли ста но ви ште со ци ја ли ста по том пи та њу, 
ма да, за њу су се де кла ри са ли го то во на исти на чин, а то је зна чи ло 
да је „со ци јал на ре фор ма јед на ко оправ да на као што је и оправ да но 
по сто ја ње на род не ар ми је. Со ци јал на ре фор ма је си стем дру штве-
не ор га ни за ци је и она ко ри сти за јед нич кој за шти ти...“7)  Ипак, они 

5) Про све ти тељ ска кул ту ра ко ја ни је по ка зи ва ла не ку по себ ну но стал ги ју за ми том, уну-
тар се бе из не дри ла је мит о на прет ку за ко ји је сма тра ла да је ду бо ко озби љан јер са др-
жи на про сто исти ну.

6)  Ble a se W. L, AShortHistoryofEnglishLiberalism, Er nest Benn, Lon don, 1913, str. 328.

7)  Ibi dem, str. 329.
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су на па да ли со ци ја ли сте, јер су сма тра ли да њи хо ве ле ви чар ске 
иде је са мо мо гу до ве сти до „ле њо сти по је дин ца“, због то га, за њих 
„овај про грам за шти те не би био ком пле тан ако не би са др жа вао 
нео п ход ност у раз во ју ка рак те ра и ако не би слу жио бо га ће њу ... 
То ни је со ци ја ли зам. Ово ни је си стем со ци јал не по мо ћи. Он са мо 
укла ња не ке од ри зи ка ко ји би до ве ли до не у спе ха и то са мо оне ко-
ји су из ван ин ди ви ду ал не кон тро ле ... Ми же ли мо сло бод ну кон ку-
рен ци ју ко ја ће се од ви ја ти у нај ви шим дру штве ним сло је ви ма, али 
же ли мо спре чи ти да се исти про цес де ша ва код угро же них сло је ва 
... Очи то је на осно ву ово га да је но ви еко ном ски ли бе ра ли зам да-
ле ко од со ци ја ли зма и је ди но што им је за јед нич ко то је за шти та.“8)  
Мно гим ли бе ра ли ма ни со ци јал на за шти та за ко ју су се бо ри ли 
со ци ја ли сти ни је би ла по ме ри. Да би сво је на па де учи ни ли што 
ја сни јим, они су при зи ва ли ста ре ми то ло шке пред ста ве и хе ро је у 
на ме ри да опи шу сву штет ност со ци јал ног про гра ма ко ји су про-
мо ви са ли њи хо ви по ли тич ки не при ја те љи твр де ћи да су „ан тич-
ки скулп то ри при ка зи ва ли Хер ку ла на сло ње ног на бу здо ван, наш 
мо дер ни Хер кул мо гао би да има бу здо ван ду жи од оног ан тич ког 
с тим што не би био на сло њен на ње га већ би му ле жао ис под гла-
ве.“9) Др жа ва, за ко ју су се бо ри ли со ци ја ли сти, за њих је би ла „по-
пу стљи ва и за од гој не спо соб на мај ка“ из чи јих уста се чуо „ша пат 
– Мо жеш би ти здрав; ну ди мо ти да бу деш бо гаљ. Ви диш ли? Бу ди 
слеп. Чу јеш ли? Бу ди глув. Хо даш ли? Нек ти кле ца ју ко ле на ... 
Ова ква по ли ти ка и нај сна жни јег чо ве ка де мо ра ли ше и те ра га да 
по ста не ин ва лид; учи га ка ко би мо гао да се те ту ра уме сто да хо-
да и ка ко да од др жа ве тра жи да му гу ра ви љу шку у уста.“10) Као 
су прот ност со ци ја ли стич ком мо де лу др жа ве ли бе ра ли су ис та кли 
сво је уче ње за ко је су твр ди ли да је „ви ши ни во; кук ња ва мо дер не 
ци ви ли за ци је је ни жи ни во; до зво ли ти вла ди да у сва кој чор би бу де 
ми ро ђи ја зна чи уз не ми ра ва ње. Сва ког да на област ини ци ја ти ве је 
на ру ше на, а са мо по твр ђи ва ње је пот ко па но ... Ли бе ра ли зам је део 
суд би не чо ве чан ства, нео п ход на фа за у ње го вој ду гој ево лу ци ји, 
део на пор ног про гре са ка не ви дљи вом ци љу.“11)

Нај сна жни ји мит ме ђу ли бе ра ли ма био је мит о сло бо ди. 
Раз ви ја ју ћи овај мит ли бе ра ли су на па да ли власт та мо где је ни-
су има ли твр де ћи да „мо дер на др жа ва по чи ва на ба зи ауто ри тар не 
вла сти, а про тест про тив та кве вла сти, про тест ре ли гиј ски, по ли-

8)  Ibi dem, str. 335. 

9)  Cheyney E.P, ReadinginEnglishHistory,Ginn & Co.,Bo ston, 1922, str. 774, 775.

10)  Ibi dem

11)  Ibi dem
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тич ки, еко ном ски, со ци јал ни и ет нич ки је сте исто риј ски по че так 
ли бе ра ли зма ...“ У та квој др жа ви, сма тра ли су ли бе ра ли, чо век 
ни је мо гао да се сло бод но раз ви ја. Он то, по њи ма је ди но мо же 
да по стиг не „са мо он да ка да га кон тро ли шу прин ци пи и пра ви ла 
ко јих се чи та во дру штво мо ра др жа ти ... Оту да по ти че сло бо да ми-
сли, али ни она ни је сло бод на ако не по сто ји раз ме на ми сли ... а 
са сло бо дом ми сли ко ја је дру штве ни про дукт иду сло бо да го во ра, 
сло бо да пи са ња, штам пе и мир не ди ску си је ... Сма трам да вер ска 
сло бо да тре ба да укљу чи сло бо ду ми сли и осе ћа ја и да им се при-
до да пра во на бо го слу же ње, али не та кво ко је ће под ра зу ме ва ти 
ка ни ба ли зам, људ ску жр тву и спа љи ва ње ве шти ца.“12) Ли бе ра ли 
ни су пре за ли од па то са стра сти ка да су го во ри ли о сло бо ди, ви зи-
ји дру штва сло бод них гра ђа на. Је дан од нај по зна ти јих ли бе рал них 
по ли ти ча ра ко ји је још по чет ком 20. ве ка схва тио ну жност ова квог 
на сту па у на ме ри да се осво је гла со ви би ра ча био је не мач ки ли-
бе рал Фри дрих На у ман. При хва тив ши упо тре бу ми та у по ли ти ци 
он је ко ри стио сво је ве ли ко те о ло шко обра зо ва ње че сто ко ри сте ћи 
Хри сто во уче ње као на чин да се ма са ма об ја сне ци ље ви ли бе ра ла. 
Не рет ко је у сво јим го во ри ма ко ри стио Хри сто ву дру гу за по вест 
„Љу би бли жњег сво га као са мог се бе“ уно се ћи је у ми то ло шко тки-
во ли бе ра ли зма твр де ћи при том да се „ли бе ра ли зам те ме љи на 
то ме да по је дин ци не са мо да же ле да бу ду не за ви сни, већ же ле и 
сво јим бли жњи ма да бу ду не за ви сни.“13) Овај по ли ти чар је до кра ја 
остао ве ран ка ко Хри сто вој за по ве сти љу ба ви пре ма бли жњем та ко 
и пре ма де мо крат ском ци љу вла да ви не на ро да ко ји су би ли по ве-
за ни чвр стим спо на ма сло бо де. О то ме нам да нас све до че ње го ва 
књи га из 1900. го ди не о „Де мо кра ти ји и цар ству“ и збир ка не дељ-
них мо ли тви из ча со пи са „Хил фе“ штам па на под на сло вом „Бож ја 
по моћ“ из 1902. го ди не. 

На рав но, то не зна чи да су ли бе ра ли мит о сло бо ди не го ва ли 
са мо на хри шћан ским те ме љи ма. Они су кроз мит о сло бо ди сла-
ви ли и на ци ју. Ме ђу тим, за раз ли ку од ве ћи не на ци о на ли ста ко ји 
су сво ју иде о ло ги ју по ди гли на ту жаљ ка ма и кук ња ви о „на па ће но-
сти“, „не схва та њу“ и „уса мље но сти“ ли бе ра ли су на ци ју при хва-
ти ли са оп ти ми змом, а је дан од нај по зна ти јих ли бе ра ла твр дио је 
ка ко „љу ди ве ру ју да не по сто ји ни шта ви шег у на ци о нал но сти, не-
го увек глу ми ти по тла че ног и сву да и сва ко ме се жа ли ти ка ква смо 
све зло де ла пре тр пи ли од дру гих. Чи тав ка та лог веч них на ци о на-
ли стич ких жа ло пој ки исто вре ме но је ка та лог осе ћа ја сла бо сти; јер 

12)  Hob ho u se L.T, LiberalismWil li ams and Nor ga te, Lon don, 1911, str. 44.

13)  Wit te B.C, Fro lich J, ŽivotidjeloFriedrichaNaumanna1860-1919, Fri e drich Na u mann Stif-
tung, (s.a.), str. 42.
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они ко ји су си гур ни у сво ју при пад ност ... и сло бод ни, ко ји ве ру ју у 
сво ју др жа ву и ње ну ве ли чи ну и бу дућ ност, они ће има ти до вољ но 
уну тра шње сло бо де и стр пље ња да и на ци ја ма ко је по ред нас го-
во ре дру ге је зи ке до пу сте и олак ша ју њи хо ву сло бо ду и раз вој.“14) 
Пр ви по сле рат ни пред сед ник За пад не Не мач ке Те о дор Хе ус је у 
ко рист овог ми та, баш на кон свог из бо ра за пред сед ни ка у пр вом 
го во ру од 12. сеп тем бра 1949. го ди не, ис та као да је за хва лан Фри-
дри ху На у ма ну за то што је код ње га про бу дио „спо зна ју да на ци ја 
мо же жи ве ти са мо ка да је но си љу бав на род не ма се.“ При то ме је 
ци ти рао јед ну од кључ них На у ма но вих ре че ни ца: „При зна ње на-
ци о нал но сти и чо веч но сти ма си за нас су са мо две стра не јед не 
те исте ме да ље.“15) При хва тив ши по ли тич ки те ста мент Фри дри ха 
На у ма на, не мач ки ли бе ра ли су по ста ли око сни цом да на шњег ли-
бе рал ног по ли тич ког по кре та у све ту. Код њих су, на су прот при-
пад ни ци ма еко ном ског ли бе ра ли зма ко ји сле ди ис кљу чи во ин те ре-
се круп ног ка пи та ла, и да ље оста ле мак си ме по пут „До мо ви на је 
из над стран ке“ и „Без сло бо де је не мо гу ће оства ри ти дру ге људ ске 
вред но сти“. Циљ њи хо ве по ли ти ке у 21. ве ку остао је исти, а то 
зна чи „свим гра ђа ни ма омо гу ћи ти да сло бод но об ли ку ју свој су жи-
вот у отво ре ном дру штву, ци вил ном дру штву ... Сва ки чо век тре ба 
сло бо ду ка ко би раз вио сво је та лен те и спо соб но сти, те ка ко би се 
оства рио. Без сло бо де се људ ски дух ума ра, кул ту ре и на у ке про па-
да ју, при вре да стаг ни ра. Ин те лек ту ал ном жи во ту је по треб на сло-
бо да јед на ко као што су му по треб ни те ло и ва здух за ди са ње“, због 
то га ли бе ра ли твр де да „у ме ђу људ ским од но си ма по ти чу до бро-
вољ ност – да кле раз ме ну иде ја и до ба ра, сло бод ну тр го ви ну, увид, 
са у че шће и од го вор ност – а не при си лу. До бро вољ но удру жи ва ње 
по ти че ме ђу соб но по ве ре ње. Оно во ди при зна њу вред но сти и ци-
ље ва оног дру гог те за слу жу је по што ва ње.“16)

Го во ре ћи о еко ном ском ли бе ра ли зму ко ји се усме рио на кон-
цепт сло бод не тр го ви не и са њом по ве за но уче ње о la is sez – fa i re 
тре ба има ти на уму да је он сву сна гу усме рио на ру ше ње еко ном-
ских ба ри је ра ко је су ра сле уну тар и из ме ђу зе ма ља с јед не, и на 
бор бу про тив свих об ли ка ор га ни за ци ја од ан тич ких дру шта ва до 
но вих син ди ка та с дру ге стра не. При ста ли це ме ђу еко но ми сти ма 
овај по крет је имао у след бе ни ци ма Ада ма Сми та и Деј ви да Ри-
кар да, а ме ђу ко ји ма су нај и стак ну ти ји би ли Ри чард Коб ден и Џон 
Брај тон ко ји су се у сво јим де ли ма свим ср цем бо ри ли за сло бод но 

14)  Ibi dem, str. 37.

15)  Ibi dem, str. 31.

16)  Ibi dem, str.73.
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тр жи ште. Због то га се, до брим де лом, ка пи тал ви ше не го и јед ној 
дру гој иде о ло ги ји на мет нуо ли бе ра ли зму. Он је нај ви ше од го ва-
рао еко ном ским ги ган ти ма, јер им је пру жао мо гућ ност сло бод не 
кон ку рен ци је у ко јој ве ћи и ја чи јед на ко сло бод но мо же да пре га зи 
сла би јег и ма њег. Ма да је еко ном ски ли бе ра ли зам до жи вео нај те же 
удар це на кон Пр вог свет ског ра та и то од стра не фа ши зма и ко му-
ни зма он је ипак ус пео да се у дру гој по ло ви ни 20. ве ка, опо ра ви и 
да се вра ти у јед ној но вој фор ми, у ко јој моћ ни ци, има ју још ве ћу 
моћ и у ко јој не ми ло срд но, ка ко је то уоста лом увек и би ло, га зе 
сла би је – у овом слу ча ју на ци о нал не еко но ми је. Ма да је ве ћи на 
еко но ми ста, по слов них љу ди и за пад них вла да са ња ла о по врат ку 
свет ске еко но ми је из 1913. го ди не, на кон свих оних тур бу лент них 
го ди на из ме ђу 1914. и 1945. по ка за ло се да то ни је мо гу ће. Уисти ну 
чак и да је мо гло да се оства ри ни је мо гло би ти по врат ка на еко но-
ми ју сло бод ног при ват ног пред у зет ни штва и сло бод не тр го ви не. 
Да нас, еко ном ски ли бе ра ли зам је ве зан за свет ску до ми на ци ју без 
об зи ра да ли је то на ци о нал ни ин те рес или не. У ства ри, нај круп-
ни ји ка пи тал је је ди ни ње гов ко ри сник и то ра ди под из го во ром 
ка ко је за пра вед ну утак ми цу (ко ја не по сто ји), јер он ко ри сте ћи 
кре ди ти ра ње не раз ви је них или сла бо раз ви је них уни шта ва сво је 
са да већ сла бе про тив ни ке, а то су њи хо ве на ци о нал не еко но ми је.17)

МИТСКИТОКЕКОНОМСКОГЛИБЕРАЛИЗМА

Еко ном ски ли бе ра ли зам сам по се би не би мо гао да се та ко 
ла ко на мет не да се и он ни је ко ри стио ми то ви ма.  У сфе ри еко но-
ми је, еко ном ски ли бе ра ли зам зна чио је ве ру у „не ви дљи ву ру ку“ 
тр жи шта, што је од по чет ка би ло у те сној ве зи са сло бо дом по-
је дин ца да де лу је пре ма сво ме на хо ђе њу. Ве ра у сло бод но тр жи-
ште свој пут ка вр хун цу от по че ла је у 19. ве ку, да би у пе ри о ду до 
по чет ка Дру гог свет ског ра та, а на кон из би ја ња еко ном ске кри зе 
1929. го ди не би ла по ти сну та, али не и на пу ште на. Њу је тек у пу ној 
ме ри у по след ње две де це ни је ожи вео та ко зва ни нео ли бе ра ли зам. 
Тр жи шна утак ми ца по ста ла је га рант ра ци о нал не упо тре бе ре сур-
са и по ве ћа ња дру штве ног бо гат ства. Да би оја чао свој ми то ло-
шки аспект, еко ном ски ли бе ра ли зам је сву да де кла ра тив но на сту-
пио из ја шња ва ју ћи се за бра ни те ља по ли тич ких сло бо да. Ра де ћи у 
том сме ру он је ан га жо вао чи тав низ на уч ни ка и по ли ти ча ра ко ји 
су узе ли у за да так да пред све том при ка жу ње го ву чо веч ност. За 

17) Га ври ло вић Дар ко, Удари судбине – политичкимитови 20. века, Сти лос, Но ви Сад, 
2006, стр. 218.
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Мил то на Фрид ме на, до бит ни ка Но бе ло ве на гра де на по љу еко но-
ми је, еко ном ски ли бе ра ли зам је иден ти фи ко вао са сло бо дом, те је 
по стао „вр ста еко ном ске ор га ни за ци је ко ја под ра зу ме ва не по сред-
ну сло бо ду, име ном, так ми чар ски ка пи та ли зам, та ко ђе про мо ви ше 
по ли тич ку сло бо ду за то што одва ја еко ном ску моћ од по ли тич ке 
мо ћи и у том сми слу омо гу ћу је да је дан дру го ме бу ду про тив те-
жа.“18) Ове „две иде је о сло бо ди људ ског ро да и еко ном ској сло-
бо ди ра де за јед но у на ме ри да оства ре њи хо ву нај ве ћу упо тре бу у 
Сје ди ње ним Др жа ва ма“, те нас не тре ба да чу ди то што су упра во 
Сје ди ње не Др жа ве да нас њи хов нај сна жни ји „про мо тер“19) Да нас 
је очи то да се у овој иде о ло ги ји ко ја је сво је ме сто на шла до шав ши 
из све та еко но ми је, пред ност ин ди ви дуе и так ми чар ског ду ха ви ше 
це ни од ко лек тив них и со ли дар них вред но сти ко је не гу ју ми то ви 
на ци о на ли зма, на ци зма и ко му ни зма.20)

Од кра ја 19. ве ка еко ном ски ли бе ра ли зам се ни је са мо кре-
тао све том ин ду стриј ске про из вод ње и по љо при вре де већ је по чео 
да за у зи ма и свет кул ту ре са по ли ти ком по тра жње оних про из во да 
ко је на ме ће тр жи ште. Ова ква по ли ти ка на не ла је без број не ште те 
кул ту ри, а мно ге ње не по сле ни ке гур ну ла под окри ље дру гих иде-
о ло ги ја. Упра во на тим про стран стви ма раз ви ло се не при ја тељ ство 
из ме ђу еко ном ског ли бе ра ли зма и јед ног де ла но си те ља кул ту ре 
ко је је не у мо љи ва утак ми ца за нов цем од ве ла у свет нај же шћих 
про тив ни ка ове иде о ло ги је. Мно ги од њих су свој мен тал ни про-
стор про на шли у ре ак ци о нар ној де сни чар ској по ли ти ци (Па унд, 
Лу ис, Ели от). Дру ги су се, на ро чи то по сле 1918. го ди не опре де ли-
ли на раз ли чи те на чи не за ре во лу ци о нар ну и пре врат нич ку ле ви цу 
(над ре а ли сти, је дан део екс пре си о ни ста, Брехт, Не ру да, Ва ље хо). 
Не ки су тра жи ли уте ху и скло ни ште у ре ли ги ји, би ло у зва нич ној и 
пра во вер ној или окулт ној и ми стич ној. Те мељ на ре ал ност еко ном-
ског ли бе ра ли зма би ла је та ква да су умет ни ци и пи сци жи ве ли ве-
ћи ном у крај њој бе ди, јер се њи хо ва де ла ни су мо гла про да ти, или 
ба рем ни су од мах до но си ла до бит. С дру ге стра не, по сто ја ли су и 
они умет ни ци и пи сци ко ји су да ли ва љан при мер са вр ше не ко ег-
зи стен ци је еко ном ског ли бе ра ли зма и умет но сти. То су у из ве сном 
бро ју би ли им пре си о ни сти и ку би сти, и то за хва љу ју ћи нај ви ше 
чи ње ни ци да је бо га то ста нов ни штво Сје ди ње них Др жа ва оди гло 
це ну ауто ра по ме ну тог умет нич ког прав ца. Ме ђу тим, у књи жев-

18)  Fri ed man M, CapitalismandFreedom,Uni ver sity of Chi ca go Press., Chi ca go, 1963, str. 9.

19)  Fri ed man M and R, FreetoChoose,Pen guin Bo oks, Lon don, 1979, str. 329.

20)  Po lanyi K, TheGreatTransformation,Be a con Press, Bo ston, 1957, str. 14, 15.
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но сти је си ту а ци ја би ла су мор ни ја, јер еко ном ски ли бе ра ли зам је 
лир ске пе сни ке су о чио са пот пу ном изо ла ци јом.21)

 Да нас, на по чет ку дру ге де це ни је 21. ве ка, гло ба ли за ци ја је 
ње го во иде о ло шко тки во. Да би се свет гло ба ли зо вао би ло је ну-
жно па ци фи ко ва ти ре ги о не где су на ци о нал ни, вер ски или ра сни 
су ко би би ли са свим мо гу ћи. Ко ло ни јал не им пе ри је су не сум њи во 
има ле уде ла у про це су гло ба ли за ци је, док је ути цај ме ђу на род них 
по ли тич ких ин сти ту ци ја, ка кви су Ко мон велт, Ли га На ро да, Ује-
ди ње не На ци је и Европ ска уни ја, ра ди кал но по рас тао.22) Свој не-
сум њи ви и тре ну тач ни успех гло ба ли за ци ја је ус пе ла да по стиг не, 
не са мо уз по моћ ко ло ни јал них им пе ри ја и ме ђу на род них по ли-
тич ких ин сти ту ци ја, већ се ко ри сти ла и ко ри сти се иде о ло ги ја ма 
по пут со ци ја ли зма и на ци о на ли зма. На при мер, на ци о на ли зам Сје-
ди ње них Др жа ва до бро јој је до шао ка ко у при ме ни си ле ко ју су 
во де ћи аме рич ки по ли ти ча ри за па ко ва ли сво јим би ра чи ма под сло-
га ном „од бра не ви тал них аме рич ких ин те ре са“, „од бра не де мо кра-
ти је“ и „од бра не аме рич ког на чи на жи во та“ та ко и у агре сив но сти 
аме рич ког тр жи шта ко је је пу тем ме ди ја ус пе ло да све ту на мет не 
но ве стан дар де обла че ња, из гле да и ис хра не. С дру ге стра не, гло ба-
ли за ци ја је ушла и у свет со ци јал де мо крат ских пар ти ја. Оне су ин-
тер на ци о на ли зам ста ви ле као опре ку на ци о на ли зму. Још у ко ре ну 
на стан ка со ци ја ли зма ле жи, про кла мо ва но од стра не Марк са и ње-
го вих след бе ни ка, осе ћа ње со ли дар но сти и брат ства свих рад ни ка 
све та, збли жа ва ње свих на ро да и ства ра ње јед ног ви шег, је дин стве-
ног дру штва уре ђе ног по со ци ја ли стич ким на че ли ма. Због то га, је-
дан од основ них за да та ка ин тер на ци о на ли зма био је бор ба про тив 
шо ви ни зма и на ци о нал не ис кљу чи во сти, што је гло ба ли за ци ја пре-
у зе ла и усме ри ла у прав цу бор бе про тив си сте ма на ци о нал них еко-
но ми ја. Та ко да је од кра ја 20. ве ка еко ном ски ли бе ра ли зам у фор ми 
нео ли бе ра ли зма све ви ше по чео да ко ри сти ин тер на ци о на ли зам у 
сво јој на ме ри да из вр ши гло ба ли за ци ју ко ја би му тре ба ла по мо ћи 
у ски да њу ла на ца еко ном ских ба ри је ра ко је му на ме ћу на ци о нал не 
др жав не еко но ми је. Прем да је не ка да ин тер на ци о на ли зам сме тао 
соп стве ни ци ма еко ном ске мо ћи, да нас, они га, као што су се по ку-
ша ли око ри сти ти на ци о на ли змом или фа ши змом, ко ри сте у ци љу 
учвр шћи ва ња сво је вла сти на свет ском ни воу.  

Мак си ма со ци јал де мо кра та и ко му ни ста да ин тер на ци о на ли-
зам ни је са мо мо рал на за по вест већ по тре ба да се из бег не грех на-
ци о на ли зма, од лич но је ис ко ри ште на од стра не по бор ни ка еко ном-

21) Га ври ло вић Д, Шљу кић С, Де спо то вић Љ, Кирн Г, Митови либерализма,Цен тар за 
исто ри ју, де мо кра ти ју и по ми ре ње – Гра фо мар ке тинг, Но ви Сад, 2010, стр. 21. 

22) Сто ја но вић Ђ, Грађанскодруштво, Ме диј ска књи жа ра Круг, Бе о град, 2006, стр. 229.
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ског ли бе ра ли зма. Ма да је ин тер на ци о на ли зам био уте ме љен на 
раз у ме ва њу да суд би на на ро да ши ром све та ни је ви ше по ве за на са 
на ци о нал ном др жа вом и ње ном при вре дом, ње га је од не дав но по-
чео да ко ри сти онај исти ста ри об лик еко ном ске мо ћи и то за иде о-
ло шко-ви зу ел ну об ма ну оних ко ји же ле да му се су прот ста ве, али и 
за соп стве но очо ве ча ва ње, те до би ја ње јед не дру штве но по треб не 
ли цен це за свој оп ста нак. Та ко је ин тер на ци о на ли зам на кра ју 20. 
ве ка по стао уско по ве зан са гло ба ли за ци јом, и то због ње не на ме ре 
да цео свет по ве же на тај на чин да соп стве ни ци ма еко ном ске мо-
ћи на пу ту за оства ри ва њем про фи та ви ше не сто је ни ка кве по ли-
тич ке, иде о ло шке или вер ске пре пре ке. Ти ме су за пад но е вроп ске 
со ци јал де мо крат ске стран ке, а сле де ћи њи хов при мер и исте или 
слич не стран ке на про сто ру бив ших ко му ни стич ких др жа ва, за нас 
од по себ не ва жно сти и др жа ве на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, на 
осно ву сво је иде о ло ги је за пра во да ле ле ги ти ми тет круп ном ка пи-
та лу у ње го вом кре та њу за пот пу ном до ми на ци јом. 

ЛИБЕРАЛИЗАМИХРИШЋАНСТВО

Про те стан ти зам је у Сје ди ње ним Др жа ва ма, али и у ве ћем 
де лу Евро пе на сто јао да одр жи сна жно при су ство у ин ду стриј ском 
гра ду, што му је и јед ним де лом по ла зи ло за ру ком. Као се о ска цр-
ква, цр ква сред ње кла се и ка сни је пред гра ђа, про те стан ти зам је у 
сво јим ча со пи си ма и про по ве ди ма го во рио о за по сле ни ма као о 
“њи ма” не “на ма”. Од до се ље ни ка ко ји су на по чет ку 20. ве ка у 
ве ли ком бро ју по че ли да до ла зе у Се вер ну Аме ри ку стра хо ва ло се 
нај че шће као од ка то ли ка, со ци ја ли ста или анар хи ста.  По вре ме-
ни по ку ша ји да се пре о бра те љу ди не про те стант ске ве ро и спо ве сти 
ни су да ва ли ве ли ког пло да, те су због то га уско ро пре пу ште ни за-
бо ра ву. То ни је обес хра бри ло про те стан те да диг ну ру ке од мо дер-
ног све та, ње го вог кор по ра тив ног жи во та, ур ба не по пу ла ци је или 
мо дер ног на чи на ми шље ња. Што се ти че кор по ра тив ног жи во та ту 
се отва ра ло но во по ље. Све ште ни ци по пут Хен ри ја Вор да Би че ра 
и ге не ра ци је “кне же ва про по ве да о ни це” про по ве да ли су да је Бог у 
са ве зу са нов цем. То је би ла по при лич на про ме на јер је вер ни ци ма 
прет ход не ге не ра ци је на ла га но да бу ду по до зри ви пре ма бо гат ству 
и да бу ду за до вољ ни сво јим скром ним по ло жа јем. Са да, у но вим 
окол но сти ма, тре ба ло је да се бо га те са Бож јим бла го сло вом. У 
том по ду хва ту сам Исус је тре бао да сто ји уз њих.  Про цес успо на 
и кроз сред њу кла су сам је по се би био не са мо знак Бож јег бла го-
сло ва већ и Бо гу ми ли јег људ ског по стиг ну ћа. Из то га је про и за-
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шла по тре ба да се упра вља бо гат ством. Без мер но бо га ти аме рич ки 
пред у зет ни ци и пред вод ни ци за јед ни це - по ро ди це Фиск, Ме кор-
мик и Ван дер билт, би ли су при пад ни ци цр кве и ши ро ко гру до су 
је да ри ва ли. По ма га ли су се ми на ри је, ко ле џе, уни вер зи те те и до-
бро твор не уста но ве. Под њи хо вим ути ца јем све штен ству и ла ич-
ким про ро ци ма по ста ло је те шко да до во де у пи та ње без об зир но 
сти ца ње бо гат ства, чак и не ча сне до бит ке. Ме ђу тим, не ки су про-
те стан ти по ку ша ва ли да но ви ка пи та ли стич ки кор по ра тив ни по ре-
дак под врг ну оно ме што су ви де ли као реч бо жан ског су да. Ме ђу 
јед ним де лом епи ско па ла ца то је зна чи ло срод ство са бри тан ским 
ан гли кан ским хри шћан ским со ци ја ли сти ма. Хте ли су да пре о бли-
ку ју дру штве ни по ре дак. Ме ђу аме рич ким кон вен ци о нал ним про-
те стан ти ма, то је зна чи ло “дру штве но је ван ђе ље”. Пред вод ни ци 
по пут про фе со ра бап ти стич ког се ми на ри ја Вал те ра Ра у шен бу ша 
твр ди ли су да кор по ра тив ни или по слов ни по ре дак мо ра и мо же 
да бу де “хри сти ја ни зо ван”. За ла га ли су се за то да цр кве ак тив но 
по др же сна жни је ин тер ве ни са ње вла де у “раз би ја њу тру сто ва” и 
рад на оп ште дру штве ном бла го ста њу. На сто ја ли су да се, у ду ху 
Хри сто вих про по ве ди и упо зо ре ња, по за ба ве про бле ми ма си ро-
тињ ских град ских че твр ти и пи та њи ма не и ма шти не. Ипак, тре ба 
јед ну бит ну ствар при зна ти, а што је го ре по ме ну ти ма да ва ло не га-
тив ну оце ну - дру штве но је ван ђе ље ни ка да ни је при да ва ло па жњу 
про бле ми ма цр них Аме ри ка на ца.23)        

А он да је до шао Пр ви свет ски рат са свим сво јим стра хо та ма 
и еко ном ским по сле ди ца ма ко је су се осе ћа ле и у на ред ним де це-
ни ја ма. Ипак, ка сне два де се те го ди не би ле су го ди не оп ти ми зма у 
исто ри ји Евро пе, а овај пе ри од по чео је 1925. го ди не спо ра зу мом 
у Ло кар ну, пак том о не на па да њу  из ме ђу Фран цу ске, Не мач ке и 
Бел ги је за ко ји су га ран то ва ле Бри та ни ја и Ита ли ја. О том спо ра-
зу му ре као је сер Остин Чем бер лен да је био “ствар на гра нич на 
ли ни ја из ме ђу го ди на ра та и го ди на ми ра.” Овај спо ра зум по кре нуо 
је по ли тич ку ак ци ју ко ја је уро ди ла ти ме да су го то во све др жа ве 
све та пот пи са ле да се од ри чу агре си је и да се она мо же спре чи ти 
са мо ре чи ма. Оп ти ми зам ло карн ског до го во ра де ли мич но је био 
по сле ди ца при вред ног на прет ка. У вре ме ка да је скло пљен, европ-
ска при вре да је по пр ви пут по сле ра та до сти гла пред рат ни ни во. 
Из ме ђу 1925. и 1929. го ди не  обим ме ђу на род не тр го ви не на ра стао 
је за го то во два де сет про це на та, а до 1929. го ди не европ ски удео 
у свет ској про из вод њи по но во је био оно ли ки ко ли ки и пре Пр вог 
свет ског ра та. Го ди не бла го ста ња од ли ко ва ли су кон зер ва тив ни др-

23)  Га ври ло вић Д, Исусовликуисторијикултуре,Сти лос, Но ви Сад, 2009, стр. 353.
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жав ни ци ко ји су ус пе ли да сво ју инерт ност пре тво ре у вр ли ну, по-
пут Кел ви на Ку ли џа у Сје ди ње ним Др жа ва ма.

Ипак, ве ли ки не до ста так европ ског бла го ста ња ло карн ске 
ере био је у то ме што је био за ви сан од аме рич ке при вре де, а трај-
ност те при вре де за ви си ла је од то га да ли ће по тра ја ти та лас шпе-
ку ла ци ја ко је су све ви ше из ми ца ле над зо ру. На “цр ни че твр так” 24. 
ок то бра 1929. го ди не  пу као је ме хур шпе ку ла ци ја. У то ку сле де ћих 
де вет да на про па ла је аме рич ка бер за, а са мим тим об у ста вље ни 
су европ ски зај мо ви с тим што су по сто је ћи мо ра ли да се ис пла те. 
Сје ди ње не Др жа ве су до ле та 1931. зах те ва ле тач ну ис пла ту рат них 
ду го ва, а по ди жу ћи уво зне так се за от при ли ке 40% у исто вре ме су 
оне мо гу ћи ле стра ним ду жни ци ма да ис пла ћу ју сво је ду го ве пу тем 
по ве ћа ног из во за. Ка ко су зе мље јед на за дру гом те жи ле да урав-
но те же сво је би лан се кроз об у ста вља ње уво за, то је не из бе жно до-
ве ло до за ми ра ња свет ске тр го ви не. Усле ди ла је свет ска еко ном ска 
кри за ко ја са со бом ни је по ву кла са мо не за по сле ност, бе ду и еко-
ном ску не си гур ност већ је про из ве ла и озбиљ не по ли тич ке по сле-
ди це ко је су се огле да ле у бу ја њу дик та тор ских ре жи ма.

Ви ше од по ла ве ка марк си сти су пред ви ђа ли  про паст европ-
ске при вре де, али ка да је до ње до шло, ни јед на европ ска зе мља 
ни је по ста ла ко му ни стич ка. Уме сто то га, кри за је учи ни ла да фа-
ши зам, нај ве ћи про тив ник ко му ни зма, од ита ли јан ског по ста не 
свет ски по крет. 

Ра де ћи упра во у та квим еко ном ским и по ли тич ким окол-
но сти ма, у пред сва ну ће свет ске еко ном ске кри зе, Брус Бар тон је 
на пи сао ро ман “Man No body Knows”, ко ји је по стао на аме рич-
ком тр жи шту бест се лер то ком 1926. го ди не. У ње му је Исус био 
при ка зан као “осни вач мо дер ног би зни са”, го то во “ње гов по кре-
тач”. Бар тон је у аме рич кој исто ри ји кул ту ре остао упам ћен као 
кон зер ва ти вац, мо ра ли ста и изо ла ци о ни ста. По ме ну то де ло, на-
ста ло под ути ца јем ли бе рал ног про те стан ти зма, пред ста вља ло је 
је ван ђе ље кор по ра тив ног би зни са ко јег је овај пи сац про по ве дао 
ка ко као пи сац та ко и као кон гре смен. Ње го ва на ме ра је би ла да 
пру жи “ве ли ком би зни су” мо рал ну и ду хов ну ле ги тим ност на тај 
на чин што је ње го вог прет ход ни ка ви део у хри шћан ској док три ни 
о ин ди ви ду ал ној од го вор но сти и Ису су као “Оном ко ји је до шао 
да нам слу жи.” По слов на од го вор ност је у Ису со вим ре чи ма ви ше 
пу та про на ла зи ла уто чи ште, те се у та квим при ли ка ма осла ња ла 
на ре че ни це је ван ђе ља по Лу ки по пут “Све је ме ни пре дао Отац 
мој...” и “ко ји са мном не са би ра, ра си па.” По Бар то ну, у еко но-
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ми ји из о би ља, кор по ра ци о ни ли де ри тре ба ли би да ста ве услу ге 
из над про фи та. У та квом дру штву сви би тре ба ли да ка ко сна жно 
при вре ђу ју та ко сна жно и тро ше док би ре кла ме има ле за да так да 
про мо ви шу ове дру штве не вред но сти.24) По што је Бар тон сма трао 
да ова кав еко ном ски на пре дак за ви си од ми ра он се као по ли ти чар 
у сво јој ско ро че ти ри де це ни је ду гој ка ри је ри за ла гао за по ли ти ку 
аме рич ке не ин тер вен ци је у ра то ви ма. Иде ју за сво ју књи гу до био 
је од оца Ви ли ја ма ко ји је био про те стант ски све ште ник и ко ји је у 
ње га унео сли ку о Ису су као Спа си те љу и као спо соб ном во ђи ко ји 
оку пља око сво је иде је ма се - Ису су ство ри те љу ор га ни за ци је ко ја 
је ус пе ла са мо за то што је оства ри ла “свет ску ре кла му” чи ји но си-
о ци су би ли “па сти ри, му дра ци и ан ђе ли.”25) Због то га је Брус о сво-
јој књи зи го во рио као о “на шој књи зи”, ми сле ћи при том на оца. 

Брус је ин си сти рао на то ме да је Исус око се бе оку пио љу де 
са “дна по слов не ле стви це и уба цио их је у ор га ни за ци ју ко ја је 
по ко ри ла свет” при то ме их “об у ча ва ју ћи са бес крај ним стр пље-
њем.”26) Ису сов про из вод би ла је “ве ли ка ду хов на кон цеп ци ја” ко ја 
је по мо гла чо ве чан ству да се при бли жи Бо гу. По ње му, Исус ни је 
био не ка кав су пер чо век већ “осни вач мо дер ног би зни са”, јер је 
упр кос Со то ни ном ис ку ше њу да бу де вла дар све та остао уз Бо га, 
све стан да тре ба је ди но Бо гу да слу жи. Да би за ова кву тврд њу дао 
мо де ран при мер у све ту еко но ми је, он је на вео Фор да, Пер кин са 
и Веј ла као оне чи ја су от кри ћа у све ту еко но ми је до не ла да ле ко 
ви ше до бра чо ве чан ству не го што су по ме ну тој трој ки до не ла ди-
ви ден ди. 

Ин те ре сант но је на по ме ну ти и на чин на ко ји је при ка зао 
Ису со вог из дај ни ка Ју ду Иска ри от ског. Ње га је при ка зао као сит-
ног по слов ног чо ве ка, ко ји не ви ди да ље од уских лич них ин те ре са 
и ко ји је ства ра ју ћи са мо у тим окви ри ма, а пра ве ћи за се бан уго вор 
са све ште ни ци ма, из дао Ису са. За Бар то на, Ју да су сви они љу ди у 
по слов ном све ту ко ји же ле лич ни успех под сва ку це ну и ко ји због 
то га жр тву ју на пре дак. На су прот то ме, пи сац је ин си сти рао да по-
је ди нац мо ра да ра ди на про мо ци ји ко лек тив ног до бра, јер ће са мо 

24)  Leo P. Ri buf fo, „Je sus Christ as Bu si ness Sta te sman: Bru ce Bar ton and the Sel ling of Cor po-
ra te Ca pi ta lism“, AmericanQuarterly, Vol. 33, No. 2. (Sum mer, 1981), p. 207.

25)  B. Bar ton, TheManNobodyKnows:ADiscoveryoftheRealJesus,Bobbs- Memll, In di a-
na po lis, 1925, ko ri šćen je re print  New York: Tri an gle Bo oks, 1940; W.Bar ton to B. Bar ton, 
Ju ne 28, 1921, BC, Box 143; WEB, “Adver ti sing to Fill a Church,” u W. B. As hley, Church
Advertising:ItsWhyandHow, J.B. Lip pin cott,Phi la delp hia, 1917, str. 157-163. u L.P. Ri buf-
fo, nd, p. 217.

26)  Ibi dem, str. 219.
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на тај на чин да слу жи и лич ном ин те ре су.27) Оно што је ин те ре сант-
но да се на по ме не то је да је Бар тон на пи сао ти тло ве за не ми игра-
ни филм “Man No body Knows”, да би по том још јед ном, за јед но са 
оцем, био са вет ник за Се сил Б. Де Ми лин филм о Ису су, “King of 
Kings” за ко ји је овај ве ли ки ре жи сер ре као “Они ће за ње га зна ти 
и у вре ме ни ма ко ја ће усле ди ти ка да нас ви ше не ће би ти.”28)

Бар тон је ова сво ја уве ре ња пре нео и у свет по ли ти ке, па је 
та ко, до Бе ле ку ће, у ме диј ској кам па њи гу рао ре пу бли кан ца Кел-
вин Ку ли џа и то на ме сто пот пред сед ни ка Сје ди ње них Др жа ва, а 
то ком два де се тих го ди на био је бли зак са рад ник Хер бер та Ху ве ра 
и ње гов са вет ник у пред сед нич кој тр ци. На кон ве ли ке еко ном ске 
кри зе, у ко јој су мно ги оста ли без по сла, Бар тон је по чео да ин си-
сти ра на по ма га њу не за по сле ни ма, а 1932. го ди не на пи сао је ин-
спи ра тив ну би о гра фи ју све тог Па вла. Ма да је био ре пу бли ка нац, 
за бе ле же но је да је не са мо че сти тао де мо крат ском пред сед ни ку 
Ф.Д. Ру звел ту већ је и по др жао ње го ву по ли ти ку еко ном ског опо-
рав ка, ко ја је мно гим не за по сле ни ма про на шла по сао и та ко им 
ули ла пре ко по треб ну на ду у бо љи жи вот, за ко ју је сма трао да је 
има ла мно го то га слич ног са ње го вим од но сом пре ма еко но ми ји. 
Ипак, по што је Ру звел тов “Њу Дил” ви ше обе ћа вао а ма ње пру жао, 
Бар тон је на пи сао кри ти ку овог пла на еко ном ског опо рав ка и на 
сле де ћим из бо ри ма по но во је по др жао ре пу бли кан ског кан ди да та. 
У вре ме Дру гог свет ског ра та био је про тив ула ска Сје ди ње них Др-
жа ва у рат, а јед на ко се про ти вио, по пут дру гих изо ла ци о ни ста, 
Хлад ном ра ту и ин тер вен ци ји у Ко ре ји. Он ни ка да ни је мо гао да 
се би пред ста ви Ису са ко ји во ди мла де хри шћа не у рат. За по вест 
“Не убиј” је мо ра ла да се по шту је и по том пи та њу, Бар тон и ње го-
ви след бе ни ци су би ли не у мо љи ви.

Још јед на књи га ко ја је об ја вље на у вре ме ве ли ке еко ном ске 
кри зе, ко ја је по зи ва ла на Бо га, али не из рав но, већ ви ше је би ла 
сна жан глас про тив „но вог све та“ и по тро шач ког дру штва у ко јем 
не ма про сто ра за ем па ти ју, би ла је „Вр ли но ви свет“, де ло Ол ду са 
Хак сли ја из 1932. го ди не. Ње гов по ку шај да се од у пре збу њу ју ћем 
то ку људ ске ево лу ци је и ла тент ној оп се сив ној сре ћи то ли ко ка-
рак те ри стич ној ли бе рал ним дру штви ма ко ја је, ка ко је Хак сли ви-
део, вре ба ла у ср цу са вре ме не ци ви ли за ци је, из био је у овој књи зи 
свом си ли ном. Хак сли јев ју нак Џон  у том „вр лом но вом све ту“ 
от кри ва да су да нас „сви срећ ни“. Сре ћа, из гра ђе на на „по сто ја-
ном тлу сва ко днев ног ра да и ра зо но де“, оста је је ди ни циљ дру штва 

27)  Ibi dem, str. 220.

28)  Ibi dem
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у ко јем се од ра не мла до сти под сти че сло бод на сек су ал ност, док 
је по сто ја но ужи ва ње у ма те ри јал ним за до вољ стви ма обез бе ђе но 
то ком чи та вог жи во та. Ста нов ни ци вр лог но вог све та при зна ју са-
мо два бо га – на шег Фор да и на шег Фрој да – ве ли ког из у ми те ља 
ма сов не про из вод ње с јед не стра не и чо ве ка ко ји их је осло бо дио 
осе ћа ја кри ви це са дру ге, за хва љу ју ћи че му је омо гу ћен пот пу ни 
три јумф прин ци па за до вољ ства на све ту. Ме ђу тим, Џон те жи мо-
рал ном уса вр ша ва њу ко је во ди ка Хри сто вом уче њу и ви шем ста-
њу све сти ко је при бли жа ва Бо гу. Као што об ја шња ва „Упра вља чу“ 
вр лог но вог све та ка да ин си сти ра на то ме да „Не же лим удоб ност. 
Же лим Бо га, же лим по е зи ју, же лим пра ву опа сност, же лим сло бо-
ду, же лим до бро ту.“29) Очи то, „Вр ли но ви свет“ ни је са мо у вре ме 
ве ли ке свет ске еко ном ске кри зе шо ки рао сво је чи та о це. Он и да нас 
пред ста вља уто пиј ско ре мек-де ло уз Ор ве ло ву „1984“ ко ја је на-
ста ла 1949. го ди не. Хак сли је, као вр стан књи жев ник, кроз про зу,, 
де кон стру и сао ми то ве ли бе ра ли зма и све ње го ве кључ не еле мен те 
по пут вла да ју ћег прин ци па за до вољ ства, мо мен тал ног за до во ље-
ња же ља и по тро шач ког све та у ко јем не ма пат ње и у ко јем вла да 
култ мла до сти.

Ме ђу тим, по ста вља ју се пи та ња. Да ли чо век за и ста мо же да 
та ко бу де све ден на по сто ја ње? Да ли ли бе ра ли зам и ње го ви мит-
ски кон струк ти мо гу да усме ре жуд њу ка ма те ри јал ном? Мо гу ли 
љу ди у по тра зи за јед ним од кључ них ми то ва ли бе ра ли зма – ми-
том о сре ћи – усу ди ти се да из ме не сво ју при ро ду? Мо гу. Но, то 
ство ре ње је он да не до стој но кри ви це, ка ја ња и се ћа ња. То је он да 
чо век осло бо ђен по след њих спо на ко је ње го во по сто ја ње по ве зу ју 
са вр ли ном, тран сце дент но шћу и са мо ра зво јем. У том слу ча ју, све 
је све де но са мо на удоб ност и при јат ност. А шта је са де кон струк-
ци јом ми то ва ли бе ра ли зма и да ли је она мо гу ћа? Да. Баш као што 
се у 18. ве ку ја ви ло про све ти тељ ство као ре ак ци ја про тив за хва та 
ко јим је цр ква гу ши ла иде је и на у ку, та ко, са да, у дру гој де це ни ји 
21. ве ка ни цр кве на упор ност ни то та ли тар на уче ња из 20. ве ка ни-
су нај сна жни ји на пад на ра зум. Уме сто то га, он из ви ре из све раз-
у ла ре ни је ко мер ци ја ли за ци је ко ја је че до еко ном ског ли бе ра ли зма. 
Ве ро ват но, сле де ће до ба про све ти тељ ства мо гли би се усме ри ти 
упра во про тив ње га.

*
**

29)  Ви ше о Хак сли је вом де лу у Al do us Hux ley, BraveNewWorld,Chat to and Win dus, Lon don, 
1932, str. 288. 
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Иде о ло ги је 19. и 20. ве ка су се, у ци љу при до би ја ња ма са, ко-
ри сти ле по ли тич ким ми то ви ма ко ји су би ли по ве за ни са хри шћан-
ском док три ном из ко је су по ти ца ли пој мо ви о „иза бра ном на ро ду“, 
„обе ћа ној зе мљи“, „спа си те љу“ и та ко да ље. Је дан од нај сна жни јих 
по ли тич ких ми то ва био је мит о спа си те љу. На по чет ку 20. ве ка 
ли бе ра ли зам се по де лио на по ли тич ки и еко ном ски ли бе ра ли зам. 
Ме ђу тим, и је дан и дру ги су на ста ви ли да ко ри сте  ми то ве. По зи-
ва ња на Хри ста Спа си те ља би ла су че ста код та да шњих во ђа ли-
бе ра ла. Је дан од оних ко ји је ко ри стио сво је те о ло шко зна ње био 
је  Фри дрих Ној ман. Он је уз по моћ Хри сто вог уче ња на сто јао да 
ци ље ве ли бе ра ли зма при бли жи ма са ма. С дру ге стра не,  еко ном ски 
ли бе ра ли зам је на сто јао у скла ду са сво јим ци ље ви ма да пред ста ви 
Хри ста као по кре та ча на пред не еко но ми је. У том сми слу је на сту-
пао Брус Бар тон ко ји је Ису са при ка зи вао као осни ва ча мо дер ног 
би зни са на сто је ћи да без о блич ном еко ном ском ли бе ра ли зму пру жи 
не са мо бо жан ски већ и људ ски об лик. Еко ном ски ли бе ра ли зам је 
до кра ја 20. ве ка на ста вио да очо ве чу је сво је на ме ре из ја шња ва ју-
ћи се сву да за бра ни те ља де мо крат ских сло бо да при то ме тра же ћи 
на чи не за про дор круп ног ме ђу на род ног ка пи та ла. Је ди на шан са да 
му се су прот ста ви је да се ре ор га ни зу је при вре да ја ча њем др жав не 
еко но ми је, да јој сво ју по др шку да ју на уч ни ци као и ме ди ји ко ји 
не за ви се од фи нан сиј ских кру го ва ко ји по др жа ва ју гло ба ли за ци ју.

DarkoGavrilovic

DECONSTRUCTIONOFTHEMYTHSOF
LIBERALISM-THEMYTHOFCHRISTAS
THECREATOROFADVANCEDECONOMY

Summary
The first part of pa per will try to de fi ne the po li ti cal myths of 

li be ra lism and eco no mic li be ra lism. The se cond part will be de di ca ted 
to the de con struc tion of the se myths and to the fin ding of ap pro pri a te 
exam ples. Thro ug ho ut the work, espe ci ally in the last chap ter, the aut-
hor will show that the myths of li be ra lism we re strongly at tac hed to 
Chri stian te ac hing, not in or der to sup port Chri sti a nity as a re li gion, but 
in or der to ta ke advan ta ge of Chri stian ma trix for own po li ti cal pur po-
ses. 
Key words: li be ra lism, myth, pro gress, Chri sti a nity, mo dern so ci ety, eco nomy.
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Resume
Se pa ra tion of li be ra lism in to eco no mic and po li ti cal li be ra lism 

hap pe ned at the very be gin ning of the 20th cen tury. At that ti me li be-
rals tried to adjust to new po li ti cal con di ti ons in which po li ti cal myths 
to ok a sig ni fi cant po si tion, and espe ci ally the myth abo ut the enemy 
and myth abo ut fre e dom. Al so, li be rals cre a ted myths that we re clo sely 
con nec ted to the chri sti a nity. Among the se myths the most pro mi nent 
we re the myths abo ut pro mi sed land, cho sen pe o ple and abo ut sa vi o ur, 
spe ci ally, the myth abo ut Christ as cre a tor of the eco no mic pro gress. All 
the se myths we re used in to the mass to de fe ath the ir ide o lo gi cal opo-
nents and to held the po li ti cal po wer in at ten tion to re mo ving all eco no-
mic bar ri ers which ha ve grown in si de and bet we en co un tri es on one si-
de, and to ward the fight aga inst all forms of or ga ni za ti ons from an ti que 
so ci e ti es up to new syndi ca tes on the ot her si de. The up per in te rest of 
it is pro vi ding the eco no mic gi ants with the pos si bi lity of free com pe-
ti tion in which big ger and stron ger can equ ally freely over run we a ker 
and smal ler. De fi ne tely, the ul ti ma te goal of eco no mic li be ra lism is the 
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sta tus of sta tes wit ho ut su ve re nity in at ten tion to ruin the sta te eco nomy, 
free me dia wit ho ut fre e dom, edu ca tion wit ho ut know led ge, be li ef wit-
ho ut spi ri tu a lity and po or wit ho ut ho pe. So, if the so ci ety is wil ling 
to stop the se po li ti cal chan ges it sho uld work on re or ga ni za tion of the 
sta te eco nomy. Al so, ac tion sho uld be in ten si fied thro ugh the work of 
sci en tists and bet ter edu ca tion. Im pro ve me dia which do not de pend on 
fi nan cial cir cles that sup port glo ba li za tion.

* Овај рад је примљен 18. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
20. јуна 2011. године.
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ЕТИЧНОСТДНЕВНЕШТАМПЕ
УСРБИЈИ*

Сажетак
Аутор ети ку но ви нар ства по сма тра као ком плек сно под руч је 

ко је по ред но ви нар ских и уре ђи вач ких по сло ва об у хва та и оста-
ле уче сни ке у про це си ма јав ног ко му ни ци ра ња ко ји су у при ли ци 
да са оп ште сво ја ми шље ња, иде је и про гра ме ка ко би ути ца ли на 
дру ге. Фо кус је на ана ли зи са др жа ја во де ћих но ви на у на ци о нал-
ном ин фор ма ци о ном про сто ру и иден ти фи ко ва њу етич ког обра сца 
ко јим се ус по ста вља ју од но си из ме ђу чи ње ни ца, мо рал них ди ле ма 
и етич ких вред но сти, али и струк ту рал них со ци о ло шких и еко ном-
ских од но са ко ји од ре ђу ју про ме не у ма сме диј ском и по ли тич ком 
по љу. У ин ду стриј ској про из вод њи ве сти ис тра жи вач ко но ви нар-
ство не ма пер спек ти ву, док се ин тер пре та ци ја чи ње ни ца све че шће 
вр ши у скла ду са оче ки ва њи ма моћ них огла ши ва ча, по ли тич ких 
ели та, пр-слу жби, ин те ре сних гру па и не ви дљи вих цен та ра мо-
ћи. Ана ли зом са др жа ја днев них но ви на у Ср би ји при ме ћу је мо да 
у кон тек сту дру штве них и по ли тич ких пи та ња же ље ни плу ра ли-
зам ми шље ња из о ста је. До бро но ви нар ство ни ка да ни су угро жа ва-
ле тех но ло ги је ко је су га пра ти ле, већ не ква ли тет но (апо ло гет ско) 
из ве шта ва ње, спрем но да за рад ве ћег про фи та на пу сти стан дар де 
кла сич не но ви нар ске ети ке.
Кључ не ре чи: Штампа, јавни простор, професионална етика, тржи

ште,таблоидизација

Упра вља ње ин фор ма ци ја ма, кре а тив ност, од го вор ност, ино-
ва ци је и ри зик, сту бо ви су  са вре ме не ме диј ске ин ду стри је ко ја 

* Рад је настао у окви ру про јек та Ми ни стар ства просвете и на у ке Ср би је, број 179008.
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тех но ло шком су пер и ор но шћу и пла не тар ним умре жа ва њем ства-
ра мо дер ни ди ги тал ни огр тач (ин фос фе ру). Свет ни ка да спо знај но 
ни је био бли жи, али ни уда ље ни ји јер су ко му ни ка ци о ни ја зо ви још 
увек ду бо ки и ши ро ки, ин ди рект но ути чу ћи и на све из ра же ни је 
раз ли ке у еко ном ском и дру штве ном ста ту су. Иден ти тет љу ди ко-
ји жи ве од но ви нар ства1) све је угро же ни ји по што уло ге су бје ка та 
ко му ни ка циј ских про це са све че шће пре у зи ма ју слу жбе за од но се 
с јав но шћу, порт па ро ли, ло би ји, ана ли ти ча ри, ве ли ке ком па ни је и 
по ли тич ки цен три, ин ди рект но угро жа ва ју ћи ауто ном ност и етич-
ност про фе си о нал них ре дак ци ја2). По сте пе но до ла зи до ре де фи ни-
ци је са ме про фе си је, па но ви на ра ко ји од лу чу је о са др жа ју по ру ке 
(decisionmakers) ме ња но ви нар (decisiontakers) ко ји из вр ша ва ту-
ђе на ло ге (McMa nus, 1997:5). Пре ви ђа се да де мо кра ти ју не чи-
ни број ност ин фор ма ци ја већ шан са сва ког по је дин ца да сло бод но 
уче ству је у њи хо вом при ма њу и да ва њу, што ме ди ји ма ну ди ква ли-
та тив но дру га чи је уло ге. Гло ба ли за ци ја, уз убр за ну ко мер ци ја ли-
за ци ју, ин ди ви ду а ли за ци ју и струк ту рал ну кри зу ко му ни ка ци о них 
си сте ма, по себ но тра ди ци о нал не штам пе, во ди да љој сег мен та ци ји 
пу бли ке ко ја на пу шта ју ћи кла сич не кон вен ци је ме диј ске ло јал но-
сти тра жи бр зу, јеф ти ну и за ни мљи ву ин фор ма ци ју. Сма ње на па-
жња но ви на ра угро жа ва тач ност ве сти, чи ње ни це се по ти ску ју или 
про па ганд но ин тер пре ти ра ју, јав на де ба та огра ни ча ва, а пу бли ка 
из ла же со фи сти ци ра ним об ли ци ма ме диј ске за ви сно сти3). Са др жај 
и фор ме ин фор ми са ња при ла го ђа ва ју се дру штве ним пре о бра жа-
ји ма, али по што је про из вод но ви нар ства спе ци фи чан у од но су на 
дру ге по сло ве ра сте и од го вор ност про фе си о нал них ко му ни ка то-
ра  да пру жа ју ћи гра ђа ни ма исти ни те ин фор ма ци је чу ва ју мо рал не 
вред но сти ко је функ ци о ни шу уну тар не ког дру штва. Ка да при ку-
пља ју и об ја вљу ју ве сти и из ве шта је но ви на ри би тре ба ло да шти те 
ин те рес јав но сти, али у ли бе рал ном по рет ку све че шће се ја вља ју 
дру штве ни при ти сци да се не ке ин фор ма ци је ус кра те, пре ћу те, из-
ме не, цен зу ри шу и сл., што су ге ри ше на не е тич но по сту па ње. Ана-
ли за ове те ме дру штве но је бит на јер ну ди “усред сре ђен по глед на 
то ка ко се но ви нар ски еснаф као мо рал на пот кул ту ра уну тар ши ре 

1) Но ви нар ство је до два де се тих го ди на про шлог ве ка би ло би ло “занимањеукојемсусе
вештинестицалепрактичномобукомуредакцијама,алирастометичкихнаратива
делимичнојепосталоипрофесијакојасасвојимкориснициманекомуницирадиректно
(нпр.каоадвокатиилилекари),већпосредствоммедија” (Ра дој ко вић, “Но ви на ри као 
про фе си о нал на гру па”, Социолошкипреглед, вол. XXXVII, бр. 3-4/2003, стр. 241.

2) Ви ди у: Јев то вић Зо ран, Пе тро вић Ра ди во је: “Јав но мне ње и де мо крат ски де фи цит у 
до бу мул ти ме ди ја”, Српскаполитичкамисао, бр. 4/2010, Бе о град, стр. 105-126.

3) Сам по јам медијскаетика мно ги ту ма че као ок си мо рон, јер пре ма ис тра жи ва њи ма Га-
лу па по ве ре ње у ме ди је ши ром све та има тен ден ци ју опа да ња (Ho ward Good: “We Need 
Et hics Exam ples”, Qu ill, april 2001, str. 40).
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за јед ни це по на ша у спе ци фич ним си ту а ци ја ма”,4) што мо же има ти 
да ле ко се жне им пли ка ци је за ети ку дру штва као це ли не.  

Свр ха но ви нар ства и да ље је пру жа ње ин фор ма ци ја свим 
гра ђа ни ма, али се бр зи на, тех ни ка и ка рак тер ме ња ју у скла ду са 
зах те ви ма гло бал ног окру же ња. Мо дер не те ле ко му ни ка ци о не алат-
ке мо гу да про из во де до бро али и зло, за ви сно од то га ка ко се ко-
ри сте. При мер за то је не дав ни зе мљо трес у Ја па ну и про блем кон-
тро ли са ња ра ди ја ци је у та мо шњим ну кле ар ним елек тра на ма. Део 
ме ди ја је ак це нат у из ве шта ва њу имао на сми ри ва њу си ту а ци је, 
на по ри ма ко је чи ни вла да и по је дин ци да се про блем ре ши, ре ал ној 
опа сно сти и по сле ди ца ма, али би ло је и ме ди ја ко ји су ин си сти ра-
ли на сен за ци о на ли стич ким по да ци ма, нео д го вор ним из ја ва ма по-
је ди на ца, емо ци о нал ном кон стру и са њу мо рал не па ни ке, са ци љем 
ве ће про да је сво јих ме диј ских са др жа ја. Ма сов на пу бли ка се фраг-
мен ти зу је у сме ру за ба ве и хе до ни зма, па но ви нар ство по при ма 
об ли ке ин фо теј мен та (in for ma tion and en ter ta i ment). Ме ке ве сти се 
хра не сен за ци о на ли змом, прет по став ка ма, пр ља вим ве шом слав-
них и не до сти жних осо ба, и што је по себ но ва жно за раз ли ко ва ње 
од твр дих ве сти, ни су огра ни че не вре ме ном. Ка да би у њи ма би ло 
и жур на ли стич ке чвр сти не на но вин ском па пи ру жи ве ле би са мо 
је дан дан. Та ко се чо век по твр ђу је као homoadorans, би ће ко је се 
ра ду је и ужи ва бла го де ти ди ги тал не ва ви лон ске тр жни це на ко јој 
се кре а тив ним ма сме диј ским сли ка ма ну де раз ли чи те на ви ке, ста-
во ви, по на ша ња и вред но сти. Мо рал на од го вор ност но ви на ра пре-
ма дру штву сто га се све че шће ме ња ра зним об ли ци ма ло јал но сти 
(пре ма огла ши ва чи ма, по ли тич ким мен то ри ма, цен три ма мо ћи, 
вла сни ци ма), што као по сле ди цу има за о би ла же ње исти не, по ја ву 
гла си на, тра че ва, три ви јал но сти, па и ла жи.   Су шти на мо дер ног 
по ли тич ког вла да ња све ви ше је у ме диј ском пред ви ђа њу, кон тро-
ли са њу и упра вља њу дру штве ним кри за ма, од но сно њи хо вом при
суству и одсуству5) из јав ног про сто ра. 

По што су со ци ја ли стич ке вред но сти из гу би ле сми сао у 
струк ту ри дру штве них од но са по ста ло је нео п ход но да Ср би ја 
из гра ди но ви мо дел јав ног ко му ни ци ра ња при ме рен вред но сном 
ми љеу Евро пе и гло бал ног по рет ка, што ни је лак, ни ти јед но ста-
ван по сао. По ли тич ка моћ се ма ни фе сту је кроз те о риј ски кон цепт 
др жав ног ме наџ мен та,6)при че му се пр ви пут у но ви јој исто ри ји 

4) Дејл Жа кет, Новинарскаетика, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 28.

5) Зо ран Јев то вић: “По ли тич ки спек такл и јав но мне ње”,ЦМ, ФПН, Бе о град и Про то кол, 
Но ви Сад, год. III, ле то, бр. 7/2008, стр. 5.

6) Дра ган Су бо тић но во јав но упра вља ње ви ди кроз “три по ља по ли тич ке ана ли зе и три 
мо дер на при сту па: 1) вла да ви на; 2) ин те рес, и 3) јавност” („Но ви јав ни ме наџ мент у 
по ли тич ком си сте му Ср би је“, Политичкаревија, бр. 1/2010, Бе о град, стр. 94-95) 
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са гле да ва ва жност јав ног про сто ра! Моћ над ме ди ји ма зна чи и моћ 
над зи ра ња у дру штву, јер иде о ло шким фил три ра њем ствар но сти 
бо ји мо сли ку ко ју ће ве ћи на гра ђа на по не ти у сво јим гла ва ма. Сто-
га ко му ни ка ци о ни по тен ци јал јед ног дру штва ни је број ме ди ја ко ји 
си му ли ра ју ин фор ма ци о но бла го ста ње, већ ква ли тет ин фор ма ци ја 
ко је би тре ба ло да ну де кри тич ки из бор! Пре ма по да ци ма Аген ци је 
за при вред не ре ги стре, кра јем 2009. го ди не од 503 штам па на из да-
ња днев но је из ла зи ло 20, не дељ но 83, ме сеч но 177, у ин тер ва лу 
од две не де ље се дам, док је дво ме сеч ни ка зва нич но 73, квар тал но 
65, по лу го ди шње де вет, а го ди шње 15. Ве ћи на штам па них ме ди ја 
до ступ на је на под руч ју це ле Ср би је (њих 379), док се оста ли мо гу 
сма тра ти „ло кал ним“ штам па ним ме ди ји ма. Днев не но ви не у на-
шој зе мљи су ско ро три пу та јев ти ни је не го у окру же њу (у Сло ве-
ни ји Дело и Хр ват ској Јутарњилист ко шта ју 1 евро, Дневниаваз у 
Бо сни и Хер це го ви ни упо ла је јев ти ни ји, Либертатеа у Ру му ни ји 
ста је 0,3 евра, а не што ви ше тре ба из дво ји ти за при ме рак ма ђар-
ског Блица0,4 евра), али ти ра жи и да ље не у мо љи во па да ју.7) Та-
ла си гло бал не еко ном ске кри зе озбиљ но по тре са ју око шта лу, де-
це ни ја ма не ре фор ми са ну Гу тен бер го ву твр ђа ву, ко ја у мно го че му 
под се ћа на ма ста дон ску гра ђе ви ну из ко му ни стич ког по рет ка. Од 
укуп ног бу џе та ме диј ског огла ша ва ња на штам пу је по тро ше но 22 
од сто, иако она чи не по ло ви ну свих ме ди ја у Ср би ји. Пи та ње је 
тре ба ли дру штву у тран зи ци ји ово ли ки број штам па них из да ња 
и по слу ју ли сва у ле гал ним окви ри ма, ако и по ред оси ро ма ше ног 
тр жи шта сви оп ста ју?

Ин тер нет је уки нуо кон вен ци о нал на тех но ло шка огра ни че-
ња, трај но раз два ја ју ћи но ви нар ство и ге о гра фи ју, али и кла сич не 
со ци о ло шке обра сце дру штве них ре ла ци ја. Но ви нар ски хо ри зон ти 
по ста ли су бес крај ни, а ме диј ске прак се по јед но ста вље не и им пре-
сив не. По ру ке, сли ке, сим бо ли и пред ста ве пре не се не ма сме ди ји ма 
ства ра ју бит но дру га чи ји гло бал ни иден ти тет, уте ме љен на мо де лу 
ма сов не ин ду стриј ске про из вод ње и ди стри бу ци је ин фор ма ци ја. 
Мекдоналдизацијадруштва, као све при су тан те о риј ски кон цепт,8) 
еви дент на је и у сфе ри штам пе, ко ја про то ком вре ме на до би ја ка-
рак те ри сти ке за пад них обра за ца вред но сти (де ло твор ност, ис пла-
ти вост, пред ви дљи вост и кон тро лу). Мо гућ ност нео гра ни че ног 

7)  Пре ма по да ци ма АБЦ Ср би ја (Audit Bu re a ux of Cir cu la ti ons Sr bi ja), ком па ни је ко ја се 
је ди на зва нич но ба ви еди то ва њем ти ра жа штам па них и елек трон ских ме ди ја у на шој 
зе мљи, у апри лу про шле го ди не је про да то 10,5 % ма ње при ме ра ка днев них но ви на не го 
у истом ме се цу прет ход не го ди не. Не дељ ни ци су за бе ле жи ли пад од ско ро 21%, дво не-
дељ ни ци од чак 31,5%, док је код ме сеч ни ка гу би так нај ма њи – 11%.

8)  Хр во је Шпе хар: “Мек до на ли зо ва на ре ли ги ја. При лог те о ри ји мек до на ли за ци је у по ли-
ти ко ло ги ји ре ли ги је”, Политикологијарелигије, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер-
ску то ле ран ци ју, бр. 1, год. IV, 2010. Бе о град, стр. 118.
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бро ја ин фор ма ци ја при вид но је обо га ти ла из бор ве сти, али је пу-
бли ка убр зо уви де ла да кван ти тет са со бом но си мно штво кон фек-
циј ских са др жа ја, бо гат ство истог ко је за си ћу је и оп те ре ћу је чо-
ве ко ва чу ла. Јед ном реч ју, све ви ше раз ли чи тих но ви на про из во ди 
све ви ше ре чи, фо то гра фи ја и пред ста ва, при вла че ћи соп стве не 
пу бли ке, али и фраг мен ту ју ћи их пре ма обла сти ма ин те ре со ва ња. 
То је кул ту ра но вих тех но ло ги ја ком би но ва них са елек трон ском 
пи сме но шћу, па ни је чуд но што ма сме диј ски ин жи ње ринг пред-
ста вља је дан од на ју но сни јих и нај у ти цај ни јих об ли ка са вре ме не 
еко но ми је. 

На чин ко му ни ци ра ња са гра ђа ни ма де фи ни тив но опре де љу је 
ка рак тер вла сти и об ли ке по ли тич ког по на ша ња. Оту да ин фор ма-
ци је чи не су бјек тив ни исе чак ствар но сти чи јим пре но ше њем, раз-
ме ном или пре ћут ки ва њем об ли ку је мо јав ну сфе ру, ди на ми зи ра ју-
ћи је и кон стру и шу ћи пре ма се лек тив ним ме ха ни зми ма ме диј ске 
мо ћи. Са вре ме на ци ви ли за ци ја го то во и да не схва та да мо но пол у 
ства ра њу ду хов ног про сто ра да нас при па да ма сме ди ји ма, од но сно 
ко му ни ка циј ским им пе ри ја ма ко је сна жним тех но ло шким по тен-
ци ја ли ма у на ше до мо ве уно се сли ке дру гих љу ди. Уки да ју ћи ге о-
граф ску дис тан цу (све се то де ша ва пред на шим очи ма) и пси хич ку 
изо ло ва ност (мо жда ће мо ми би ти сле де ћи), они по сте пе но осва ја-
ју на ше сло бо де, али и ми шље ња, ста во ве, на ви ке, мо де ле по на ша-
ња. По ре дак исти не по чи ва на на ме та њу сим бо лич ких пред ста ва, 
но вој вр сти ду хов ног на си ља као дру штве ног иза зо ва, при че му 
маг нет но по ље до га ђа ја у јав ном про сто ру чи не јав не ин фор ма-
ци је, на чи ни њи хо ве пре зен та ци је и ма ни пу ла ци је9). Ис тра жу ју ћи 
са др жај днев не штам пе у Ср би ји ана ли зи ра мо при ме ну стан дар-
да но ви нар ске ети ке, про ве ра ва ју ћи про фе си о нал ну од го вор ност с 
ко јом се су о ча ва но ви нар ски еснаф као мо рал на пот кул ту ра уну тар 
на ци о нал не за јед ни це ко ја је и са ма у про ме на ма!  

МЕТОДОЛОГИЈА

Кван ти та тив ном ана ли зом са др жа ја осам днев них ли сто ва у 
Ср би ји (Политика, Данас, Вечерњеновости, Блиц, Курир,Прав
да,Ало и Прес), у пе ри о ду од пр вог до сед мог мар та 2010. го ди не, 
ис тра жи ва на су три ни воа ме диј ског ко му ни ци ра ња: садржајни 
(са др жај ин фор ма ци је и ње ни ефек ти), структурални (из во ри и 
то ко ви сла ња по ру ке) и процесуални(етич ка мо ти ва ци ја и ак ти ви-
стич ки мо мен ти).  Иде ал исти не у но ви нар ској про фе си ји има по-

9)  Зо ран Јев то вић: “Ма сме диј ски пре о бра жај те ро ри зма и ре ли ги је у гло бал ном по рет ку, 
Политикологијарелигије, бр. 1/2007, Бе о град, стр. 99-100.
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себ ну ва жност јер за раз ли ку од дру гих обла сти шти ти дру штве ни 
ин те рес. Сло бо да штам пе је услов де мо кра ти је, али она под ра зу-
ме ва и од го вор ност но ви нар ске про фе си је да не до зво ли би ло ко ји 
об лик зло у по тре ба. Ме ди ји кроз про грам ску кон цеп ци ју про мо ви-
шу до ми нант не етич ке вред но сти, та ко да сли ка до би је на ана ли зом 
штам пе мо же по ну ди ти ва ли дан од го вор на пи та ње де мо крат ског 
по тен ци ја ла ко јим дру штво у тран зи ци ји рас по ла же. Пре ма не ким 
про це на ма10), ана ли зи ра не но ви не  су нај ти ра жни ји штам па ни ме-
ди ји у др жа ви, са зна чај ним ути ца јем на јав но мне ње, па се мо же 
кон ста то ва ти ка ко се етич ки оквир днев не штам пе фор ми ра као ре-
зул тат њи хо вог пи са ња. У сва ком бро ју ана ли зи ран је уку пан са др-
жај, без не дељ них до да та ка и ре клам них ма те ри ја ла као по себ них 
при ло га. Је ди ни ца ана ли зе би ли су тек сто ви ко ји на би ло ко ји на-
чин, укљу чу ју ћи и из во ре ин фор ма ци ја об ра ђи ва ли те ме ре ле вант-
не за јав ни ко му ни ка ци о ни про стор. Ис тра жи ва ње се за сни ва ло на 
кван ти та тив ној и ква ли та тив ној ана ли зи укуп но 5.273 тек ста као 
је ди ни ца ана ли зе, али по да ци ни су укр шта ни на ни воу штам па них 
из да ња по је ди нач но! Узо рак је до вољ но ве ли ки да се мо гу из во ди-
ти ве о ма пре ци зне оце не, а бу ду ћи да не ма мо прет ход не оквир не 
по дат ке о слич ном ис тра жи ва њу то је ком па ра тив но по ре ђе ње за 
са да не мо гу ће. Прак ти ча ри на по љу дру штве них ме ре ња ис ти чу 
ка ко се по сао ис тра жи ва ча “не за вр ша ва про стим опи сом пред ме-
та, већ се на ста вља кри ти ком фак тич ког ста ња ства ри, са ста но ви-
шта кључ них дру штве них вред но сти, ци ље ва и сред ста ва глав них 
ак те ра”11) (Бран ко вић, 2009,17), што опре де љу је циљ овог ра да.. 

АНАЛИТИЧКИОКВИР

По угле ду на слич но ис тра жи ва ње о род ним сте ре о ти пи ма у 
днев ним но ви на ма у Ср би ји,12) у овом ра ду ко ри шће на је ана ли за 
тзв. префериранихзначења бит них за кре и ра ње ге не рал не оце не о 
етич но сти до ми ни ра ју ћег дис кур са. Ако су по чет ком по след ње де-
це ни је про шлог ве ка мно ги но ви на ри би ли за те че ни дра ма тич ним 

10) По да ци Ђор ђа Сте фа но ви ћа, ге не рал ног ди рек то ра “Press pa bli šing gru pe”, 28. де цем бар 
2009. Све ре кор де у про да ји оба рао је Прес (око 160.000), за њим су Вечерњеновости 
(120.000), а он да Блиц (110.000), Курир (око 90.000) и АЛО (40.000), док су на за че љу 
Политика (око 50.000) и  Данас (15.000). Од укуп ног ти ра жа ко ји је из но сио око 650.000 
при ме ра ка днев но, ове но ви не ку по ва ло је ви ше од две тре ћи не чи та ла ца у Ср би ји! 

11) Ср бо бран Бран ко вић: “Днев на еко но ми ја вре ме на жи те ља Ср би је“, Култураполиса, у: 
“Оби чан дан – ис тра жи ва ње днев не еко но ми је вре ме на”, Но ви Сад, 2009, стр. 17. 

12) Ви ди у: Јев то вић, З.: “Сли ка же не у ра му де мо кра ти је”, Политичкаревија, 2-4/2007, 
Бе о град, стр. 717-744.
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до га ђа њи ма, од ла ском ко му ни зма, пар тиј ском по доб но шћу или 
па три от ском ло јал но шћу, оче ки ва ло се да ће пе то ок то бар ска “ре-
во лу ци ја” озна чи ти и ко му ни ка ци о ни рас кид са апо ло ге ти ком, ма-
ни пу ла ци ја ма, пер су а зи јом, на ру че ним тек сто ви ма и не у ме ре ном 
иде о ло шком про па ган дом. Про фе си о нал но но ви нар ство до би ло 
је при ли ку да ак тив ним уче ство ва њем у са мо о бли ко ва њу јав ног 
про сто ра ин фор ма ци о не ка на ле отво ри обич ним љу ди ма, по шту-
ју ћи њи хо во пра во на при ма ње и да ва ње ин фор ма ци ја. На ста нак 
ме диј ског тр жи шта озна чио је и по че так но вог над ме та ња, та ко 
да је бор ба за сва ког кон зу мен та до не ла агре сив но, че сто сен за-
ци о на ли стич ко, не то ле рант но и та бло ид но но ви нар ство. Ме ша ње 
но вин ских ин фор ма ци ја, за ба ве и огла ша ва ња, уз све еви дент ни је 
по пу ли стич ко по ди ла же ње ауди то ри ју му, иза зи ва етич ке ди ле ме 
и угро же ност пој мо ва јавногблагостања13) и моралнограсуђива
ња.14) 

Основ на хи по те за ис тра жи ва ња је да се прокламованевред
ностииправилапрофесионалногновинарскогпоступањауднев
ним новинама Србије не примењују подједнако, од но сно да се 
етич ки кри те ри ју ми, од но си и уве ре ња не по сред но уоча ва ју кроз 
спе ци фи чан го вор тек сто ва. 

Док три на о дру штве ној од го вор но сти (so cial re spon si bi lity)15) 
ја сно ука зу је на зна чај но си ла ца вла сти, јер чи ње ни ца да има ју моћ 
кон тро ле над ме диј ском по ли ти ком во ди над зи ра њу ко му ни ка ци о-
них про сто ра ко ји би тре ба ли би ти за шти ће ни од мо гу ћих об ли ка 
зло у по тре бе. Оту да је по себ на па жња усме ре на на:

1. Медијску присутност, пре ма пре о вла жу ју ћем схва та њу 
да се до га ђај ни је ни де сио ако га ме ди ји ни су ре ги стро ва ли (за-
бе ле жи ли). Ов де је зна чај но уочи ти још је дан по јам: одсутност 
(оно што је не ви дљи во, че га не ма, што је не ва жно), јер се кроз њу 
мо же ви де ти од нос мо ћи уну тар дру штве не за јед ни це. Ком би на-
ци јом присутности и одсутности ла ко се ства ра ју сте ре о ти пи као 

13) Да сло бо да јав ног об ја вљи ва ња ин фор ма ци ја но си и од ре ђе не етич ке од го вор но сти, 
пи сао је је дан од за чет ни ка жу те штам пе, Јо сеф Пу ли цер: Ни шта ма ње од нај ви ших 
иде а ла, нај скру по ло зни је же ље да се по сту па ис прав но, нај пре ци зни јег по зна ва ња про-
бле ма с ко ји ма мо ра да се су о чи и искре ног осе ћа ја мо рал не од го вор но сти не ће спа си ти 
но ви нар ство од под ре ђе но сти по слов ним ин те ре си ма и ис пу ње ња се бич них ин те ре са, 
ко ји су у су прот но сти с јав ним бла го ста њем (1904:658). 

14) Под овим пој мом под ра зу ме ва мо си стем ски струк ту и ран про цес до но ше ња етич ких од-
лу ка, кроз ар гу мен те и про це се убе ђи ва ња на ра ци о нал ним, про фе си о нал ним стан дар-
ди ма но ви нар ства.

15) Основ на иде ја је да се но ви на ри ма пру жи за шти та од самовољнихипроизвољнихин
тервенцијавласти,алииодпритисакамоћиновца, што во ди кон цен три са њу ме ди ја и 
ства ра њу ко му ни ка ци о них мо но по ла (Да ни ел Кор ни, Етикаинформисања, Клио, Бе о-
град, 1999, стр. 100.
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до ми нант не, оп ште при хва ће не мен тал не сли ке о од ре ђе ној гру-
пи љу ди, па и чи та вој за јед ни ци. Уна пред фор му ли шу ћи ци ље ве 
и стра те ги ју де ло ва ња, штам па ди рект но ути че на по на ша ње по-
ли тич ке јав но сти, ши ре ћи ди мен зи је про па ганд ног ути ца ја и на 
дру ге обла сти. Ре ал ност се ме диј ским тен ден ци ја ма мо же до ве сти 
у кон фу зи ју, по себ но у ста њи ма тран сфе ра од го вор но сти. Ко мер-
ци ја ли за ци ја ру ши све про фе си о нал не стан дар де, па об ја вљи ва ње 
по лу и сти на, не ка да и гру бих ла жи, по ста је уоби ча је на по ја ва у на-
шем жур на ли зму. На слов ко ји би тре бао да про да ти раж ли ста Ало 
(дво број, 10-11. април, 2010.) гла си: АлКаидаћенапастимечСр
бија–Немачка! По ру ка је из ву че на из кон тек ста са оп ште ња екс-
трем не те ро ри стич ке гру пе Ал Ка и да из ислам ског Ма гре ба, ко ја 
се огла си ла на веб сај ту прет њом не ким уче сни ци ма Мон ди ја ла 
(свет ског пр вен ства у фуд ба лу у Ју жној Афри ци)16), али ни јед ном 
реч ју не по ми њу ћи Ср би ју као циљ. Исти на је у но ви нар ству ак си-
ом, што зна чи да ис ка зи тре ба да у што ве ћој ме ри ко ре спон ди ра-
ју са чи ње ни ца ма у ствар но сти. Ме ђу тим, у кон крет ном при ме ру 
но ви на ри та бло и да на прет по став ка ма раз ви ја ју чи та ву те о ри ју о 
мо гу ћем на па ду на ре пре зен та ци ју Ср би је, ан га жу ју ћи струч ња ке 
за без бед ност и функ ци о не ре спорт ског са ве за, ка ко би кре и ра ју ћи 
ат мос фе ру стра ха по ди за ли соп стве ни ти раж! 

Сте ре о ти пи, ком би но ва ни са пред ра су да ма пред ста вља ју до-
бар на чин кре и ра ња пред ста ва о другима, бит но ути чу ћи на ле стви-
цу дру штве них вред но сти.  Теме,од но сно на чи ни пре зен та ци је од-
ре ђе них са др жа ја у но ви на ма, да ље се ре флек ту ју на дру штве ни 
ста тус и по ло жај. Ана ли зи ра ју ћи да ли се о јав ним лич но сти ма 
го во ри из дис кур са јав не сфе ре или при ват ног жи во та, кан це ла-
ри је или до ма ћин ства, по ли ти ке или мо де, лак ше ће мо кон стру и-
са ти до ми ни ра ју ћа обра зац ве ро ва ња. За хва љу ју ћи тех но ло шком 
са вр шен ству штам па мо же про из во ди ти си му ли ра не све то ве, а да 
пу бли ка то и не осе ти. Ра ђа се игра за мен љи во сти су бје ка та и обје-
ка та, ствар но сти и сен ки, исти не и ла жи, ин фор ма ци ја и дез ин фор-
ма ци ја, озбиљ ног и сен за ци о нал ног, мен тал на им пло зи ја ко ја се 
за вр ша ва ин ду стриј ским по рет ком исти не, ко ја је има ги нар на, као 
и ин стант сли ка ко ју сми сле но пред ста вља.

2.По том смо па жњу усме ри ли на гласовеиизвореинформа
ција, као ауто ри те та ко ји са оп шта ва ју ин фор ма ци је, ста во ве, иде је, 
вред но сти, по ру ке. Код ма сов не пу бли ке ве о ма је бит но КО го во-

16)  “Док се бу де игра ла утак ми ца САД – Ен гле ска на пу ном ста ди о ну, а све то бу де пре но-
си ла те ле ви зи ја, од јек ну ће екс пло зи ја и мр твих ће би ти на де се ти не и сто ти не”, пи са ло 
је из ме ђу оста лог у са оп ште њу, у ко јем се од по тен ци јал них ме та још по ми њу ре пре зен-
та ци је Фран цу ске, Ита ли је и Не мач ке. 
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ри, да ли иза ње га сто ји ауто ри тет функ ци је, вла сти или дру гих 
цен та ра мо ћи јер на тај на чин ре пре зен ту ју ин сти ту ци је, пар ти је и 
слич ни аген си. Ма са се ола ко пре да је из во ри ма ин фор ма ци ја ко је 
им на ме ћу ме ди ји, та ко да ком пе тент ност гла со ва има ве ли ку уло гу 
у ства ра њу вред но сне ма три це. Ме ди ји су раз би ли про стор пла не-
те у ми ли о не ко ма ди ћа, ну де ћи ста нов ни штву сно ве о бо љем, лак-
шем и дру га чи јем жи во ту, по што се уз ди фу зи ју сли ке и ре чи ла ко 
се ли мо из ло кал не (ми кро) у гло бал ну (ма кро) сфе ру. По лу и сти не 
и сен за ци о на ли зам, вре мен ски при ти сци и кон ку рен ци ја до дат но 
ути чу на про блем исти ни то сти, по себ но у дру штви ма ко ја не ке ин-
фор ма ци је при кри ва ју од соп стве них гра ђа на или их са оп шта ва ју 
на ма ни пу ла ти ван на чин. Про ток ин фор ма ци ја та да се су жа ва, кон-
тро ли ше или огра ни ча ва, што као ре флекс ства ра псе у до сло бод ну 
штам пу, рас те ре ће ну свих етич ких ме ри ла. Кри за штам пе у Ср би ји 
све је еви дент ни ја, а пу те ви ње ног пре ва зи ла же ња све че шће се 
по кла па ју са сни же њем етич ких стан дар да и мо рал них ори јен ти ра.

3. Занимањаидруштвениодносикао пи та ња пер со на ли те та 
и ста ту са у за јед ни ци. Ако је ети ка су штин ски еле мент за из град-
њу по ве ре ња и са рад ње ме ђу по је дин ци ма и гру па ма уну тар за јед-
ни це, он да са др жа ји ко ји бит но од у да ра ју од оп ште при хва ће них 
вред но сти во де дис кри ми на ци ји и на пу шта њу но ви нар ског ко дек-
са ча сти. По све ће ност исти ни је нај ста ри ји прин цип но ви нар ске 
ети ке, уса ђен у фи ло зо фи ју мо ра ла и пра ва. Као ра ци о нал на би ћа 
за ви си мо од ди рект них, пре ци зних и пра во вре ме них ин фор ма ци ја, 
а као кон зу мен ти штам па них са др жа ја по ста је мо при ма те љи по ру-
ка ко је нам аген си у ко му ни ка ци о ном лан цу сва ко днев но ди стри-
бу и ра ју. Лу ис Ал вин Деј ис ти че да су у “сло же ном де мо крат ском 
дру штву ме ди ји при мар ни про вод ни ци ин фор ма ци ја и у оној ме ри 
у ко јој не пру жа ју исти ни те, тач не и ре ле вант не ин фор ма ци је, у 
тој ме ри ус кра ћу ју сво јој пу бли ци ин те лек ту ал ну хра ну нео п ход ну 
за ра ци о нал но од лу чи ва ње”.17)Ме ди ји гра де са вр ше но об ли ко ван 
свет на ра ти ва, ви зу ел но оп чи ња ва ју ћи, до жи вљај но иден ти фи ци-
ра ју ћи, та ко да пре ла зак vox po pu li у vox dei ни ко не при ме ћу је. 
По ли тич ка кул ту ра на ста је као ре зул тат до ми нант них уве ре ња, 
ста во ва, иде о ло шких вред но сти и обра за ца, али ње на моћ је у кре-
и ра њу ко му ни ка ци о них стра те ги ја и так ти ка ко ји ма ће јав ност да-
ти при ста нак18). Свр ха ма сов ног ме диј ског убе ђи ва ња увек је осва-
ја ње ин стру ме на та по ли тич ке вла сти, ка ко би се кон тро лом јав ног 

17) Лу ис, Ал вин, Деј: Етика у медијима – примери и контраверзе, Клуб плус и Чи го ја 
штам па, Бе о град, 2008, стр. 105.

18)  Ви ди у: Јев то вић, Зо ран: “Ма сме диј ски пре о бра жај те ро ри зма и ре ли ги је у гло бал ном 
по рет ку, Политикологијарелигије, бр. 1/2007, Бе о град, стр. 97-124.
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мне ња по сто је ћи по ли тич ки си сте ми бло ки ра ли, до ве ли у кри зу 
и на кра ју, про ме ни ли. Кон цен тра ци ја вла сни штва над ме ди ји ма 
увек пред ста вља мо но пол од ре ђе них иде ја, ста во ва, иде о ло ги ја, 
ко је об ли ку ју пси хо ло шко и со ци јал но окру же ње. Уоста лом, фи ло-
зо фи ме ди ја већ уоча ва ју ди ле му по ко јој “традиционалносхваће
наетика,конципиранапремааристотеловскимзамислима,једном
ногомзароњенаусветекономије,адругомудруштвенополитич
киживотодређенесредине” пре ра ста у “пукезбиркеконвенција
и прописа које доносе делегати “ума”, на својим стручним кон
ференцијама,састанцимаиакадемскимсаветовањима”, док се у 
ствар но сти од ви ја ме диј ска бит ка у ко јој су кон вен ци о нал не вред-
но сти по ти сну те на мар ги ну.19)Ети ка ме ди ја про мо ви ше ко му ни ка-
ци о ну отво ре ност и рав но прав ност, та ко да ће ана ли за са др жа ја 
днев не штам пе ко ја сле ди по ка за ти ко ли ко су де мо крат ски то ко ви 
на кон пе то ок то бар ских про ме на 2000. по ста ли отво ре ни ји за дру га 
ми шље ња?

РЕЗУЛТАТИ

ТаблоидизацијадневнихновинауСрбији?

Секс, смрт, скан да ли, сва ђе, сла ва, сен за ци је и спорт чи не 
око сни цу струк ту ре нај чи та ни јих днев них ли сто ва у Ср би ји, при 
че му по вр шност, та бло и ди за ци ја и сен за ци о нал ност угро жа ва ју 
тра ди ци о нал ну озбиљ ност и нај ста ри јих днев ни ка. “ЈАТпродат
ипретендера” (Политика, 1. март), “Направиосестридетепага
задавио” (АЛО, 1. март), “Бољетајкунинегоминистри” (Курир, 
1. март), “Цветковићу, стиди се” (Правда, 1. март), “Обрадовић
купиостанод217м²” (Прес, 2. март), “Ка ко је Ша рић по бе гао у 
Швај цар ску” (АЛО, 2. март), “Евро пада на 90” (Прес, 3. март), 
“Цеца у вези саГојкомКачаром” (Курир, 4. март) “Србијаника
да неће ући уЕУ” (АЛО, 5. март), “Цветковић враћа азиланте” 
(Да нас, 4. март), “Динарвишевредикадасештеди” (Политика, 
5. март), “Дебеовацпрљавепрошлостиконтролише јавненабав
ке” (Блиц, 5. март) и слич ни на сло ви  то ком ана ли зи ра не сед ми це 
тре ба ло је да чи не ма мац за чи та о це. Штам па већ одав но ни је пу-
ки ка нал за ши ре ње ве сти, већ и сна жна пре са за ко ди ра ње јав ног 
ути ца ја. Ро ман тич на схва та ња о не за ви сном но ви нар ству ко је је за-
сно ва но на ин те ре си ма гра ђа на, тех но ло шком ре во лу ци јом ко пер-

19) Вук са но вић, Див на: “Ети ка и дис лек си ја: гра ни це ме диј ске кул ту ре”, Култура, бр. 
127/2010, Бе о град, стр. 109.
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ни кан ски су про ме ње на у ме на џер ска уче ња о по слов ном успе ху и 
реј тин гу, па се пре ма ова квим схва та њи ма етич ност мо же жр тво-
ва ти ра ди сти ца ња про фи та? Удар не стра не аме рич ког не дељ ни ка 
Њусвик (“New swe ek”) на 17 од 22 на слов ни ца при ка зу ју лич но сти 
из све та за ба ве,20) обич но у ве зи са сек сом, а са мо две лич но сти 
би ле су из сфе ре по ли ти ке. При су ству је мо ве ли кој про ме ни но ви-
нар ске па ра диг ме, али чи ни се као да  ауди то ри јум још не уоча ва 
о ка квим пре о бра жа ји ма се ра ди. Из бор те ма ко је ће се пра ти ти, 
на чи ни при ка зи ва ња по ли тич ких ли де ра и стра на ка, њи хов из глед 
на фо то гра фи ја ма, кон текст и тон ко јим се до га ђај ана ли зи ра, као и 
мно га дру га сред ства пре зен та ци је мо гу бит но усме ра ва ти ста во ве 
чи та ла ца. Та ко се јав ни про стор по сте пе но тран сфор ми ше у по ли-
тич ко-за бав ни вр тић ко јим се ла ко ма ни пу ли ше, јер све ма њи број 
би ра ча на гла сач ким ме сти ма од лу чу је  о суд би ни не за ин те ре со ва-
не ве ћи не!21) Ре ле вант ност ин фор ма ци ја и ин тер пре та ци ја до га ђа ја 
увек су у ме ђу од но су са ин те ре со ва њи ма, кон тек стом и су до ви ма 
ре ци пи је на та, при че му је уло га уред нич ких кри те ри ју ма ва жна 
за ко нач ну оце ну шта ће се по ја ви ти у јав но сти. Но ви на ри ни су 
осло бо ђе ни мо рал не од го вор но сти ти ме што за до во ља ва ју по пу ли-
стич ке зах те ве, јер је њи хо ва дру штве на ми си ја из над по тро шач ког 
за до вољ ства пу бли ке.

Ди на мич ним дру штве ним про ме на ма, ко је се сва ко днев но 
де ша ва ју у Ср би ји, и да ље упра вља ју му шкар ци, што по твр ђу ју 
већ пр ви ре зул та ти ис тра жи ва ња. Да би се уве ри ли ко је ви ше при
сутан, а ко одсутан из штам па них са др жа ја пре гле да ни су сви са-
др жа ји на ве де них но ви на. Укуп но је ре ги стро ва на 5.891 осо ба на 
уну тра шњим стра ни ца ма, док је 285 ли ца по ме ну то на на слов ним 
стра на ма. Од мах је уоч љи во да му шкар ци до ми ни ра ју: ско ро је да-
на ест пу та су при сут ни ји на на слов ни ца ма, док је од нос на уну тра-
шњим стра ни ца ма не што уме ре ни ји, али и да ље не ко рек тан (пет 
пу та их је ви ше)! Ста ти сти ка би би ла још по ра зни ја ка да би се 
ана ли зи рао ква ли тет са др жа ја. На при мер, у по сма тра ном пе ри о ду 
Политикана на слов ним стра на ма ни је об ја ви ла ни јед ну фо то гра-
фи ју или при чу же не, Вечерњеновости су то учи ни ле са мо јед ном, 
(Ди а на Дра гу ти но вић, ми ни стар ка фи нан си ја), Данас та ко ђе у јед-
ном бро ју (Ру жи ца Ђин ђић, али при ли ком по се те Бер на ра Ку шне-
ра и по ла га ња вен ца на гроб уби је ног пре ми је ра Зо ра на Ђин ђи ћа), 

20) Pro ject for Ex cel len ce in Jo ur na lism: “Chan ging De fi ni ti ons of News”, 6. mart, 1998, стр. 41.

21) “Пред став нич ки дом САД иза бран је са јед ном тре ћи ном по тен ци јал них би ра ча, ло кал-
не вла сти у Бри та ни ји и Европ ски пар ла мент иза бра ни су с 10% или 20% укуп ног бро ја 
би ра ча” (Зо ран Ви до је вић,  Демократијаназаласку, Слу жбе ни гла сник и Ин сти тут за 
дру штве не на у ке, Бе о град,  2010, стр. 60.
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док са фо то гра фи ја ма же на пред ња че Курир,АЛО,иПравда,али 
та ко што до но се про во ка тив не сли ке и ин фор ма ци је о зве зда ма 
естра де (Прес, 5. март – На та ша Бе ква лец: “Како водимљубав”, 
Курир, 7. март: Ма ја Ни ко лић – Збогпосламорамданосимтанге, 
АЛО,  4. март: Лепакупилакреветацзабебу).  Блиц је ди ни пре но-
си иде је по ли ти чар ки (Ме ри Вор лик, ам ба са дор ка САД, 5. март и 
Сне жа на Мар ко вић – Са мар џић, ми ни стар ка спор та, 6. март), али 
и оба ве зне фо то гра фи је на гра ни ци еро ти ке (стра ни це шест или 
се дам)! У овом вре мен ском ра спо ну у фо ку су јав но сти је и при ча 
о енорм ном бо га ће њу осум њи че ног нар ко-бо са Дар ка Ша ри ћа и 
хе ро ин ске ма фи је, та ко да се под ру бри ком остали кри је низ фо то-
гра фи ја и тек сто ва по све ће них овој кри мо ге ној те ми. 

Табела1.
Роднаприсутностнаунутрашњиминасловнимстраницама:

При сут ност… Му шкар ци Же не Оста ли Укуп но
…на уну тра шњим стра ни ца ма: 80,3% 15,4% 4,3% 100%
…на на слов ним стра ни ца ма: 92,4%  7,2%       0,4 100%

Ка да текст са уну тра шњих стра ни ца има на ја ву на на слов ној 
стра ни (6,4% свих тек сто ва), му шкар ци опет до би ја ју цен трал ну 
уло гу (84,7%), мно го ма ње же не (14,4%), док де ци при па да не пун 
про це нат, и то у слу ча ју из ве шта ва ња о по ро ђа ју по зна те ТВ-во ди-
тељ ке, али са ак цен том на иден ти тет оца ко ји је већ оже њен (АЛО 
и Курир, 5. март), дра мом спа са ва ња де те та по ча сног кон зу ла Ср-
би је при ли ком зе мљо тре са у Чи леу (Блиц, 1. март) или не га тив ним 
пу бли ци те том (уби ство ма ли ша на, “у јед ном се лу у оп шти ни Ин-
ђи ја”)22). Већ са да се мо же уочи ти да ко дек си про фе си је у днев-
ној штам пи Ср би је има ју мар ги на ли зо ва ну уло гу, јер су на сло ви 
пре ви ше сен за ци о на ли стич ки, про во ка тив ни, дво сми сле ни, а у по-
не ким слу ча је ви ма и из ми шље ни. Ува жа ва ју ћи ми шље ње да “но
винариимајусложеноиспреплетенскупопажајних,личнихикул
турнихперспективаунутаркојихприкупљајуинформације,даби
ихпренеличитаоцима”,(Жа кет, 2007:321) мо гли би смо за кљу чи ти 
да су на слов не ком по зи ци је на ме ње не јеф ти ном при вла че њу па-
жње о те ку ћим до га ђа ји ма. Пр ва ду жност штам пе је да об ја вље ни 
по да ци мо ра ју би ти тач ни и про ве ре ни, јер јав ном пре зен та ци јом 

22)  На на слов ној стра ни ли ста АЛО (1. мар та), под мо том: Језиво:незапамћензлочинуСре
му, уз ве ли ку фо то гра фи ју бе бе, на ја вљу је се текст о монструму, ко ји је направиосе
стридете,пагаживозакопао. Ме ђу тим, у са мом тек сту на две стра ни це (6. и 7.) не ма 
ни јед ног име на, из во ра ин фор ма ци је, до ка за или би ло ко је чи ње ни це ко ја би по твр ди ла 
исти ни тост из ве шта ја (“уједномселу уопштиниИнђија..”; “какосесумња…”; “један
старијидомаћин ка же…”). Ни је дан дру ги лист ни је пи сао о овом до га ђа ју, а на ред них 
да на ни АЛО ви ше ни је ни шта об ја вио?
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по ста ју вла сни штво свих чи та ла ца, али већ пр ва ана ли за са др жа ја 
ука зу је да се те мељ не етич ке вред но сти про фе си је у на шој днев ној 
штам пи не ува жа ва ју? 

Теме–политика,црнахроникаиспорткаојавнасцена

Тра ди ци о нал но гле ди штека же да је пре вас ход ни циљ но ви-
нар ства да ин фор ми са њем гра ђа на слу жи оп штем до бру ка ко би 
по је дин ци мо гли да ква ли фи ко ва но до но се соп стве ни суд о пи та-
њи ма бит ним за ши ру за јед ни цу.Дру гим ре чи ма, од срп ске штам пе 
се оче ку је да слу жи као јав ни фо рум за кри тич ку рас пра ву, укљу чу-
ју ћи и не за ви сно ис пи ти ва ње не ви дљи вих мо ћи си ле, пр вен стве но 
но си ла ца вла сти. Те мељ про фе си о нал ног угле да је  по ве ре ње из-
ме ђу чи та ла ца и но ви на ра, што под ра зу ме ва да је са др жај ве сти и 
жан ро ва исти нит, рас те ре ћен од пред ра су да и сте ре о ти па, као и да 
су све стра не пра вич но пред ста вље не. У вре ме ну ра сту ћег кон зу-
ме ри зма културолошкузбуњеностдодатнооптерећујенискаку
повнамоћиукупниекономскиминимализамнашихграђана.23) 

У те о ри ји су при лич но ра ши ре на схва та ња пре ма ко ји ма 
уло гу чу ва ра јав ног ин те ре са, тзв watchdog, мо гу је ди но да од и гра-
ју штам па ни ме ди ји или те ле ви зи ја, бу ду ћи да су до вољ но ве ли ки 
и да за по шља ва ју до во љан број ква ли фи ко ва них про фе си о на ла ца, 
ка дрих да се ба ве озбиљ ним, че сто ду го трај ним по ли тич ким и по-
слов ним ис тра га ма. У вре ме ну го ми ла ња ин фор ма ци о них на но са 
ја вља се епи сте ми о ло шки ре ла ти ви зам, ко ји тр жи шно над ме та ње 
ма сме ди ја ви ди као бес крај ну тр ку за па жњом. Та ко се об ли ку је 
по пу лар на кул ту ра, ко ја ши ре ћи при ми ти ви зам, кич, шунд, три ви-
јал ност и број не ва ри ја ци је екс трем но сти про па ги ра иде ал ин фор-
ма ци ја као ро бе ко ја има вред ност са мо уко ли ко је тра же на. Овим 
пу тем се гра ђан ство из ква ли фи ко ва ног тла ко је се ба ви јав ним 
ства ри ма пре о бра жа ва у об лик јеф ти не за ба ве и ни ских стра сти: 
хле ба и ига ра! По врх то га, сло бод не спе ку ла ци је, на га ђа ња, ла жно 
из ве шта ва ње, уз ма ни пу ли са ње и ин стант ве сти, пре пла вљу ју ко-
му ни ка ци о ни про стор и до во де кон зу мен те у ста ње не по ве ре ња у 
чи та ву про фе си ју. То мас Џе фер сон, аутор аме рич ке Де кла ра ци је о 
не за ви сно сти, још 1785. уоча ва: “(Тиранска)владаувекдржинеку
врсту сталне војске новинара који, без икаквог обзира на исти
нуилинаоноштобиличилонаистину,(измишљају)иобјављују
уновинамасвештобимоглодапослужиминистрима.Тоједо
вољнозавеликумасународакојанеманикакавначиндаразлику

23) Де спо то вић, Љу би ша: “Сло бод но вре ме и жи вот ни сти ло ви”, Култура полиса, Но ви 
Сад, 2009, стр. 110.
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је истините од лажних пасуса у новинама”.24)  Јав ност се мо ра 
шти ти ти од но ви нар ске са мо во ље јер се ве сти ма мо же при кри ве но 
упра вља ти, што је нај лак ше из бо ром те ма и ак те ра при ча. Иако је 
ко ри шће на ме то да слу чај ног узор ка ре ле вант на са мо за овај вре-
мен ски оквир са из не на ђе њем смо по сма тра ли до би је не ре зул та те. 

Табела2.
Заступљеносттематскихобластиуанализиранимновинама:
Рубрика   Централнаулога

По-
ли-

ти ка 

Ве-
чер-
ње 

но во-
сти

Да-
нас Прес Ку-

рир АЛО Блиц Прав
да

Укуп
но
%

Те ку ћи 
до га ђа ји/
политика

17,3% 12,6% 19,7% 12,2% 8,4% 6,4% 13,7% 9,7% 100

Свет 28,4% 10,5% 21,7% 9,2% 6,5% 4,9% 14,4% 4,4% 100

Еко но-
ми ја и 
би знис

24,5% 10,5% 18,3% 11,8% 4,5% 6.4% 12,3% 11,8% 100

Цр на 
хро ни ка 3,3% 12,4% 4,7% 16,6% 12,4% 16,5% 21,7% 12,4% 100

За ба ва 5,4% 14,2%   4,4% 13,6% 12,7% 23,5% 17,8% 8,4% 100

Кул ту ра/
уметност 23,6% 13,8% 21,4% 12,4% 4,7% 4,2% 12,4% 7,5% 100

Спорт 21,8% 15,3% 5,2% 17,6% 8,6% 5,8% 17,6% 8,1% 100

Из бо ром те ма днев на штам па у Ср би ји на ме ће о че му ће-
мо раз ми шља ти, при кри ва ју ћи по ли тич ке ин те ре се ко ји по не кад 
ин стру мен та ли зу ју јав ност, при че му се сим би от ски по де шен дис-
курс ци ља но про фи ли ше. Не мо ра те би ти те о ре ти ча ри ме ди ја да 
би сте зна ли да се но ви не нај пре чи та ју од на сло ва, од но сно пр вих 
стра на, где су обич но по ли тич ке и еко ном ске те ме, да би се да ље 
ишло ка кул тур ним, спорт ским и за бав ним стра ни ца ма. Ла ко се 
уоча ва да Политика и Данас пред ња че из ве шта ва њем о до га ђа ји ма 
са по ли тич ке сце не, ка ко у зе мљи та ко и ино стран ству, из сфе ре 
еко но ми је и би зни са, као и кул ту ре и умет но сти, али исто та ко и 
да по лу та бло ид ни при ступ Блица и Преса на и ла зи на ве ли ки од зив 
ауди то ри ју ма! За раз ли ку од свет ске штам пе у ко јој се та бло и ди 
углав ном ба ве жи во ти ма слав них лич но сти, у Ср би ји жутеновине 

24)   Оп шир ни је у: Жа кет, Дејл: Новинарскаетика, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 
150.
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као те му че сто има ју сфе ру по ли ти ке, по себ но фор си ра ју ћи сен за-
ци о на ли стич ки при ступ и не про ве ре но пи са ње.

У ана ли зи ра ном пе ри о ду тзв. озбиљ на штам па у фо ку су је 
има ла бу дућ ност Ко со ва (при ме ћу је се да се из на сло ва ју жне срп-
ске по кра ји не по ла ко гу би Ме то хи ја), про бле ме срп ских ази ла на-
та у Бел ги ји и од но са са ЕУ, као и кон стру и са ну при чу о про да ји 
ЈАТ-а. Ко ли ко се ма ло па жње при да је про ве ри из во ра ин фор ма ци је 
и спи но ва њу јав но сти илу стру је при мер Политике (1. мар та), ко ја 
на на слов ној стра ни об ја вљу је екс клу зив ну при чу о “про да ји нај-
ве ће авио-ком па ни је до ма ћим по слов ним љу ди ма”, да би већ у ан-
тр фи леу де ман то ва ла са му се бе (“Политика”сазнаједасуАндреј
ЈовановићиБојанМиловановићималиразговорсадвојицомчлано
ваВладеСрбије.Једанодњихје,највероватније,ипустиоинфор
мацију,итоутренуткукадани ка квих озбиљ нихразговораоула
гањудвојицепредузетникауЈатнијебило…). Бр зо ши ре ње (дез)
ин фор ма ци ја мо же има ти за па љив ка рак тер, али тр жи ште ре а гу је 
сми ри ва њем тен зи ја  (Да нас, 2. март: Никосејошнеинтересујеза
Јат; Ку рир 1. март: ПАТКА:бизнисмениАндрејЈовановићиБо
јанМиловановићнисузаинтересованизакуповину“Јата”,већим
јестратешкопартнерствопонудиоминистарекономијеМлађан
Динкић). Ме диј ска плат фор ма кре и ра на ло ги ком ве тро ка за про-
мо ви ше пар тиј ске ин те ре се, што ука зу је на де мо крат ски не у спех: 
си стем спи но ва ња ве сти рет ко про из во ди пре ци зан и ба лан си ран 
ме диј ски са др жај; исто вре ме но, отво ре на кон ку рент ност ге не ри ше 
на ме та ње те ма и ма ни пу ла тив ност. 

Де таљ ни јом ана ли зом бр зо би уви де ли да од ре ђе не но ви не 
фор си ра ју од ре ђе не иде о ло шке по гле де. Тран сфер зна че ња ве што 
се пре но си са објек та пи са ња на од ре ђе не ли де ре, па се под ма ском 
ис тра жи ва ња при кри ва ју по ли тич ки об ра чу ни. На при мер, Прес је 
у по сма тра ном пе ри о ду сва ко днев но во дио рат про тив бив шег пре-
ми је ра Ср би је (Живковићухваћенулажи, 1. март; Живковићу,чик
продај, 2. март; Живковићу,кажикакосизарадиомилионе, 3. март; 
Живковић:паремидаоКоштуница, 4. март; Живковићу,врати7
милиона, 5. март; КомисијаиспитујеЖивковића, 6. март). У вре ме-
ну ин фо за ба ве уоч љи во је ста па ње чи ње ни ца и фик ци је, па ме ди ји 
пре у зи ма ју уло гу су ди ја, за бо ра вља ју ћи да претпоставканевино
сти (Европ ска кон вен ци ја о пра ви ма чо ве ка, чл. 6, ст. 2) ука зу је да 
екс пли цит но до во ђе ње из ве сне лич но сти у ве зу са не ким пре кр ша-
јем мо же на не ти тој лич но сти ве ли ку ште ту ако ње на кри ви ца ни је 
по у зда но утвр ђе на? Правда у фо ку су има од бра ну бив шег пред сед-
ни ка Ре пу бли ке срп ске: ТужилаштвоопструираРадованаКара
џића, 1. март; Србинисузлочинци, 2. март; УСребрницинијебило
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геноцида, 3. март; Србимаподмећугеноцид, 4. март; итд.   Штам па 
ко ја по вла ђу је по ли ти ци ни је до бра? Но ви не у Ср би ји лак ше пи шу 
о по ли ти ча ри ма ко ји ни су на вла сти не го о они ма ко ји су на функ-
ци ја ма (Обрадовићкупиостанод217квадрата, Прес, 2. март). 
Уоч љи во је и да та бло ид ни фор ма ти сво ју по пу лар ност те ме ље на 
ви со ком са др жа ју те ма из тзв. цр не хро ни ке, за ба ве и спор та, чи-
ме се по ла ко вра ћа ју основ ним те мат ским ка рак те ри сти ка ма. Та ко-
ђе, за па жа се усту па ње зна чај ни јег про сто ра стра ним те ма ма, што 
по ред из ве сне по ве за но сти са европ ском и гло бал ном по ли тич ком 
сце ном, мо же има ти и стра те ги ју из бе га ва ња вру ћих при ча са до-
ма ћег по ли тич ког те ре на, али и све ве ћи ути цај стра ног ка пи та ла у 
ме диј ском вла сни штву!.   

Свет ски трен до ви ди ја ме трал но су дру га чи ји. Го ди не 1977. 
на слов не стра ни це аме рич ких но ви на Тајм (Ti me) и Њусвик  (New-
swe ek) од но си ле су се на по ли тич ку или ме ђу на род ну лич ност 
(31%), али се већ по чет ком овог ве ка тај од нос дра ма тич но пре-
о кре нуо. Број по ли ти ча ра као те ма на слов ни ца или тек сто ва опао 
је за ви ше од 60%, док је број стра ни ца са слав ним лич но сти ма и 
све том за ба ве по рас тао за 40%.25) По ли ти за ци ја срп ске штам пе ви-
дљи ва је у свим сег мен ти ма ана ли зе, што ин ди рект но ука зу је да 
ме диј ским тр жи штем не до ми ни ра ју еко ном ски усло ви, већ скри-
ве ни по ли тич ки ин те ре си.

Гласови/изворивластипривидиплурализма

На чин ко му ни ци ра ња са гра ђа ни ма де фи ни тив но опре де-
љу је ка рак тер вла сти и об ли ке по ли тич ког по на ша ња. Ко му ни ка-
циј ски чин, од ин тер пе р со нал ног до ма кро со ци јал ног, пред ста вља 
про цес све сне раз ме не сим бо ла са ко нач ним ци љем ути ца ња или 
кон тро ли са ња про ме на ста во ва и по на ша ња чо ве ка. Пра во на сло-
бо ду ми шље ња, од но сно го во ра, прак тич но је де кла ра тив не при-
ро де јер оно не ма ни ка кву моћ ако ни је пре не се но ме диј ским ка-
на ли ма. За то се мо же твр ди ти да да нас јав но мне ње ван ме ди ја не 
по сто ји, пре ци зни је по је ди нац мо же има ти сло бо ду го во ра, али ако 
она по сред ством ме ди ја ни је до би ла ма сов ни ка рак тер оста ће не-
по зна та и бе зна чај на. Штам па те жи да бу де не за ви сна, али то не 
зна чи и да је иде о ло шки не при стра сна! Ели ми ни са њем од ре ђе них 
дру штве них (по ли тич ких, кул тур них, ре ли гиј ских, род них) гру па 
из јав ног жи во та оства ру је се њи хо во ис кљу чи ва ње из ути ца ја у 
то ко ви ма од лу чи ва ња, чи ме ја ча сте ре о тип о не мо ћи и не ва жно-

25)   Ко вач, Бил и Ро зен стил, Том: Елементиновинарства, ЦИД и Ин сти тут за ме ди је, Под-
го ри ца, 2006, стр. 185.
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сти. Коговори, а коћути у штам пи, је дан је од нај бо љих ин ди ка то-
ра дру штве не рав но прав но сти? 

Табела3.
Извориинформација

Рубрика   Централнаулога

Пар-
ти је на 
вла сти 

Опо зи-
ци о не 

пар ти је

Вла да, ми-
ни стар ства, 

др жав не 
ин сти-

ту ци је и 
оп шти не

Оста ли 
(НВО, цр-
кве, син ди-
ка ти, уни-
вер зи тет, 

Друго(не
именовани
извори,
другере
дакције,
агенци
јеитд.)

укуп
но

Те ку ћи 
до га ђа ји/
по ли ти ка

35,2% 12,5% 37,7% 6,2% 8,4% 100%

Свет 83,3% 4,2% 8,3% 1,4% 2,8% 100%

Еко но-
ми ја и 
би знис

36,7% 15,4% 29,7% 14,6% 3,6% 100%

Цр на 
хро ни ка 8,6% 5,9% 74,5% 3,7% 7,3% 100%

За ба ва 9,3% 4,,1%         11,7% 5,3% 23,6% 100%

Кул ту ра/
умет ност 28,6% 8,4% 41,8% 12,7% 14,5% 100%

Спорт 14,4% 4,7% 67,8% 4,6% 18,5% 100%

Вла да, ми ни стар ства, др жав не ин сти ту ци је и оп шти не, са 
пар ти ја ма на вла сти до ми ни ра ју као те ме у го то во свим зна чај ни-
јим ру бри ка ма (уну тра шња и спољ на по ли ти ка (72,9%), еко но ми ја 
и би знис (66,4%), кул ту ра (70,4%), цр на хро ни ка (83,1%), спорт 
(82,2%)! То по твр ђу је ве ли ки ути цај слу жби за ин фор ми са ње и од-
но се са јав но шћу, псе у до до га ђа ја кре и ра них за по тре бе про из вод ње 
пу бли ци те та, али и моћ пар ти ја на вла сти ко је чвр сто кон тро ли шу 
уку пан ме диј ски про стор. Оту да из во ри ин фор ма ци ја и про мо те ри 
но вих иде ја сти жу из вла сти, ко је си му ли ра ју ћи аго ру обез бе ђу ју 
ко ли чи ну и ква ли тет по жељ них ин фор ма ци ја, бри ну ћи се да стиг-
ну у пред ви ђе ним вре мен ским ро ко ви ма. Све ве ћи број ве сти ре-
зул тат је об ра ђе них са оп ште ња за јав ност или спи но ва них ин фор-
ма ци ја про из ве де них у вла ди ним би ро и ма за од но се с јав но шћу, 
до ста вље них од порт па ро ла и слич них слу жби, а зна чај но ра сте и 
број ин тер вјуа ре а ли зо ва них те ле фон ским по зи ви ма. Та ко ме ди ји 
нео сет но све ви ше по ста ју за ви сни од ру ти ни зи ра них из во ра јер 
се на њих мо гу осло ни ти, си гур ни да ће им бр зо до ста ви ти тра-
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же не по дат ке, обез бе ђу ју ћи по пу ња ва ње ме диј ског про сто ра, што 
је у скла ду са ли бе рал ним тен ден ци ја ма (Tap sall, Var ley, 2001:11). 
Слич на ана ли за при ло га у ЊујоркТајмсу от кри ла је сна жно осла-
ња ње на слу жбе не из во ре: од 57,2% до 72,5%.26) Да је реч о тен ден-
ци ји по твр ђу је и обим на ана ли за тек сто ва два де сет три из ве шта ча 
у се дам ве ли ких аме рич ких но ви на, где су у 75% слу ча је ва из во ри 
би ли др жав ни (Hal lin и др. 1993:755). Ин ду стра ли за ци ја но ви нар-
ства на ме ће но ви им пе ра тив: ства ра ти што ви ше ин фор ма ци ја са 
што ма ње тро шко ва, па при вид но “бес плат ни” па ке ти по да та ка и 
фо то гра фи ја ко ји сва ког тре нут ка сти жу у ре дак ци је по ста ју моћ-
на ору ђа у об ра ди јав ног ми шље ња. Та кви тек сто ви све су че шћи 
јер пред ста вља ју “чињеницекојенијетребалоприкупљати,приче
којенијетребалонаписатиифотографијекојенијетребалосни
мити” (New som, Scott 1985:230). Слу жбе ни из во ри та ко нео сет но 
вр ше над зи ру ћу функ ци ју у за јед ни ци, без бо ја зни да ће их не ко 
про зва ти за кр ше ње људ ских пра ва, обез бе ђу ју ћи јав ну по др шку 
за сво је про гра ме. 

По ли тич ки ли де ри и пар тиј ски име но ва ни функ ци о не ри на-
сто је да по сред ством штам пе јав ност уве ре у ис прав ност сво јих 
иде ја. Струч ња ци упо зо ра ва ју на ра сту ћу опа сност да ме ди ји по-
ста ну средствовладинеманипулације.27)Зна чај но об ли ку ју ћи днев-
ну аген ду вла да ју ће пар ти је у ком би на ци ји са др жав ним ин сти ту-
ци ја ма и но си о ци ма вла сти су жа ва ју про стор за дру га чи је иде је и 
про гра ме, кри тич ке гла со ве и ди ја ло шку ко му ни ка ци ју. Сло бо да 
ме ди ја је бај ка јер се др жа ва и пар ти је на вла сти и да ље по на ша ју 
као при кри ве ни ме на џе ри, али је про блем што се ни ко због та квог 
па тер на ли зма не бу ни! 28) Ути цај ци вил ног дру штва је још увек ве-
о ма слаб, док је при су ство опо зи ци о них пар ти ја и јав них рас пра-
ва ско ро мар ги на ли зо ва но.  До ми на ци ја те ма из по ли ти ке у ве ћи-
ни днев них ли сто ва Ср би је во ди за кључ ку да је штам па још увек 
плат фор ма за из но ше ње иде о ло шких ми шље ња, па не чу ди ве ли ка 
по ду дар ност у из бо ру те ма (нпр. 1. мар та: НовиДејтонзаподелу
Косова (Да нас), Косовонећебитисусед (Ве чер ње но во сти); Више
одАхтисарија,мањеодподеле (По ли ти ка); ДијалогсаПришти
номпрепреговораокандидатури (Блиц, 2, март); Компромисза

26)  Zhang, J., G. T. Ca me ron: “Study Finds So ur cing Pat terns in Wen Ho Lee Co ve ra ge”, New
spaperResearchJournal, 24, 4/2003.

27)  Дра ган Су бо тић: “Од но си с јав но шћу у др жав ној упра ви”, Српскаполитичкамисао, 
Бе о град, 2010, стр. 205. 

28)  Ви ди у: Бр дар Ми лан: “Ло ги ка за пад них ме ди ја као ло ги ка мо ћи: од сту ди је слу ча ја 
срп ске кри ви це до па ра диг ме кон стант ног не при ја те ља”, Комуникације,медији,култу
ра, Го ди шњак Фа кул те та за кул ту ру и ме ди је, Ме га тренд уни вер зи тет, Бе о град, 2009, 
стр. 154.
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Косово,паЕУ (Прес, 2. март). Та бло ид ни фор ма ти бе же од ова квог 
схе ма ти зо ва ња, па не чу ди што њи хо ви ти ра жи и да ље има ју за ви-
дан ни во!  

Но ви нар ство има спо соб ност де фи ни са ња до га ђај у дру-
штве ном кон тек сту, чи ме се ак ту ел ни про бле ми за хва љу ју ћи ме ди-
ји ма мо гу пред ста ви ти као жи вљи и це ло ви ти ји до жи вљај од оног 
у ре ал ном жи во ту. Штам па као по пу ла ран и тра ди ци о на лан ме диј 
тран сфор ми ше исти ну јер кон стру и ше драм ски кон фликт ко јим се 
при вла чи па жња чи та ла ца. Је дан про блем се те о ри јом аген де уво-
ди у по ли тич ку ор би ту, ка ко би се јав ност за ба вља ла ње го вим ре-
флек си ја ма ко је у ве ли ким ко ли чи на ма при сти жу, обич но из “ано-
ним них”, али “до бро оба ве ште них” из во ра. Ни зо ви ин фор ма ци ја 
ре ђа ју се као ва тро мет, а уче ста ло шћу по на вља ња удар них по да та-
ка ра сте на пе тост. При чу пре у зи ма ју дру ги ме ди ји, па се та ко ни-
зо ви ма про из ве де них сли ка и зна че ња кре и ра дру штве ни про блем, 
ко ји по по тре би, мо же да се пред ста ви као без бе до но сна прет ња за-
јед ни ци. Док се јав но мне ње ба ви на мет ну тим сли ка ма и ре ше њи-
ма иза па ра ва на по ли тич ки ли де ри ре ша ва ју дру ге про бле ме рас те-
ре ће ни бри ге о при ти ску ши ре за јед ни це. Па жња јав но сти ја ча или 
сла би аси ме трич но са ме диј ским кон стру и са њем про бле ма, сен че-
њем до га ђа ја и ста вља њем те жи шта на раз ли чи те аспек те. Ве ли ки 
про блем мо же би ти ре ла ти ви зо ван као ма ли, али и обр ну то! По ли-
тич ке во ђе и ин те ре сне гру пе бу де ин те рес и по ли ти за ци ју те ме, не 
ли бе ћи се ни ства ра ња псе у до до га ђа ја у по сти за њу дра ма ти за ци је. 
Пум па ње про бле ма, до зи ра ње ствар но сти тех ни ка ма шо ки ра ња и 
спи но ва ња, ма ли су део бо га тог ин стру мен та ри ја ко јим се упра вља 
ма сов ним ауди то ри јем. На кон од ре ђе ног вре ме на, ка да се пу бли ка 
за си ти на мет ну том те мом про из во ди се но ва, још спек та ку лар ни ја, 
за во дљи ви ја, нео бич ни ја, и та ко у круг. Је дан про блем за ме њу је 
дру ги, сли ку по ти ску је но ва, а днев не по тре бе за ве сти ма се за до-
во ља ва ју ин фор ма циј ском ме ћа вом. Кри зе и про бле ме ства ра ју и 
раз ре ша ва ју љу ди, па та ко по ли тич ки си стем мо же мо по сма тра ти 
као ми зан сцен кре и ран по во љи не ви дљи вих вла да ра. 
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Табела4.
Занимањеактеравести

Рубрика   Централнаулога

За ни ма ње/
про фе си ја/

област

  По ли-
ти ка 

Ве-
чер ње 

но во сти
Да нас Прес Ку рир АЛО Блиц Прав да

По ли ти чар/
представница власти

31,4% 21,7% 34,7% 23,5% 21,6%  9,5% 21,2% 18,4%

По ли ти чар/
опозиција власти 

 4,7%   4,4%  4,5%  5,4% 11,3%  1,6%  4,1% 14,8%

Здрав ство/
 социјалне службе

 4,1%   2,8%  2,8%  2,4%  3,1%  2,1%  2,7%  1,6%

По ли ца јац/
војно лице, ва-
трогасац и сл.

 3,6%   3,6%  1,7%  3,3%  2,4%  4,2%  3,3%  3,7%

Ака дем ски струч њак/
 образовни сектор

 7,1%   2,9%   5,2%  2,4%   2,3%  1,8%  2,4%  2,5%

Ме на џер/
финансијски  стручњак

 3,6%   2,6%  7,9%  2,1%  2,3%  2,4%  3,2%  2,1%

Рад ник/ се љак/
домаћица

 2,8%  1,7%  1,7%  1,4%  1,1%  0,3%  1,3%  2,8%

Адво кат/су ди ја/ 
прав ник/прав ни ца

 1,6%  1,8%  1,3%  2,8%  3,1%  2,3%  2,5%  2,5%

Тр го вац/тр гов ки ња,
занатилја и сл.

 0,8%  1,4%  0,6%  1,7%  1,4%  1,9%  1.3%  1,4%

Вер ско ли це  0,4%  0,7%  0,3%  0,4%  0,3%  0.4%  0,4%  0,00%

Ак ти ви ста/а, НВО 
и сл. ор га ни за ци је

  6.8%  5,1% 13,2%  4,5%  3,2%  3,5%  4,2% 2,6%

Му зи чар/глу мац/ 
естрад на лич ност

  7,3% 13,6%  3,5% 14,3% 14,4% 23,8% 14,2% 15,2%

Спор ти ста/спорт ски 
ме на џер/ тре нер итд.

15,3% 13,5%  3,2% 12,4% 10,5% 7,3% 11,7%  8,4%

Ли це ко је чи ни 
кри ми нал но де ло

 7,9% 11,2%  5,2% 11,8% 11,4% 23,6% 13,9%  9,3%

Сту дент/сту дент ки-
ња уче ник/уче ни ца

 1,6% 2,1%  4,7%  2,5% 1,5%  1,5%  1,8%  1,5%

Де те (мла ђе од 
18 го ди на)

 0,6% 1,7%  0,3%  0,6% 0,4%  2,4%  0,8%  0,6%

Осо ба ко ја во ди до-
ма ћин ство, ро ди тељ

 0,8% 2,3%  1,4%  1,3% 1,7%  1,3%  1,6%  1,3%

оста ло  7,6% 7,9%  7,8% 7,2% 8% 10,1 9,4% 11,3%

Укупно% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Де мо кра ти ја нам ну ди пра во из бо ра, али пи та ње је шта ће-
те иза бра ти ако на је лов ни ку не ма је ла ко је вам при ја? Илу зи ја је 
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да ре ле вант ност до га ђа ја обез бе ђу је ме диј ски трет ман? Фор мал на 
мо гућ ност сло бод ног из ра жа ва ња зна чи и пра во сва ког чо ве ка да 
ство ри свој пу бли ци тет, али је огра ни ча ва њем при сту па ма сов ним 
ме ди ји ма то пра во кон тро ли са но. За то раз ли ку је мо при ма ран (пра-
ве га ме ди ји на осно ву ва жно сти до га ђа ја или ути ца ја лич но сти) и 
не га ти ван пу бли ци тет (на ру чу ју га скри ве ни цен три мо ћи, гру пе 
за при ти сак, ва жни по је дин ци и сл.), док ме ди ји до би ја ју за да так 
«про из вод ње ве сти»29). Та да се по ја вљу ју спе ци јал ни но ви нар ски 
ти мо ви об у че ни за при вла че ње па жње пу бли ке, ко ји де лу ју у два 
прав ца: кре и ра ју псе у до до га ђај, да ју ћи му зна чај не дру штве не ди-
мен зи је ко је узро ку ју по ли тич ке ре ак ци је30) или тра га ју за јав но сти 
не по зна тим, пи кант ним, за ни мљи вим и ком про ми ту ју ћим по да ци-
ма објек та пи са ња31).

Су де ћи по фре квен ци ји за ни ма ња по ли ти ча ри су и да ље нај-
че шће из во ри ин фор ма ци ја у штам пи Ср би је, а при су ство обич них 
гра ђа на ско ро да је за не мар љи во. Глас рад ни ка, се ља ка, до ма ћи ца 
и мла дих по ла ко не ста је из јав ног про сто ра, док бу ку про из во де 
по ли ти ча ри, естрад не лич но сти, спор ти сти и ли ца из кри мо ге не 
сфе ре.  Де мо кра ти ја се са но вим тех но ло ги ја ма пре тва ра у ин фо-
кра ти ју, али са мо за оне ко ји ко ји вла да ју но вим сло је ви ма зна ња32). 
Обич ни љу ди по ста ју ак те ри из ве шта ва ња у те шким си ту а ци ја ма 
јер кон флик ти и ин ци ден ти по при ро ди по ди жу ти ра же (Обесио
се после судара, Прес 2. март; Грешком рањен у заседи, Ве чер-
ње но во сти, 5. март; Пијанидедаињеговбраттуклипетогоди
шњегунука, Блиц, 4. март; Спречилигаздудаоднесеробу, Прав да 
5. март; Чистачишестсатиблокиралипругу, Ало 2. март, итд.). 

29)  “По ли ци ја је у згра ди Скуп шти не Ср би је ухап си ла Су за ну Р., за ко јом је суд рас пи сао 
по тра гу због про фе си о нал ног ба вље ња про сти ту ци јом”, био је лид ве ћи не ве сти и из-
ве шта ја ко ји су се по ја ви ли у ме ди ји ма 26. апри ла 2010. Пра ва исти на је да се ин ци дент 
до го дио кра јем фе бру а ра, али је у јав ни про стор ци ља но уба чен баш та да!

30) Ме диј ско оде ље ње Ор га ни за ци је за европ ску без бед ност (ОЕБС) ана ли зи ра ло је укуп но 
из ве шта ва ње но ви на о ра ду Скуп шти не Ср би је из ме ђу 23 апри ла и 7 ма ја. Од укуп но 59 
об ја вље них ин фор ма ци ја са мо 21 је има ла ве зу са ра дом пар ла мен та, 11 је го во ри ло о 
ман да ти ма од у зе тим од бор ни ци ма, а чак 18 од но си ло се на слу чај хап ше ња про сти тут ке 
ко ја је по ку ша ла да кон так ти ра са  не ким од на род них по сла ни ка. Док се јав ност за ба-
вља ла пи кан те ри ја ма ко би мо гла би ти лич ност ко ја је по зва ла ани мир да му, у Скуп шти-
ни су усва ја ни ва жни за ко ни о ко ји ма се у ме ди ји ма ско ро ни је ни го во ри ло или се то 
чи ни ло не при ме ре но ва жно сти до га ђа ја (нпр. са мо де сет при ло га је са др жај усме ри ло 
на на црт Де кла ра ци је о зло чи ни ма над Ср би ма). 

31)  Ви ди у: Зо ран Авра мо вић: “Зна ње о де мо кра ти ји и зна ње у де мо кра ти ји”, Социолошки
преглед, год. XLIV, бр. 1/2010, Бе о град, стр. 63-78.

32) Од 18 об ја вље них тек сто ва ко ји су се од но си ли на слу чај про сти тут ке, чак 14 су би ли 
усме ре ни на од ре ђе ну лич ност из јед не опо зи ци о не пар ти је, њен при ват ни жи вот и по-
ку ша је да се јав но дис кре ди ту је. У но ви на ма су се по ја ви ле фо то гра фи је на чи ње не још 
2008. го ди не, пре ма при зна њу са мих ме ди ја и ра ни је ну ђе не та бло и ди ма, али очи глед но 
је да тре ну так еми то ва ња би ра ју не по зна ти цен три мо ћи пре ма сво јим ин те ре си ма. 
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Ве ро ват но је то и раз лог ви со ког про цен та лич но сти осум њи че них 
да су из вр ши ле кри вич но де ло (го то во све но ви не у ана ли зи ра ном 
пе ри о ду ба ви ле су се слу ча јем Ша рић, у че му пред ња че та бло и-
ди об ја вљу ју ћи фо то ре пор та же обје ка та у ко ји ма су осум њи че ни 
жи ве ли, али и “от кри ва ју ћи” адре се на ко ји ма се скри ва ју. Ви сок 
про це нат у ру бри ци “оста ло” ука зу је на све ве ћи број ин фор ма ци ја 
ко је не ма ју из вор, што го во ри о мо гу ћој ма ни пу ла ци ји у са др жа ју 
по ру ка. Не пот пи са не ве сти, не по зна ти из во ри, па чак и не и ме но ва-
не лич но сти све до че о гу бље њу етич ких кри те ри ју ма и не по што-
ва њу про фе си о нал них ко дек са.

Услов свих де мо крат ских про ме на је сло бо да ме ди ја, а она 
је не мо гу ћа без еко ном ске са мо стал но сти. У Ср би ји је то ком 2010. 
го ди не, на име мар ке тин га у свим ме ди ји ма по тро ше но не што ви-
ше од 120 ми ли о на евра, при че му је удео штам пе око 18%. Пет 
мар ке тин шких аген ци ја у при ват ном вла сни штву дик ти ра ло је ко-
јим но ви на ма ће се ре кла ме ди стри бу и ра ти, во де ћи их у ди рект ну 
фи нан сиј ску за ви сност. Ако се зна да су њи хо ви вла сни ци бли ски 
јед ној вла да ју ћој стран ци (ДС-у) ја сно је да се пре ко огла ши ва ча 
мо же ути ца ти на са др жај оно га што ће би ти об ја вље но33). Ин те ре-
сне мре же по ли ти ча ра, тај ку на, огла ши ва ча и но ви на ра фил три ра-
ју по ру ке упу ће не јав но сти, али ци ља не ка ни воу по слу шно сти и 
па сив но сти. Та ко ме диј ски си стем по ста је за тво рен, кон тро ли сан, 
ста ти чан,  са мо до во љан, па и де про фе си о на лан. Ди ску си ја  не ста-
је из до ми нант них ме ди ја, по је ди нач ни и ус ко пар тиј ски ин те ре си 
на ме ћу се као оп шти, гра ни це из ме ђу при ват ног и јав ног све су 
про зир ни је, а као по сле ди цу штам па до жи вља ва ти ху еро зи ју кре-
ди би ли те та. У јав ном дис кур су до ла зи до де гра ди ра ња основ них 
ин сти ту ци ја јав но сти: штам пе и пар ла мен та.34) До бро но ви нар ство 
ни ка да ни су угро жа ва ле тех но ло ги је ко је су га пра ти ле, већ не ква-
ли тет но (апо ло гет ско) из ве шта ва ње, спрем но да за рад ве ћег про-
фи та на пу сти стан дар де кла сич не но ви нар ске ети ке, као и мо ра ла 
уоп ште..

Срп ско дру штво се ме ња бр же од соп стве не штам пе ко-
ја пот ко па ва ју ћи чи тав низ тра ди ци о нал них вред но сти, нор ми и 
схва та ња не ну ди аде кват ну за ме ну за оно што про мо ви ше. Оту-
да ин фор ма ци је све че шће не од ра жа ва ју ре ал ност, али зна чај но 
уче ству ју у ње ном сим бо лич ком кре и ра њу! Ин фо теј мент по др жан 
сен за ци о на ли стич ким то но ви ма во ди ста па њу чи ње ни ца и фик ци-

33) Ви ди у: Ан то нић, Сло бо дан: “Мре жа школ ских дру го ва у по ли тич кој ели ти Ср би је”, 
Националниинтерес, год. VI, вол. 9, број 3/2010, Бе о град, стр. 307-328.

34) Ми ле на Пе шић: “Мо дер на и пост мо дер на ту ма че ња јав не сфе ре”, Српскаполитичка
мисао, год. XVI, vol. 26. Бе о град, 2009, стр. 86. 
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је, што дру штву у тран зи ци ји мо же до не ти дик та ту ру та бло и ди зо-
ва них из да ња. Као да се још увек не схва та да ве сти ни су за ба ва, 
већ ну жна по тре ба за из град њом де мо крат ских ка па ци те та. Ана ли-
зом са др жа ја пре зен то ва ном у овом ра ду по ка за ли смо да у  Ср би ји 
у кон тек сту дру штве них и по ли тич ких пи та ња де мо крат ски плу-
ра ли зам ми шље ња из о ста је, што као по сле ди цу мо же има ти ши-
ре ње спе ци фич ног пар то крат ског ка пи та ли зма. Етич ки стан дар ди 
у днев ној штам пи се на ру ша ва ју без аде кват них про фе си о нал них 
санк ци ја, што као по сле ди цу мо же про из ве сти дру штве ну дез о ри-
јен ти са ност, еро зи ју по ве ре ња у но ви нар ство и да ље уру ша ва ње 
мо рал них вред но сти. Крај њи гу бит ник је пу бли ка ко ја за сле пље на 
та бло ид ним сја јем, ин фор ма тич ком бр зи ном и ди ги та ли зо ва ном 
сли ко ви то шћу све те же раз ли ку је исти ну од ла жи!

ZoranB.Jevtovic

ETHICSOFDAILYPRESSINSERBIA

Summary
In the text, et hics of jo ur na lism is con si de red as a com plex area 

that in clu de jo ur na li stic and edi to rial ac ti vi ti es as well as ac ti vi ti es of 
ot her par ti ci pants in the pro ces ses of pu blic com mu ni ca tion who are 
able to sta te the ir opi ni ons, ide as and pro grams in flu en cing ot hers. The 
fo cus is on con tent analysis of le a ding new spa pers in the na ti o nal in-
for ma tion spa ce and on iden tifying the et hi cal form by which the re-
la ti on ship bet we en facts and mo ral di lem mas and et hi cal va lu es, but 
al so struc tu ral so cial and eco no mic re la ti ons that de ter mi ne chan ges in 
the mass me dia and po li ti cal fi elds are esta blis hed. The in ve sti ga ti ve 
jo ur na lism has no fu tu re in the in du strial news pro duc tion, whi le the in-
ter pre ta tion of the facts are in cre a singly car ried out in ac cor dan ce with 
the ex pec ta ti ons of po wer ful adver ti sers, po li ti cal eli tes, PR agen ci es, 
in te rest gro ups and the in vi si ble po wer cen tres. By con tent analysis of 
new spa pers in Ser bia, we no te that in the con text of so cial and po li ti cal 
is su es the de si red plu ra lity of opi nion is mis sing. Good jo ur na lism is 
ne ver thre a te ned the tec hno lo gi es that ha ve fol lo wed him, but po or qu a-
lity (apo lo ge tic) re por ting, ready to le a ve, for the sa ke of hig her pro fits, 
to the clas sic stan dards of jo ur na li stic et hics.
Key words: Press, pu blic spa ce, pro fes si o nal et hics, mar ket ta blo i di za tion.
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Resume
Glo bal eco nomy cri sis re flects on mass me dia mar ket in Ser bia, 

espe ci ally daily news in du stry, ca u ses low print run and mar gi na li za tion 
of ex plo ra tory jo ur na lism whi le do mi na te ta blo ids de stroying aest he tic 
and et hic stan dards. De spi te fact that qu an tity and low pri ce of edi ti ons 
ma kes them mo re com pe ti ti ve than ot her Euro pean new spa pers, da i li es 
are not de moc ra ti zed ac cor ding to con text of so cial and po li ti cal chan-
ges, whi le dre a med plu ra lism of opi ni ons va nis hing from so cial sce ne. 

With qu an ti ta ti ve analysis of con tents in eight in flu en tial daily 
new spa pers (Po li ti ka, Da nas, Ve cer nje no vo sti, Blic, Ku rir, Prav da, Alo 
and Press) prin ted from 1st till 7th of March 2010 aut hor re se arch three 
le vels of me dia com mu ni ca tion: sub stan tial, struc tu ral and pro ces si o-
nal. Re sults sho wed that daily press in Ser bia ten years af ter Oc to ber 5th 
is de eply ide o lo gi cal, pa tri stic and mo ni to red by sta te as hid den ma na-
ger. Se ri o us new spa pers li ke Po li ti ke and Da nas lo o ses the ir tra di ti o nal 
in flu en ce in pu blic whi le in fo ta in ment tran sfor med con tents of nu me-
ro us da i li es (Blic and Press), which con tri bu tes to glo omy pic tu re of 
ta bloid li ke pu blic spa ce. 

Re se arch al so show that sex, de ath, scan dals, con flicts, fa me, 
sen sa tion and sport ma ke es sen ce of struc tu re in most po pu lar da i li es, 
along with fri vo lo us and sen sa ti o na lism which en dan ger the ir tra di ti o-
nal se ri o u sness and cre di bi lity! Con trary to world ta blo ids spe ci a li zed 
for li ves of ce le bri ti es in Ser bia yel low new spa pers de als with po li ti cal 
the mes per ce i ve from sen sa ti o nal an gle, con flicts of po li ti cal le a ders 
and par ti es and un cer tain in for ma tion. 

Dyna mic so cial chan ges in Ser bia are still ru ling by ma les: they 
are ele ven ti mes mo re pre sent on co ver pa ges, and fi ve ti mes on in ner 
pa ges! The mes to fol low, ways of pre sen ting of po li ti cal le a ders and 
par ti es, the ir ima ge, con text and to ne in analyzing, along with many ot-
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her in stru ments of pre sen ta tion shows ta king the go vern ment si de and 
une qu al chan ces of par ti ci pants in po li ti cal pro ces ses. New spa pers in 
Ser bia rat her wro te cri ti cally abo ut po li ti ci ans in op po si tion than abo ut 
po li ti ci ans in po wer. Go vern ment, mi ni stri es, sta te in sti tu ti ons and lo cal 
go vern ments, along with par ti es in po wer do mi na ting in al most every 
im por tant ru bric: in ner and fo re ign po li tics (72,9%), eco nomy and bu-
si ness (66,4%), cul tu re (70,4%), which con firms hu ge in flu en ce of in-
for ma tion an pu blic re la ti ons ser vi ces and strong con trol over who le 
me dia spa ce. Ac cor ding to fre qu ency of pro fes si ons po li ti ci ans are still 
main so ur ce of in for ma tion and com mon pe o ple are al most in vi si ble. 
Vo i ce of wor kers, ho u se wi ves and young sters slowly va nis hes from pu-
blic spa ce, whi le po li ti ci ans, show bu si ness stars, spor tsman and fa ces 
from cri me sphe re pro du ced most of me dia no i se. Un sig ned news and 
un na med so ur ces lead to lo o sing of et hi cal cri te ria and dis re spec ting of 
pro fes si o nal co des.      

Ser bian so ci ety chan ges fa ster than its own press who un der mi ne 
most of tra di ti o nal va lu es, norms and stan dards fa i ling to of fer ade-
qu a te sub sti tu tion for what it pro mo tes. That’s why in for ma tion mo re 
of ten do esn’t re flect re a lity but im por tantly par ti ci pa te in her symbo lic 
cre a tion! In fo ta in ment sup por ted by sen sa ti o na lism lead to fu sion of 
facts and fic ti ons, brin ging dic ta tor ship of ta blo ids in tran si ti o nal so ci-
ety. By analysis of con tents pre sen ted in this pa per we sho wed lack of 
de moc ra tic opi nion plu ra lism in so cial and po li ti cal con text, which can 
lead to spe ci fic par toc ra tic ca pi ta lism. Et hi cal stan dards in daily press 
are vi o la ted wit ho ut ade qu a te pro fes si o nal san cti ons, which may ca u se 
so cial di so ri en ta tion, ero sion of trust in jo ur na lism and furt her crash 
of mo ral va lu es. Fi nal lo o ser is pu blic who, blin ded with ta bloid glow, 
in for ma tion speed and di gi ta li zed pic tu re sque, ha ve dif fi culty to dif fe-
ren ti a te truth from lie! 

* Овај рад је примљен 24. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
20. јуна 2011. године.



УДК: 340.1:32 (497.11)
Прегледни рад

Српска политичка мисао 
број 2/2011.

год. 18. vol. 32.
стр. 235-262.

235

ПРАВО, КУЛТУРА 
И ЕТИКА

ЈованЋирић
Институтзаупоредноправо,Београд

ПРАВНАНАУКАУСРБИЈИДАНАС

Сажетак
У овом члан ку, аутор раз ма тра не ко ли ко пи та ња о по ло жа ју и 

зна ча ју прав не на у ке у Ср би ји, од ко јих је основ но пи та ње: ка кав је 
ути цај прав ни ка на уч ни ка на по ли ти ча ре до но си о це од лу ке? Прак-
тич но, пи та ње је ко ли ко су по ли ти ча ри у Ср би ји спрем ни да са слу-
ша ју и ува же ми шље ње, ста во ве, ар гу мен те стру ке и на у ке? Аутор 
овог члан ка сма тра да тзв. до но си о ци од лу ка, од но сно по ли ти ча ри 
у Ср би ји ве о ма ма ло ува жа ва ју ар гу мен те стру ке и на у ке, пре све га 
ка да је реч о пра ву, већ да су им нај ва жни ји ма те ма тич ки ре зул та-
ти гла са ња у Пар ла мен ту. И си стем тзв. про јект ног фи нан си ра ња, 
не до при но си то ме да се по бољ ша по ло жај прав на на у ке у Ср би ји. 
Тај си стем до во ди до то га да на уч ни ци све ви ше пи шу раз ли чи те 
члан ке и књи ге, за пра во до то га да на ста је си стем хи пер-про дук-
ци је, а са мим тим и сма њи ва ња ква ли те та. Осим то га, по ста вља се 
и пи та ње ка ко функ ци о ни ше си стем ре цен зи ра ња код про јект ног 
фи нан си ра ња. Углед и ауто ри тет на у ке и на уч ни ка у Ср би ји је због 
све га да нас ни жи не го што је био не ка да. Аутор овог члан ка због 
то га ис ти че да би јед но до бро ре ше ње би ло на пра ви ти не ку ме ша-
ви ну из ме ђу про јект ног и ин сти ту ци о нал ног фи нан си ра ња.
Кључ не ре чи: прав на на у ка; до но си о ци од лу ка; про јект но и ин сти ту ци о-

нал но фи нан си ра ње; хи пер-про дук ци ја    
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Нај пре би се ов де мо гло по ста ви ти пи та ње да ли је пра во 
уоп ште на у ка, или је у пи та њу ве шти на,1) мо жда чак и умет ност. У 
ве зи са тим би се та ко ђе мо гло по ста ви ти и пи та ње: „ка кав је зна чај 
прав них на уч них ис тра жи ва ња и ка ква је мо гућ ност ис тра жи ва ча 
прав них фе но ме на да ути чу на до но си о це од лу ка, те шта би у том 
сми слу евен ту ал но тре ба ло про ме ни ти?“ Ово пи та ње се да ље мо-
же по де ли ти још и на два сле де ћа: ка ко при ме ни ти по сто је ће пра во 
у јед ном кон крет ном слу ча ју; и ка ко на пра ви ти пра во (на пи са ти 
за кон), е да би се по сти гли од го ва ра ју ћи дру штве ни, еко ном ски, 
по ли тич ки ци ље ви? На при мер, ка кве за ко не тре ба до не ти да би 
се по рез бо ље на пла ћи вао, а бу џет бо ље пу нио,2) од но сно, ка кав 
за кон до не ти да би се по ди гао ни во без бед но сти са о бра ћа ја, или 
на при мер ка кве за ко не до не ти да би суд ски по ступ ци би ли бр жи, 
од но сно ка кве за ко не до не ти да би би ло ма ње ху ли ган ских из гре да 
на спорт ским ста ди о ни ма?3) Од но сно, на при мер, ка ко ис ко ри сти-
ти ис ку ства не ких дру гих зе ма ља у сма њи ва њу сто па кри ми на ли-
те та? 4) 

Ова ква пи та ња, ова кве си ту а ци је, мо гу би ти ка рак те ри стич-
не и ка да је на при мер реч о ме ди ци ни, о ме ди цин ским ис тра жи-
ва њи ма. Ко ји од по сто је ћих ле ко ва при ме ни ти, да би се „обо ри ла“ 
ви со ка тем пе ра ту ра, од но сно ко ји лек при ме ни ти да би се па ци јен-
ту сни зио ви сок крв ни при ти сак? Дру го је пи та ње ка ко про на ћи 
(на пра ви ти) лек, ко ји ће у бу ду ћим си ту а ци ја ма на нај бо љи мо гу ћи 
на чин сни жа ва ти тем пе ра ту ру и оба ра ти при ти сак?  И ка да је реч о 
ме ди ци ни, као и ка да је реч о пра ву, у тим две ма раз ли чи тим си ту-
а ци ја ма, раз ли чи та је уло га и зна чај, са јед не стра не не по сред них 
прак ти ча ра и прак тич ног зна ња, а са дру ге стра не на уч ни ка (увек 
ви ше те о ре ти ча ра).5) Ја сно је ме ђу тим, да без те о ре ти ча ра, ко ји си-
сте ма ти зу ју зна ње и пре но се га на дру ге, тј. оста вља ју га бу ду ћим 
по ко ле њи ма, не мо же по сто ја ти ни прак тич но зна ње за да нас. Без 

1) Bi zi na Sa va nel li, „Mu tual Tran si tion Spi ral and Evo lu ti o nary De ve lop ment of Sin gle Po si-
ti ve Law and Plu ral Nor ma ti ve Or der Re la ted to the Com pa ra ti ve Nor ma ti ve Or der Study“, 
Страниправниживот, 1/2011, стр. 29-61.

2) Сне жа на Сто ја но вић,По ре ска кон ку рен ци ја у са вре ме ним европ ским др жа ва ма – слу чај 
Лук сем бур га и Швај цар ске“, Страниправниживот, 1/2010.

3) О то ме на при мер Де јан Шу пут, „Из во ри ка зне ног пра ва у обла сти спор та и ускла ђе ност 
срп ског пра ва са ме ђу на род ним стан дар ди ма“, Страниправниживот, 1/2011.

4) Ђор ђе Иг ња то вић, „Др жа ве са ни ском сто пом кри ми на ли те та – при мер Мал те“, Стра-
ниправниживот, 3/2009 стр. 49-67 

5) За ми сли мо се о ског ле ка ра ко ји је де се ти не го ди на про вео ра де ћи у се о ској здрав стве-
ној ста ни ци, где се су сре тао са раз ли чи тим ма ни фест ним об ли ци ма здра вља и бо ле сти, 
уоп ште не мо ра би ти нео бич но да он бу де успе шни ји у по ста вља њу ди јаг но зе од про-
фе со ра док то ра из бе о град ског Кли нич ког цен тра. Јер, јед но је те о ри ја, о ко јој се чи та у 
књи га ма, а дру го је прак са, ко ја се не по сред но, ужи во ви ди.
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за пи са них, са чу ва них ста рих ре це па та, не мо гу се от кри ти ни да на-
шњи, а ни бу ду ћи, но ви ре цеп ти. Од но сно без ста рог зна ња, не ма 
ни но вог зна ња и на до град ње по сто је ћег зна ња. Зна ње и на у ка су 
као је дан бес ко нач ни ла нац, где је дан бе о чуг тог лан ца увек про-
из и ла зи и на ста вља се на прет ход ни, а пред ста вља по чет ни основ 
за не ки сле де ћи бе о чуг. Го то во ни ка да ми не мо же мо зна ти ка кав 
ће прак тич ни зна чај у бу дућ но сти има ти оно што у овом тре нут ку 
де лу је као са свим не прак тич на те о ри ја. Због то га је, из ме ђу оста-
лог по треб но „осло бо ди ти“ на уч нич ку ма шту, а не оме ђи ва ти је 
пре ви ше и са мим тим је и спу та ва ти. Због то га си стем про јект ног 
ис тра жи ва ња и си стем у ко јем је на уч ник оме ђен прет ход но по ста-
вље ним ци љем, за дат ком, ме то до ло ги јом, не мо ра би ти баш нај бо-
љи мо гу ћи.

Ка да го во ри мо о прав ној на у ци, о зна ча ју прав не на у ке, у 
пр вом пла ну се на ла зи пи та ње „Ка ко на пра ви ти нај бо љи мо гу ћи 
за кон?“  Су штин ски, да кле сва ко пи та ње о зна ча ју прав не на у ке 
и ис тра жи ва ња у овој обла сти, мо же се  на кра ју кра је ва све сти 
на то пи та ње: „ка ко про на ћи и на пра ви ти нај бо љи за кон да би се 
оства рио од го ва ра ју ћи, нај оп ти мал ни ји дру штве ни циљ? Јер, за ве-
шти ну ко ја се са сто ји у то ме „ка ко на пи са ти ту жбу – жал бу“, на у-
ка и те о ри ја мо гу по не кад би ти кон тра про дук тив не. Али, са дру ге 
стра не, ако би смо ту те зу до кра ја раз ви ли, он да нам књи ге и уџ-
бе ни ци ни су ни по треб ни, већ су нам до вољ ни при руч ни ци ти па: 
„сам свој мај стор“, од но сно крат ка упут ства пре ко ин тер не та. Ме-
ђу тим, до но ше ње пре су де је увек је дан спе ци фи чан и ком плек сан 
со цио-пси хо ло шки про цес, где зна ња из вр ло раз ли чи тих обла сти 
вр ло мно го до ла зе до из ра жа ја.6) Ту жба или жал ба се мо жда и мо-
гу успе шно на пи са ти уз по моћ ин тер нет-во ди ча „Сам свој адво-
кат“, али се не мо же би ти до бар су ди ја, уко ли ко се не по се ду ју 
аде кват на ши ра зна ња из пси хо ло ги је, со ци о ло ги је, ети ке, по ли ти-
ко ло ги је, исто ри је, и мно го то га дру гог, уко ли ко да кле су ди ја ни је 
ком плет на лич ност у сва ком по гле ду. Од по себ ног је зна ча ја да ли 
су су ди је пра вед ни и по ште ни, не за ви сни, објек тив ни, до бро еду-
ко ва ни, да ли су на овај или онај на чин ушли и у прав ну, али и у 
дру ге, по не кад не са мо дру штве не на у ке.7) Су ди ја се не мо же би ти 
са мо на осно ву крат ко трај не при пре ме пу тем ин тер нет – во ди ча 
„сам свој....“ Хо ће мо да кле да ка же мо да је нео п ход но вр ло мно-
го ко ри сти ти до стиг ну ћа прав них и дру гих дру штве них на у ка ако 
хо ће мо да бу де мо до бре су ди је, а чи ни се да ов де и ни је по треб но 
по себ но на гла ша ва ти шта и у на уч ном, а још ви ше у прак тич ном 

6) Ми хај ло Аћи мо вић, Судскапсихологија, Бе о град, 1983.

7) Јо ван Ћи рић, Друштевниутицајинаказненуполитикусудова, Бе о град, 2001.
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сми слу зна чи има ти до бре, по ште не, пра вед не, ефи ка сне, не за ви-
сне су ди је. Дру гим ре чи ма да по јед но ста ви мо и ше ма ти зу је мо до 
крај но сти: 

претпоставкаА) дру штво не мо же би ти успе шно и про спе-
ри тет но у еко ном ском и сва ком дру гом по гле ду, уко ли ко не ма до-
бре, спо соб не, обра зо ва не, не за ви сне, по ште не, пра вед не су ди је и 
исте та кве за ко не

претпоставкаБ) су ди ја не мо же би ти до бар, успе шан, не-
за ви сан, обра зо ван, пра ве дан, по штен, ако стал но не ра ди на соп-
стве ној еду ка ци ји, ако стал но не пра ти са вре ме на и не са мо са вре-
ме на до стиг ну ћа у пра ву и на у ци уоп ште; 

закључакЦ) за успе шно, не за ви сно, ефи ка сно и пра вед но 
пра во су ђе и прав ни си стем у це ли ни, по треб но је, из ме ђу оста лог 
да по сто ји раз ви је на прав на на у ка, прав на ми сао, ко ја ће их на аде-
ква тан на чин еду ко ва ти.  

У нај оп шти јем сми слу се мо же ре ћи да је 
1) Зна чај пра ва и прав них ис тра жи ва ња из у зет но је ве ли ки 

и не сме се за не ма ри ва ти под ути ца јем ра зних при зем-
них, про фа них кван ти фи ка ци ја, јер је у ства ри прав на 
др жа ва, „вла да ви на пра ва“, са јед не стра не не што што 
је те шко ухва тљи во, а са дру ге стра не не што што има 
из у зе тан, вр ло опи пљив не по сред ни еко ном ски зна чај;

2) Те шко је оче ки ва ти да се у до глед ној пер спек ти ви, ис тра-
жи ва чи, знал ци, на уч ни ци, у обла сти дру штве них (прав-
них) на у ка, по ја ве као не ко чи ја ће се ми шље ња, са ве ти, 
пре по ру ке, су ге сти је, ви ше слу ша ти и по себ но ува жа ва-
ти, на ро чи то од стра не до но си ла ца од лу ка из не ко ли ко 
пр вен стве но по ли тич ких раз ло га;

3) У бор би за бо ље вред но ва ње, у си ту а ци ји ве ли ке хи пер-
про дук ци је ра до ва из свих  на уч них обла сти не мо же се 
оче ки ва ти да се глас стру ке и на у ке чу је да ле ко, јер ви ше 
ни шта не би ва до жи вље но као не што но во, не што вред-
но па жње. Јед но став но хи пер-про дук ци ја на уч них ра до-
ва за глу шу је су шти ну.

I

Љу ди би мо гли по ста ви ти пи та ње – че му дру штве не на у ке 
уоп ште, у том сми слу и пра во, прав не на у ке – до вољ но је са ин тер-
не та пре пи са ти ту ђа за кон ска ре ше ња, про гла си ти их, из гла са ти то 
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за до ма ће за ко не и ствар је ре ше на. Ово на ро чи то ка да се ра ди о 
за ко но дав ним про це си ма – про це си ма до но ше ња за ко на. То би от-
при ли ке зна чи ло и сле де ће: по треб ни су нам ком пју те ри, љу ди ко ји 
зна ју да ру ку ју ком пју те ри ма и ко ји до бро го во ре ен гле ски је зик и 
прак тич но ни шта ви ше од то га. Шта ће нам на уч ни ин сти ту ти за 
пра во, па у до глед ној бу дућ но сти и прав ни фа кул те ти, а на кра ју, 
чак и по зна ва о ци стра них (ен гле ског) је зи ка, јер, по сто ја ће ком пју-
тер ски про грам за пре во ђе ње.8) Прак тич но би то зна чи ло да нам 
осим ком пју тер ских струч ња ка, про гра ме ра, ни шта дру го ни-
је ни по треб но: ни прав ни ци, ни со ци о ло зи, ни еко но ми сти, 
ни фи ло зо фи, ни пре во ди о ци, са мо ком пју тер ски про гра ме-
ри, ко ји ће на пра ви ти од го ва ра ју ћи про грам за при ку пља ње 
стра ног пра ва, за пре во ђе ње стра ног пра ва, те он да „гла сач ка 
ма ши на“ у пар ла мен ту, ви ше не ма шта да раз ми шља, већ са-
мо да гла са.   

Та ква не га тив на фу ту ри стич ка ви зи ја, у Ср би ји је на не ки 
на чин, већ по че ла да се оства ру је – срп ске вла сти се не скри ве но 
хва ле бро јем до не тих за ко на, ко ји су на рав но хар мо ни зо ва ни са 
европ ским пра вом. До га ђа ју се у том сми слу не ке, го то во не ве ро-
ват не ства ри. Ка рак те ри стич на је си ту а ци ја од 5. ма ја 2010. го ди не, 
ка да је пре ма из ве шта ји ма ме ди ја, би ло усво је но чак 85 за ко на у 
јед ном да ну у Скуп шти ни Ср би ји.9) Очи глед но је да нам у тој и та-
квој си ту а ци ји ни су по треб ни ни на уч ни ин сти ту ти, ни прав ни ци, 
ни ти би ло ко, по го то во не ко ко не што зна, по треб ни су нам са мо 
по слу шни „по ди за чи ру ку“. 

Би ло би за ни мљи во, на кон јед ног та квог да на, они ма ко ји су 
до не ли те за ко не, по сла ни ци ма вла да ју ће ве ћи не, ста ви ти у за да-
так да на бро је ма кар са мо на зи ве, ма кар са мо по ло ви не свих тих 
за ко на, ко је су та ко рев но сно из гла са ли.

Ка кав је ауто ри тет пра ва уоп ште у чи та вој та квој си ту а ци ји? 
Да ли је да кле до вољ но до не ти је дан за кон да би он уоп ште функ-
ци о ни сао? Мо гу ли се без струч но-на уч ног про ми шља ња, ан ти ци-
пи ра ња ка ко ће не што функ ци о ни са ти у прак си, до но си ти за ко ни?

„Про е вроп ски“ за ко ни се у Ср би ји да кле рев но сно усва ја ју, 
али и по ред то га, из Евро пе сти жу знат не кри ти ке по пи та њу ус по-
ста вља ња „вла да ви не пра ва“ у Ср би ји. У том сми слу тре ба по ме-
ну ти ин тер вју ам ба са до ра ЕУ у Ср би ји Вен са на Де же ра: „Ве о ма је 
ва жно за сва ку др жа ву ко ја же ли да се при кљу чи ЕУ да има ефи-

8) Та кав про грам по сто ји већ са да -  „GoogleTranslator“. Да ли је и ко ли ко је то пра ва 
ствар, то је већ дру го пи та ње.

9) Злат ко Ни ко лић, „Прав ни тран сплан ти – од по тре ба до зло у по тре ба“, Правна ријеч, 
23/2010 стр. 223.
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ка сан и не за ви сан пра во суд ни си стем. То је оно на че му же ли мо да 
за јед но ра ди мо са срп ским вла сти ма. Же ли мо да се га ран ту је да је 
не за ви сност суд ства у цен тру.”10)  

Због че га ово по ми ње мо? Па јед но став но за то што, да 
је не ки до ма ћи на уч ни рад ник, или чи та ва ин сти ту ци ја из ре-
кла та ко не што, до ма ћи до но си о ци од лу ка (по ли ти ча ри) би 
се то ме под смех ну ли и не би узе ли за озбиљ но, а ова ко... Све 
у све му, ни је би ло по зи тив не оце не европ ских зва нич ни ка о 
ре фор ми срп ског пра во су ђа. Ту не га тив ну оце ну су из ре кли 
и Европ ска ко ми си ја, и Ба ро зо11)  и Ште фан Фи ле 12) и мно-
ге европ ске вла ди не и не вла ди не ор га ни за ци је,13) ко је се ба ве 
про бле ма ти ком вла да ви не пра ва и не за ви сно сти пра во су ђа. 
Упр кос све му, упр кос свим за ко ни ма, ко је је срп ски Пар ла-
мент усво јио, Ср би ја је да нас мо жда још и да ље од ЕУ, не го 
што је не ка да би ла. Ср би ја још увек не ма не за ви сно суд ство, 
а тај не до ста так има и те ка ко ви со ку еко ном ску це ну. Исто 
као и ко руп ци ја, ко руп ци ја ко ја је у Ср би ји и да ље на вр ло ви-
со ком ни воу. Не за ви сност суд ства и ко руп ци ја, су фе но ме ни 
ко ји се не мо гу раз ре ши ти та ко што ће се са ин тер не та „ски-
ну ти“ го то ва за кон ска ре ше ња и по пут не ког ле ка (ме ди цин-
ског ре цеп та) пре пи са ти - при ме ни ти у срп ском, или не ком 
дру гом дру штву. На во ди мо у том сми слу при мер Вр хов ног 
су да Ве ли ке Бри та ни је. До 1. ок то бра 2009. го ди не, функ ци ју 
Вр хов ног су да у В. Бри та ни ји оба вљао је „Дом лор до ва“, чи ји 
је Пред сед ник исто вре ме но био Ми ни стар пра во су ђа и по-
ста вљао су ди је ни жих су до ва, од но сно са дру ге стра не, „Дом 
лор до ва“ је сте и за ко но дав ни ор ган. Дом лор до ва је да кле у 
исто вре ме био део и суд ске и за ко но дав не и из вр шне вла сти. 
И по ред све га, не мо же се ре ћи да је бри тан ско дру штво не-
де мо крат ско дру штво ко је ни је има ло не за ви сно пра во су ђе.14) 

За ми сли мо с тим у ве зи мо гу ћу си ту а ци ју да у Ср би ји на при-
мер Пред сед ник од бо ра за пра во су ђе у Скуп шти ни Ср би ји, оба вља 
исто вре ме но и функ ци ју Ми ни стра прав де и Пред сед ни ка вр хов-
не суд ске ин стан це. Ка ко би то, од но сно на шта би то ли чи ло? Да 

10) ,www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Hro ni ka/Is pra vlja ju-se-gres hke-re for mi-srp skog.pra vo su dja.It.html. 

11)  www.em por tal.rs/en/news/ser bia/120737.html. 

12)  Из до ку мен та ци је ко ју по се ду је ор га ни у а ци ја „Дру штво су ди ја Ср би је“.

13)  Пре драг Ву ка со вић, „Ве не ци јан ска ко ми си ја и ње но ба вље ње Ср би јом“, Страниправ-
ниживот, 1/2010.

14) Де јан Па ви ће вић, „Вр хов ни суд Ује ди ње ног Кра љев ства“, Страни правни живот, 
3/2010.



ЈованЋирић ПравнанаукауСрбијиданас

241

ли би уоп ште то мо гло да функ ци о ни ше? Бри тан ци ме ђу тим ни су 
има ли по те шко ћа, тј. про бле ма да ус по ста ве де мо кра ти ју, не за ви-
сно пра во су ђе, „rule of law“, чак да сви ма оста ли ма бу ду узор у 
то ме. Ка ко и за што у Ср би ји то ни ка ко не би мо гло да функ ци о-
ни ше, а у Бри та ни ји је функ ци о ни са ло и то чак вр ло до бро? Од-
го вор се мо жда кри је у не у хва тљи вом ду ху вре ме на, у тра ди ци ји, 
у „ари сто кра ти зму“ Ве ли ке Бри та ни је, где су прав ни ци, тј. су ди је 
тра ди ци о нал но до ла зи ли из бо га ти јих сло је ва, из ари сто крат ских 
кру го ва, шко ло ва них на Окс фор ду, Кем бри џу и дру гим нај пре сти-
жни јим уни вер зи те ти ма.15) Тај дух, ко ји се не мо же ухва ти ти, 
до ку чи ти про стом (ин тер нет) ана ли зом за кон ских тек сто ва, 
већ јед ним хо ли стич ким ис пи ти ва њем и са гле да ва њем це ло-
куп не дру штве не ствар но сти16) кључ је за раз у ме ва ње за што 
не што, на при мер тра ва, или не за ви сно суд ство, мо же у Ве ли-
кој Бри та ни ји, а не мо же у Ср би ји и обр ну то.

Ја сно је да да на шњи гло ба ли зо ва ни свет, под ра зу ме ва, 
из ме ђу оста лог, и гло ба ли зо ва но пра во, од но сно ујед на че не и 
хар мо ни зо ва не прав не стан дар де, ка ко на ни воу Евро пе, та ко 
и на ни воу чи та вог све та. Не ма да нас ни јед не др жа ве ко ја је 
изо ло ва на, чи ји је си стем пот пу но не за ви сан од спољ них ути-
ца ја, те пра во и по је ди не прав не нор ме уну тар јед не зе мље, 
тре ба са гле да ва ти има ју ћи у ви ду и спољ не ути ца је, од но сно 
европ ске (спољ не) прав не стан дар де, али, са дру ге стра не то 
ни ка ко не сме да зна чи да до но си о ци за ко на (од лу ка) не тре ба 
да има ју у ви ду чи тав низ, на пр ви по глед не ви дљи вих ути ца-
ја исто ри је, тра ди ци је, мен та ли те та и мо жда на ро чи то оно га 
ка ко је то функ ци о ни са ло и на ка кве је про бле ме на и ла зи ло 
та мо ода кле то са да пре у зи ма мо (пре пи су је мо).17) По јед но-
ста вљи ва ње ко је би се са сто ја ло у пре пи си ва њу  ту ђих за ко-
на, без да се све ово са гле да, би ло би крај ње не функ ци о нал но  
са јед не стра не, а за прав ни ке – на уч ни ке, ис тра жи ва че, ипак 
по ни жа ва ју ће. Но, на стра ну су је та прав ни ка -  на уч ни ка, ис-
тра жи ва ча, пот пу ни не у спех ко ји су срп ски до но си о ци од лу-
ка оства ри ли у ве зи са ре фор мом пра во су ђа, те „пац ке“ ко је 
су до би ли од европ ске јав но сти, упр кос све му на шта их је 
до ма ћа струч на и на уч на јав ност упо зо ра ва ла, по го ди ће по-
15) Зо ри ца Мр ше вић, „Ор га ни за ци ја ре дов них су до ва и по ло жај су ди ја у Ен гле ској“, Архив

заправнеидруштвененауке, 3-4/1990.

16) Дра ган Ми тро вић, „Хо ли зам и пра во“, Архивзаправнеидруштвененауке, 1-2/2004.

17) Јо ван Ћи рић, „Не во ље са упо ред ним пра вом“, Страниправниживот, 1/2008.
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нај ма ње ту струч ну и на уч ну јав ност, не што ма ло ви ше до но-
си о це од лу ка, а по нај ви ше ипак чи та во дру штво и зе мљу.18) 

Дру гим ре чи ма, да за кљу чи мо ка да је реч о пи та њу – ка кав 
је зна чај пра ва и прав них ис тра жи ва ња, од но сно ка ко се оства ру је 
прав на др жа ва, тј. по сто ји ли фор му ла за та ко не што? „Успоста
вљањеправнедржаве(владавинеправа)одизузетногјееконом
ског, практичног значаја, а притомето успостављање се не
можеспровестипоједноставнојматематичкојшемиопера
цији:АједнакоБ,БједнакоЦ–значиАједнакоЦ.“Јед но став но 
ре че но, без раз ви је не прав не на у ке, као и прав не све сти уоп ште, 
не ма по год них осно ва за ус по ста вља ње оно га што на зи ва мо „вла-
да ви на пра ва“.19)

 У пра ву као и у дру штве ним на у ка ма уоп ште, ства ри су 
нај че шће вр ло ком пли ко ва не, а по ли ти ча ри, до но си о ци од лу-
ка, тех но кра те, по пут не ка квих (дру штве них) тех но ло га зах-
те ва ју јед но став не, праг ма тич не, пре ци зне, ма те ма тич ке од-
го во ре,20) од го во ре на на при мер пи та ње: „Хо ће ли, уко ли ко 
до не се мо тај и тај за кон, прав на др жа ва би ти ус по ста вље на, 
а ко руп ци ја ис ко ре ње на?“ Ка да им ис тра жи ва чи из обла сти 
дру штве них и прав них на у ка, уз вра те да им на то пи та ње не 
мо гу од го во ри ти, јер је са ма при ро да дру штва та ква, ’до но-
си о ци од лу ка’ се вр ло че сто од лу чу ју да по тра же не ког дру-
гог ‘бо љег’ ис тра жи ва ча ко ји ће мо жда зна ти од го вор. Он да 
на рав но про на ђу тог „бо љег“ ис тра жи ва ча, ко ји, да би им се 
„пре по ру чио“, „по го ди“ му зи ку ко ју би до но си о ци од лу ка 
во ле ли да чу ју, па им упра во ту му зи ку „од сви ра“.21) До но си-
о ци од лу ка та да би ва ју за до вољ ни, али и до тич ни „му зи чар“, ко ји 

18) Као ка да бу де ухап шен и (пре ду го) др жан у при тво ру је дан не вин чо век, ко ји се при ка-
зу је као кри вац, а он да се до ка же да је он не вин, те бу де пу штен из при тво ра. Ко на кра-
ју пла ћа цех. Не они ко ји су га ухап си ли и мо жда по ли ти ча ри ко ји су тра жи ли ње го во 
хап ше ње, још ма ње они (адво ка ти) ко ји су упо зо ра ва ли да је то не вин чо век ко ји не сме 
би ти у при тво ру . Цех пла ћа чи та во дру штво, бу џет, тј. сви по ре ски об ве зни ци, јер не-
ви но оп ту же ном (ухап ше ном) мо ра би ти пла ће на од ште та. (На та ша Мр вић-Пе тро вић, 
Здрав ко Пе тро вић, „На кна да ште те због нео сно ва ног ли ше ња сло бо де или нео сно ва не 
осу де у стра ним за ко но дав стви ма“, Страниправниживот, 3/2010, стр. 7-33)

19) Ra i ner Fa u pel, „The Ru le of Law“, Страниправниживот, 2/2009.

20) Ово је мо жда по себ но ка рак те ри стич но за ре во лу ци о на ре, ре фор ма то ре, ино ва то ре, за 
све оне до но си о це од лу ка ко ји сво јим од лу ка ма же ле да ме ња ју дру штво и чо ве ка, а то 
је не што што је за Ср би ју и ње не до но си о це од лу ка би ло ка рак те ри стич но и 1945. и 
2000. го ди не. Ре фор ма о ри – ре во лу ци о на ри на сту па ли су у тим слу ча је ви ма са раз ли-
чи тих иде о ло шких по зи ци ја, али са увек истом ве ром и на дом да се дру штво и људ ска 
при ро да мо же про ме ни ти, об ли ко ва ти у од го ва ра ју ћем по жељ ном прав цу.

21) На при мер, по са ве ту је их да је ре ше ње и „ча роб ни шта пић“ у то ме да се до не се за кон о 
од у зи ма њу имо ви не сте че не кри вич ним де лом и ти ме су то бо же ре ше ни сви про бле ми 
у ве зи са кри ми на лом.



ЈованЋирић ПравнанаукауСрбијиданас

243

до би је од го ва ра ју ћи бак шиш. Они, дру ги, ко ји су упо зо ра ва ли да 
то баш и ни је до бра му зи ка, оста ју крат ких ру ка ва, на њих се гле да 
са из ве сним под сме хом, њи хо во зна ње се ома ло ва жа ва, јер ето они 
ни су би ли у ста њу да от кри ју „ча роб ну“ фор му лу А=Б=Ц.... Фор-
му лу ко ја на рав но ка да су дру штво и дру штве не на у ке у пи та њу, не 
по сто ји, али, ко ју су ето про на шли „до ви тљи ви“ ис тра жи ва чи, ко ји 
су „по го ди ли“ укус до но си ла ца од лу ка. То на рав но пре или ка сни-
је до во ди до то га, да и ови дру ги ис тра жи ва чи, не би ли до шли до 
бак ши ша, по чи њу да от кри ва ју ту фор му лу А=Б=Ц... Сви на кра ју 
би ва ју за до вољ ни и на ру чи о ци му зи ке (до но си о ци од лу ка) и му зи-
ча ри, ко ји до би ја ју до бар бак шиш. Је ди но су не за до вољ ни „го сти 
у ка фа ни“, ко ји су при ну ђе ни да слу ша ју ка ко фо нич ну, ло шу му-
зи ку. Ти, „дру ги го сти у ка фа ни“, за пра во су сви гра ђа ни, дру штво 
у це ли ни.

II

Та ко до ла зи мо и до дру ге гру пе пи та ња, ко ја се сво де на сле-
де ће: заштосемишљења,савети,препоруке,сугестијеправни
ка–научникаистраживача,вишенеслушају,неуважавајудо
вољно,тештабиувезисатимтребалопредузети?

Сма тра мо да по сто ји ви ше раз ло га за то. Не ки раз ло зи на ла-
зе се у по ли ти ци, док се дру ги на ла зе у спе ци фич ним уну тра шњим 
ан ти но ми ја ма пра ва, као и про ти ву реч но сти ма са мог дру штва.

Пра во се на ла зи у те сној по ве за но сти са по ли ти ком и по не-
кад је те шко раз лу чи ти ка да пре ста је пра во, а ка да по чи ње по ли-
ти ка. За пра во се мно ге по ли тич ке од лу ке у прак си ре а ли зу ју, кроз 
прав не фор ме, кроз за ко не. За ко ни ма се мо гу ме ња ти оби ча ји и 
из гра ђи ва ти но ви мо рал.22) То је уоста лом јед на но тор на ствар, 
до ка за на у мно гим слу ча је ви ма, а на ро чи то, баш ка да је реч о 
Ср би ји, ко ја је увек оби ло ва ла ре во лу ци о на ри ма и ре фор ма-
то ри ма сва ке вр сте. У том сми слу ако се не мо же тач но раз-
лу чи ти шта је и до кле је пра во, а шта је и до кле је по ли ти ка, 
он да је са свим ло гич но да сва ки по ли ти чар, без об зи ра ка кву 
школ ску спре му имао, тј. ко је стру ке био, се бе увек до жи вља-
ва, бар ма ло и као прав ни ка. А то ће ре ћи да нај че шће ни је 
спре ман да се би, а на ро чи то дру ги ма, при зна да ни је у пра ву, 
од но сно да при хва ти да не што ни је по пра ву. 
22)  Ру долф Ле гра дић, Социологијаправа, Бе о град, 1968.
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Све у све му, ов де нам се на ме ће пи та ње: збогчегаправна
наука и истраживања у правној науци, немају више одјека и
утицајаулаичкојјавности,паимеђудоносиоцимаодлука,по
литичарима? Оби чан чо век, ла ик, чак и ка да је ви со ко-обра зо ван, 
не ће се упу шта ти у ди ску си је о квант ној ме ха ни ци или не у ро-фи-
зи о ло ги ји. О пра ву ме ђу тим, као и о по ли ти ци (а то су две по ве за не 
ства ри, као што ре ко смо) а на рав но и о фуд ба лу, сви све зна ју, па је 
у та квој си ту а ци ји они ма ко ји о то ме ствар но не што зна ју, те шко да 
до ђу до ре чи и ка жу не што што би мо гло би ти „глас ра зу ма.“ 

За ми сли мо у том сми слу упра во јед ну фуд бал ску утак ми цу 
(пример, ситуација број 1) и за ми сли мо две на ви јач ко-ху ли ган-
ске гру пе ко је се ме ђу соб но по ту ку. Пад не крв, бу де по вре ђе них, а 
ма те ри јал на ште та у гра ду ве ли ка. Ла ич ка пу бли ка све то гле да на 
те ле ви зи ји из удоб них фо те ља, за стра ше на, ако ни шта дру го, а оно 
за сво ју имо ви ну, сво је ауто мо би ле на пар ки ра ли шти ма. Та ла ич ка 
ве ћи на ми сли и ве ру је да су пре ма тим ху ли га ни ма, ор га ни др жа ве 
би ли ису ви ше бла ги, да све тре ба по ка жња ва ти нај стро жим мо гу-
ћим ка зна ма и она то дефацто и тра жи од по ли ти ча ра – до но си ла-
ца од лу ка. По ли ти ча ри мо гу зна ти да се стро гим ка зна ма, или са мо 
стро гим ка зна ма не мо же мно го по сти ћи, али, они та ко ђе зна ју да 
ће та „ла ич ка јав ност из фо те ља“ гла са ти на сле де ћим из бо ри ма.23) 
На рав но да ће та да по ли ти ча ри („decisionmaker“) обе ћа ти сво јим 
гла са чи ма бр зу и од луч ну, да не ка же мо „је зи ву“ ре ак ци ју др жа ве. 
Пот пу но са стра не на ла зе се ствар ни знал ци чи та ве те про бле ма-
ти ке, на уч ни ци, ис тра жи ва чи, они ко ји зна ју да стро ге ка зне у тим 
усло ви ма мо гу би ти кон тра про дук тив не. Мла ди љу ди ка да бу ду 
по сла ти у за твор, нај че шће не ће из ње га иза ћи по пра вље ни, ре со-
ци ја ли зо ва ни, већ у ства ри још го ри, јер су за тво ри defacto шко ле 
кри ми на ла.24) Са јед не стра не за стра шу ју ће сли ке кри ми на ла, а са 
дру ге стра не „ола ко обе ћа на бр зи на“ и на ив но ве ро ва ње да ће се 
стро гим ка зна ма, све вр ло бр зо до ве сти у ред. Са свим са стра не, 
на мар ги на ма, на ла зе се они ко ји ка жу: „то су на ша де ца, не мој те 
би ти пре стро ги пре ма њи ма и не мој те их сла ти у за твор, јер их ти-
ме ша ље те на пут кри ми на ла, на пут без по врат ка“. Ов де се ра ди о 
то ме да ла ич ка јав ност од у век ве ру је да се ка зна ма и ка жња ва њем 
мо же по сти ћи го то во све, ве ру је у оно пре ма че му је на уч на ми сао 
од у век би ла крај ње скеп тич на.25) Још од Бе ка ри је ко ји је твр дио да 

23) Си гур но у ве ћој ме ри, не го на ви ја чи – ху ли га ни, од ко јих мно ги и не ма ју пра во гла са.

24) До бри во је Ра до ва но вић, Човекизатвор, Бе о град, 1992.

25) Зо ран Сто ја но вић; „Ге не рал на пре вен ци ја и за штит на функ ци ја кри вич ног пра ва“, Ана-
лиПравногфакултетауБеограду, у част ака де ми ка про фе со ра Ми ла на Ми лу ти но ви ћа, 
1-2/1994.
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из ве сност ка жња ва ња, ма кар и бла гог, де лу је знат но пре вен тив ни је 
не го вр ло стро го про пи са не ка зне, за ко је је из ве сно да ће се ла ко 
мо ћи ески ви ра ти.26) Још од вре ме на сред њег ве ка и Ен гле ске у ко јој 
је за џеп ну кра ђу би ла про пи са на смрт на ка зна јав ним ве ша њем, 
али је за бе ле же но да је баш та да за вре ме јав них ве ша ња, ка да се 
све ти на ти ска ла на тр го ви ма, би ло нај ви ше џеп них кра ђа,27) па све 
до да нас и си ту а ци је у ве зи са бор бом про тив ко руп ци је на при мер. 
Швед ско дру штво се сма тра вр ло не ко рум пи ра ним, иако је та мо за 
при ма ње ми та пред ви ђе на ка зна са мо до 2 го ди не за тво ра, а на су-
прот то ме у Ки ни је у по је ди ним, нај те жим слу ча је ви ма, про пи са-
на чак и смрт на ка зна,28) али је у Ки ни ко руп ци је ипак знат но ви ше. 

Знал цу, на уч ни ку, прав ни ку, је ја сно да се ка зном не по сти-
же све, али ка ко то об ја сни ти за стра ше ном и кон зер ва тив ном јав-
ном мње њу са ко јим се ла ко мо же ма ни пу ли са ти, ко је се ла ко мо же 
„спи но ва ти“.29) Ово је јед на од мо жда нај ти пич ни јих си ту а ци ја у 
ко ји ма се ис ка зу је пот пу на не моћ прав них и уоп ште дру штве них 
на у ка. По јед но ста вље но ре че но: про блем ов де, у овом при ме ру ни-
је у пра ву као та квом, у не са вр ше но сти ње го вог на уч ног и ме то до-
ло шког апа ра та, већ јед но став но ре че но у по ли ти ци и по ли тич ким 
ма ни пу ла ци ја ма, ма ни пу ла ци ја ма са пра вом и прав нич ким (дру-
штве ним) зна њи ма и на у ка ма.

Од нос из ме ђу прав ни ка и по ли ти ча ра је да кле крај ње спе-
ци фи чан. По ли ти чар се ле ка ру ни ка ко не ће ме ша ти у по сао, али 
прав ни ку хо ће. Као што је у сво је вре ме те шко би ло за ми сли ти 
од го вор прав ни ка: „не дру же ми ни стре, ни сте у пра ву, то је не мо-
гу ће...“ та ко је и да нас те шко за ми сли ти слич ну си ту а ци ју са „не, 
го спо ди не ми ни стре...“30) Раз ло зи су исто риј ско – мен та ли тет ске 
при ро де, из ме ђу оста лог и у то ме што смо не ка да има ли по ли ти-
ча ре - ре во лу ци о на ре, да нас по ли ти ча ре- ре фор ма то ре, а сви они 
ко ји хо ће да ме ња ју дру штво, код свих њих, као да у под све сти и 
да ље ег зи сти ра оно чу ве но Бро зо во о прав ни ци ма ко ји се „др же 

26)  Че за ре Бе ка ри ја, Озлочинимаиказнама, (пре вод са ита ли јан ског), Сплит, 1984.

27)  Н. Ср зен тић, А. Ста јић, Љ. Ла за ре вић, Кривичноправо–општидео, Бе о град, 1984.

28) Дра ган Јо ва ше вић,. „Кри вич на де ла ко руп ци је“, Страниправниживот,.3/2008, стр. 
179-214.

29) Јо ван Ћи рић, „Вик ти мо ло шке зло у по тре бе“, Правниживот, 9/2010.

30) Та ко на при мер Ва си ли је Кре стић, кри ти ку ју ћи Пред сед ни ка СА НУ, Ни ко лу Хај ди на, 
ка же ка ко је Хај дин јед ном при ли ком у ужем кру гу ака де ми ка, а по во дом на ме ре да се у 
СА НУ одр жи на уч ни скуп о Ко со ву и Ме то хи ји, ре као и сле де ће: „Шта че нам по во дом 
те на ме ре ре ћи по ли ти ча ри?“ (www.pe cat.co.rs/2011/03/ru ko vod stvo-sa nu-vo di-pro tiv srp-
sku-po li ti ku/) На рав но, ми мо ра мо ис та ћи да ово мо жда и ни је тач но, али, мо жда ипак 
је сте тач но. У сва ком слу ча ју у све сти и под све сти знат ног бро ја љу ди, па и на уч ни ка, 
по сто ји из ве сно ма ње или ве ће за зи ра ње, да не ка же мо страх од по ли ти ке и по ли ти ча ра. 



СПМброј2/2011,годинаXVIII,свеска32. стр.235-262.

246

за ко на, као пи јан пло та“.31) Хо ће мо за пра во да ка же мо да је на ро-
чи то са мо до но ше ње за ко на у Ср би ји увек и у јед но стра нач кој и 
у ви ше стра нач ким скуп шти на ма, би ло ствар по нај пре по ли ти ке, а 
мно го ма ње ло гич ких, (прав них, тех нич ких) ар гу ме на та. На не ки 
на чин, ма ко ли ко па ра док сал но то зву ча ло, ово је на ро чи то ка рак-
те ри стич но у ви ше стра нач ким пар ла мен ти ма, где по де ла на „нас“ 
ко ји смо на јед ној и „њих“ ко ји су на дру гој стра ни, по себ но до-
ла зи до из ра жа ја, а што до во ди до то га да ар гу мен то ва на, тзв. јав-
на рас пра ва са свим из о ста је.32) По сла ни ци опо зи ци је, кри ти ку ју ћи 
по је ди на за кон ска ре ше ња, углав ном се ви ше ба ве дру гим, оп штим 
де ма го шким пи та њи ма, као и раз ли чи тим оп струк ци ја ма, док се 
по сла ни ци „ве ћи не“ углав ном тру де да у број ча ном сми слу обез бе-
де ве ћи ну за сво је за кон ске про јек те, али и то тек са мо у тре нут ку 
гла са ња, док при го во ре опо зи ци је уоп ште и не слу ша ју.33) Уза луд је 
та да да на уч ни ци упо зо ра ва ју да је по је ди но за кон ско ре ше ње про-
тив у став но, про тив но европ ским стан дар ди ма, или на би ло ко ји 
дру ги на чин ло ше. На уч ни ци ће та да би ти оце ње ни као „њи хо ви“, 
про тив „нас“, а то ће ре ћи да сви, па и нај ло гич ни ји и нај на уч ни ји 
ар гу мен ти не ће би ти чак ни са слу ша ни, а ка мо ли ува же ни. 

У ве зи са тим, тј. у ве зи са до ми на ци јом по ли ти ке над стру-
ком и на у ком, мо ра мо се ов де освр ну ти и на ак ту ел ну ре фор му срп-
ског пра во су ђа. При ча о срп ској ре фор ми пра во су ђа у том сми слу 
је за и ста ви ше не го па ра диг ма тич на. (пример,ситуацијаброј2) 
То што су се срп ски (прав ни) на уч ни ци и су ди је, те уоп ште љу ди од 
стру ке, од са мог по чет ка не га тив но из ја шња ва ли о ре фор ми пра-
во су ђа, уоп ште ни је би ло ува жа ва но од стра не „decisionmaker-а“, 
прак тич но по ли ти ча ра.34) Ва жни ји је био глас јед ног по сла ни ка ве-
те ри на ра, ле ка ра, или ин же ње ра,35) не го чи тав ела бо рат јед не на уч-
не ин сти ту ци је, у чи јој из ра ди је уче ство ва ло на при мер де се так 
нај у глед ни јих док то ра на у ка. Све док дру ги „decision maker-и“, 

31) Сло бо дан Ву ко вић, Корупцијаивладавинаправа, Бе о град, 2002

32) Од лу ке се ка ко су то још одав но твр ди ли уче ни љу ди, до но се у вр хо ви ма по ли тич ких 
стра на ка. (Јо ван Ђор ђе вић, Друштвено-политичкисистем, Бе о град, 1982)

33) Од но сно обез бе де да у да ну за гла са ње сви бу ду при сут ни и сви гла са ју она ко ка ко је 
до го во ре но.

34) Та ко су на при мер не ки на уч ни ци, ис тра жи ва чи, ука зи ва ли, и на ста во ве Ве не ци јан ске 
ко ми си је по пи та њу ре фор ме пра во су ђа, али, то ни је ни ко узи мао у об зир. (Пре драг 
Ву ка со вић, „Ве не ци јан ска ко ми си ја и ње но ба вље ње Ср би јом“, Страниправниживот, 
1/2010)

35) Овим ни нај ма ње не же ли мо да ома ло ва жи мо ве те ри на ре, ле ка ре, ин же ње ре, али, по ми-
сли мо ка ко би то из гле да ло ка да би по сла ни ци, прав ни ци од лу чи ва ли ко ју ће ињек ци ју, 
лек да ти ве те ри нар или ле кар, од но сно ка кав про је кат ће из ра ди ти ин же њер. Чак и прав-
ни ци ма ко ји се ба ве по ли ти ком, то не би па ло на па мет.
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европ ске би ро кра те, ни су ре кле сво ју реч, сво ју не га тив ну оце ну. 
То го во ри о мно го че му, о про ти ву реч но сти ма (ви ше стра нач ке) де-
мо кра ти је са ме, где се нај че шће од лу чу је са мо на осно ву бро ја, а не 
на осно ву ар гу ме на та, као што го во ри и о то ме да је у срп ској тра-
ди ци ји уоби ча је на до ми на ци ја по ли ти ке и над пра вом и над свим 
оста лим. Ка ко год, тек ар гу мен ти си ле у срп ској тра ди ци ји, од у век 
су би ли ја чи од си ле ар гу ме на та што та ко ђе мо же би ти пред мет 
раз ли чи тих на уч них, со ци о ло шко-по ли ти ко ло шких екс пер ти за.36)

На уч ни ци – прав ни ци се да кле не до вољ но „чу ју“, али ни је 
ме ђу тим све са мо због то га што су по ли ти ча ри, до но си о ци од лу ка 
моћ ни ји од зна ла ца, на уч ни ка, па они опре де љу ју на уч ни ке у ко-
јем ће прав цу пред ла га ти (за кон ска) ре ше ња. У са мом пра ву, као и 
у дру штву по сто је и не ке уну тра шње ан ти но ми је – су прот но сти, 
због ко јих се не рет ко до га ђа да не ка, те о риј ски узев до бра ре ше-
ња, у прак си ипак не функ ци о ни шу. (Пример–ситуацијаброј3) 
ти че се блан ко остав ки и пи та ња ко је вла сник по сла нич ког ман да-
та. По зна то је да је Устав ни суд Ср би је у сво је вре ме био пре су дио 
да по сла нич ки ман да ти при па да ју по сла ни ци ма, а не пар ти ја ма 
(стран ка ма), а с тим у ве зи тре ба ре ћи и то да је на ша, а и не са мо 
на ша на уч на јав ност оце ни ла да је ре тро град но то што је у по след-
њем Уста ву Ср би је за пи са но, а ти че се мо гућ но сти блан ко остав ки, 
од но сно уво ђе ња си сте ма да је ман дат у вла сни штву пар ти је. У 
ве зи са тим се ис ти че да ни у јед ном уста ву у Евро пи не по сто ји 
јед на та ква од ред ба о блан ко остав ка ма и пар тиј ском вла сни штву 
по сла нич ког ман да та.37)

У по ли тич кој и устав ној те о ри ји се сма тра да је за ме на им-
пе ра тив ног, сло бод ним ман да том, јед на од вр ло ва жних те ко ви на 
Фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је, те ма кар и због то га, уво ђе ње 
не ке вр сте но вог им пе ра тив ног ман да та кроз од ред бу да пар ти је 
мо гу сме њи ва ти не по слу шног по сла ни ка ни је до бро ре ше ње.38)

Али, уки да ње блан ко остав ки и ве за ног, им пе ра тив ног ман-
да та, ауто мат ски ће про из ве сти раз ли чи те ви до ве „тр го ви не ман-

36) Мо гло би се на при мер го во ри ти и о то ме да смо то „пре у зе ли“ од дру гих, од но сно да се 
то о ар гу мен ту си ле „пре ли ло“ са ме ђу на род ног, на до ма ћи ни во, са ни воа не по што ва ња 
ме ђу на род ног пра ва од стра не ме ђу на род них моћ ни ка, на уну тра шњи ни во до ма ћих, 
ло кал них моћ ни ка. (Рад ми ла На ка ра да,  „Слу чај Ко сме та – је дин стве на про из вољ ност“, 
Социолошкипреглед, 3/2007, стр. 356)

37) Не над Ву ко вић; . Устав не гра ни це „пар тиј ског“ ман да та, www.nspm.rs/sr bi ja-me dju-usta-
vi ma/ustav ne-gra ni ce-par tij skog-man da ta.html 

38)  Зла ти ја Ђу кић-Ве љо вић, Огледиополитичкомпредставништвуиизборима, Прав ни 
фа кул тет у Бе о гра ду, 1995, стр. 56-57 (Ци ти ра но пре ма Ми о драг Јо ва но вић, „Де мо крат-
ска кон со ли да ци ја и по ли тич ка ко руп ци ја – слу чај Ср би ја“, у збор ни ку ра до ва Коруп-
ција,основнипојмовиимеханизмизаборбу,  при ре дио Го ран Илић,  Прав ни фа кул тет, 
Бе о град, 2007. стр. 36) 
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да ти ма“ и по ли тич ке ко руп ци је.39) Ово је ти пич на си ту а ци ја за оно 
што би се мо гло на зва ти уну тра шња, ло гич ка ан ти но ми ја пра ва. 
Ако хо ће мо да при ме ни мо европ ске стан дар де, он да ће мо „отво-
ри ти“ вра та ко руп ци је, а ако хо ће мо да спре чи мо ко руп ци ју, он да 
ће мо мо ра ти да се „од рек не мо“ не ких европ ских стан дар да.

Слич на овој, је сте и си ту а ци ја у ве зи са, на при мер кри вич-
ном од го вор но шћу за ле кар ску гре шку, ле кар ску не са ве сност. Ако 
би смо стро го, стрикт но, до след но, ле ка ре за сво је (њи хо ве) гре-
шке, кри вич но осу ђи ва ли на ка зне за тво ра, он да би смо вр ло бр зо 
до шли у си ту а ци ју тзв. де фан зив не ме ди ци не, тј. до шли би смо у 
си ту а ци ју да ле ка ри ви ше не би же ле ли да се уоп ште ба ве сво јом 
про фе си јом и да пред у зи ма ју би ло ко је ле че ње, на ро чи то она ле-
че ња ко ја су по при ро ди ства ри, ри зич на.40) За то се уме сто кри вич-
не од го вор но сти, ка да су ле ка ри у пи та њу, све ви ше ин си сти ра на 
гра ђан ској од го вор но сти, од но сно на уво ђе њу си сте ма оси гу ра ња 
од од го вор но сти.41) Ја сно је да кле да ту има мо сво је вр сну ан ти но-
ми ју, про ти ву реч ност, од но сно, ја сно је да пра во, слич но као и ме-
ди ци на, слич но за пра во као и све на уч не де лат но сти ко је тре ти ра ју 
чо ве ка као та квог, ни је де лат ност у ко јој су 2 и 2 увек са мо 4. Про-
блем је да кле у то ме што, ка да се ра ди о фи зи ци, хе ми ји, би о ло ги ји 
2 и 2 за и ста увек је су 4, али, ка да је реч о чо ве ку, без об зи ра да ли 
се ра ди о ме ди ци ни, или пра ву, 2 и 2 не мо ра ју увек би ти 4. Прав на 
на у ка ту да кле не мо же по мо ћи, не мо же од го во ри ти да су 2 и 2 4, 
она мо же ре ћи сле де ће: „тре ба осу ди ти ле ка ра за ње го ву евен ту-
ал ну не са ве сност, то је до бро за са мог па ци јен та, али ако то бу де 
пре те ра но и че сто, он да то вр ло ла ко пре ла зи у сво ју су прот ност, 
у не што што је кон тра про дук но за са мог па ци јен та“. Прав на на у ка 
та ко ђе мо же ре ћи и то „по сла ник, а не пар ти ја тре ба да бу де вла-
сник ман да та, али вр ло ла ко то мо же по ста ти кон тра про дук тив но и 
до ве сти до бу ја ња ко руп ци је“. До но си о ци од лу ка та да прак тич но 
оста ју без ди рект ног од го во ра на по ста вље но пи та ње, „ко ли ко је 
за и ста 2 и 2?“

Све у све му, вр ло че сто прав ни на уч ни ци и ни су у ста њу да 
не ке ства ри де фи ни шу до кра ја, од но сно да се у пот пу но сти и до 
кра ја опре де ле за ову или ону стра ну, а до но си о ци од лу ка од њих 
то упра во оче ку ју и зах те ва ју та кво по јед но ста вљи ва ње и ше ма ти-
зо ва ње.     

39) Јо ван Ћи рић, „Про бле ми по ли тич ке ко руп ци је“, Социолошкипреглед, 4/2008, стр. 540.

40) Јо ван Ћи рић, Објективнаодговорностукривичномправу, Бе о град, 2008.

41) Вла ди мир Чо ло вић, „Оси гу ра ње од ле кар ске од го вор но сти“, Страниправниживот, 
3/2010 стр. 33-56.
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По сто ји ме ђу тим још је дан про блем, ко ји би смо мо гли на зва-
ти пре те ра на прав на ре гу ла ти ва, прав ни нор ма ти ви зам, од но сно, 
реч је о јед ној све из ра же ни јој по ја ви ка рак те ри стич ној и за Ср би ју 
и за дру ге зе мље, да се до но си ису ви ше ве ли ки број за ко на и дру-
гих прав них ака та (под за кон ских ака та) ко ји ма се по ку ша ва ре гу-
ли са ти чи тав еко ном ски и дру штве ни жи вот. Да нас по сто ји не на 
сто ти не не го на хи ља де раз ли чи тих за ко на, што се све ви ше мул-
ти пли ку је по сто ја њем и тзв. Европ ског пра ва, због че га и на до ма-
ћем ни воу тре ба вр ши ти од го ва ра ју ћа уса гла ша ва ња, од го ва ра ју ће 
за ко но дав не ак тив но сти. У та квој си ту а ци ји, не ко ли ко про бле ма 
мо же до ћи до из ра жа ја. Је дан про блем је не по зна ва ње за ко на, те у 
ве зи са тим про бле ми прав не за блу де. Мо же мо ли ми и да нас при-
ме њи ва ти пра ви ло да не по зна ва ње за ко на не осло ба ђа, да нас ка да 
објек тив но узев не по сто ји осо ба ко ја мо же ре ћи да по зна је  (све) 
са вре ме не за ко не.42) То је је дан про блем, а дру ги про блем се са сто-
ји у бр зи ни усва ја ња, до но ше ња, па и пи са ња да на шњих за ко на. 
По ми ња ли смо већ си ту а ци ју од 85 за ко на усво је них у то ку јед ног 
да на,43) као и то да се власт ти ме хва ли. Ов де се исто вре ме но отва ра 
и пи та ње пи са ња за ко на у јед ном чи сто тех нич ком сми слу, од но сно 
по ста вља се пи та ње, има ли до вољ но вре ме на да се за кон осми сли 
до кра ја, сми ре но про чи та ви ше пу та, да се по је ди ни де ло ви за ко-
на ме ђу соб но уса гла се, или се до га ђа да се све пи ше на бр зи ну, па 
да он да ис пад не да „члан 1“ про ти ву ре чи „чла ну 101“, од но сно да 
се по ја вљу ју број не тех нич ке ома шке и не кон зи стент но сти, ко је се 
по не кад не да ју уочи ти ка да се за кон на бр зи ну пи ше и чи та, али, 
ка сни је у при ме ни, то до ла зи до из ра жа ја. То би смо мо гли на зва ти  
пример–ситуацијаброј4 – пи са ње и усва ја ње за ко на на бр зи-
ну, на ро чи то он да ка да се за ко ни са мо (ло ше) пре пи су ју из ло ших 
пре во да стра них за ко на. Јед но став но, не ма се вре ме на да се ствар 
до кра ја про ми сли и осми сли, да се ан га жу ју струч ња ци, на уч ни-
ци, ин сти тут ске еки пе, већ се по сту па на на чин да се до не се за кон 
та ко што се пре ве де не ки стра ни за кон, или што је још го ре, та ко 
што се „пре ве де“ хр ват ски пре вод не ког европ ског за ко на, па он-
да тек ка сни је, ка да га тре ба при ме ни ти у прак си, ис по ста ви се да 
га је не мо гу ће при ме ни ти, или да се мо же при ме ни ти, али то он да 
мно го „ко шта“. На во ди мо ту је дан, ре кли би смо го то во не при ме-
тан де таљ из За ко на о тран сплан та ци ји ор га на од 03.09 2009. го ди-
не. Ра ди се о чла ну 17 тог за ко на, ко ји го во ри о етич ким од бо ри-

42) Јо ван Ћи рић, „Но ва кон цеп ци ја прав не за блу де“, у збор ни ку ра до ва Казненозаконодав-
ство:прогресивнаилирегресивнарешења, Ин сти тут за кри ми но ло шка и со ци о ло шка 
ис тра жи ва ња, Бе о град, 2005.

43) Злат ко Ни ко лић, „Прав ни тран сплан ти – од по тре ба до зло у по тре ба“, Правна ријеч, 
23/2010 стр. 223.
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ма у здрав стве ним уста но ва ма и о њи хо вим уло га ма у по сло ви ма 
тран сплан та ци је. Реч је о ста ву 2 тог чла на ко ји ка же: „Сагласност
изстава1,тачка1(сагласностзаузимањеорганаодживогда-
ваоца) овог члана,Етички одбор даје након увида умедицинску
документацију,такоштосвичлановиЕтичког одборастављају
својпотписисподпотписадаваоцанаизјавиопристанкуживог
даваоца“.Шта ово за пра во зна чи? Да ли то зна чи да се чла но ви ма 
Етич ког од бо ра не до зво ља ва пра во на из дво је но ми шље ње, што 
је ап сурд сво је вр сте?44) Та ко ђе је и ап сурд да на при мер не ко из 
не ког, са мо ње му зна ног раз ло га од би ја да да са гла сност, од но сно 
да ста ви свој пот пис, па да он да то defacto има зна чај, ути цај на 
це ло куп ну си ту а ци ју. Да ли на при мер инат не ког чла на Етич ког 
од бо ра, чи та ву ствар до во ди у пи та ње и да ли се он да све сво ди на 
убе ђи ва ње јед ног чла на? А шта ако је је дан члан Етич ког од бо ра 
слу жбе но од су тан, а тре ба ра ди ти бр зо? Јед но став но ре че но ова 
ци ти ра на од ред ба је вр ло ап сурд на, али она та ко ђе од лич но по ка-
зу је да има мно го за ко на, да се у мно штву до не тих за ко на, на у ка 
не пи та, не кон сул ту је, да се за ко ни до но се на бр зи ну и без мно го 
ди ску си је и про ми шља ња, те да се тек ка сни је мо же до го ди ти да се 
у прак си по ја ве про бле ми.  

Та ко ђе тре ба по ме ну ти и то да се од стра не по је ди них „de-
cisionmaker-а“ мо же чу ти, мо жда по не кад за и ста искре но обра ћа-
ње на уч ној јав но сти у том сми слу да би се на уч ни ци мо ра ли са ми 
из бо ри ти за свој по вољ ни ји ста тус, пр вен стве но за то да их „до-
но си о ци од лу ка“, по ли ти ча ри бо ље чу ју и ви ше слу ша ју. Ово је 
у нај ве ћој мо гу ћој ме ри ипак на ив но, али у ства ри и бе сми сле но. 
Бе сми сле но је, па на не ки на чин и по ни жа ва ју ће да на уч ни ци „ву ку 
за ру кав“ „decisionmaker-е“ и да их убе ђу ју45) да тре ба да их са слу-
ша ју и по слу ша ју. То би се пре или ка сни је све ло на то да на уч ни-
ци тре ба да бу ду тр гов ци, „са мо ре кла ме ри“, соп стве ни ме на џе ри. 
Жи ви мо на рав но у вре ме ни ма у ко ји ма се без ре кла ме, мар ке тин га, 
ме наџ мен та, не мо же, али, уко ли ко „decisionmaker-и“ не ма ју ма-
кар у нај о снов ни јим цр та ма свест о то ме шта је то на у ка и у че му 
је њен зна чај, од но сно не ма ју из ве сно „стра хо по што ва ње“ пре ма 
љу ди ма ко ји се ба ве на у ком, он да ту ни ка ква ре кла ма не мо же мно-
го по мо ћи. Са дру ге стра не, мо же мо до ћи у си ту а ци ју да на уч ни ци 
пр вен стве но по ста ну тр гов ци, што на рав но чи та ву си ту а ци ју мо же 
обе сми сли ти. На те ра мо ли на уч ни ке да се „пре по ру чу ју“ до но си-
о ци ма од лу ка, по ли ти ча ри ма, при зна ће мо да су и нож и по га ча у 
ру ка ма по ли ти ча ра, а са дру ге стра не учи ни ће мо и то да на пи је-

44)  С ко јим пра вом уки да ти пра во на из дво је но ми шље ње.

45)  Без об зи ра да ли то чи не пре ко ТВ, или та ко што их са че ку ју у ка би не ти ма.
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де стал, као на уч не ве ли чи не, из би ју не нај па мет ни ји, нај му дри ји, 
нај ве ћи знал ци, већ они што су нај бо љи тр гов ци, са мо ре кла ме ри. 

Ов де до ла зи мо до про бле ма про јект ног фи нан си ра ња на у ке. 
Про јект но фи нан си ра ње на у ке, под ра зу ме ва у ства ри то да на уч-
ник тре ба да ујед но бу де и соп стве ни ме на џер, од но сно да бу де тај 
ко ји ће соп стве ни рад, соп стве на са зна ња и от кри ћа ре кла ми ра ти. 
Чо век ко ји се на ла зи на че лу на уч не уста но ве, или је ру ко во ди лац 
про јек та, тре ба ви ше да се ба ви, ви ше вре ме на да по све ти пи та њу 
ка ко ће ње гов ин сти тут, ње гов про је кат про ћи на кон кур су Ми ни-
стар ства на у ке за на ред ни про јект ни пе ри од, не го да се ба ви на-
уч ним ис тра жи ва њи ма, пи са њем и об ја вљи ва њем на уч них ра до ва. 
Та ко се до го ди ло да је чи та ва 2010. го ди на у на уч ном сми слу би ла 
из гу бље на, јер су се нај бо љи на уч ни ис тра жи ва чи ба ви ли пи та њем 
да ли ће до би ти, од но сно ка ко ће про ћи на кон кур су Ми ни стар ства 
на у ке за на ред ни пе ри од 2011-2014, од че га је за ви си ла суд би на 
де се ти на, сто ти на, па и хи ља да љу ди. Ти ме су се ба ви ли не са-
мо нај бо љи на уч ни ци, већ за пра во сви. Сви су пи са ли из ве шта је, 
по пу ња ва ли обра сце, при ка зи ва ли сво је ра до ве, те се са мим тим 
рет ко ко за и ста ба вио чи та њем књи га, при ку пља њем на уч не гра ђе 
и пи са њем. А ка да су из ве шта ји на пи са ни, фор му ла ри по пу ње ни, 
хр пе па пи ра по тро ше не, на ста ло је ду го трај но ве ћа ње и иш че ки-
ва ње. На ста ло је и оце њи ва ње и „ми ну ци о зна“ ана ли за стра них и 
до ма ћих ре цен зе на та. Мо же се на слу ти ти да су стра ни ре цен зен ти, 
би ли бла го на кло ни ји пре ма сви ма на ма, а да смо ми са ми јед ни 
пре ма дру ги ма би ли знат но оштри ји, про сто за то што смо јед ни од 
дру гих за зи ра ли до жи вља ва ју ћи јед ни дру ге као кон ку рен те. 

И на кра ју кра је ва ко ли ко то све ко шта и ка кав је ефе кат све-
га, свих из ве шта ја, оце на, ана ли за, са ста на ка, а мо жда и сва ђа уну-
тар срп ске на уч не за јед ни це, ко ја и ова ко и она ко ни је мно го број-
на? Чи та ву го ди ну да на, на уч ни рад ни ци у Ср би ји, ба ви ли су се 
са ми со бом, а за пра во не оним чи ме би тре ба ло да се ба ве. Мо жда 
је за пра во то не ко ме и био циљ. Јер, да су се ба ви ли оним чи ме је 
тре ба ло да се ба ве, (дру штве ни-прав ни) на уч ни ци би мо жда ре кли 
не што што се уху „decisionmaker-а“ уоп ште не би сви де ло. На при-
мер то да де ца ко ја про те сту ју про тив „геј-па ра де“ ни су ни ка кви 
фа ши сти, ху ли га ни, би тан ге ко је тре ба је зи во ка зни ти, или пак то 
да је ре фор ма пра во су ђа је дан ан ти-прав ни, ан ти-европ ски, ан ти-
ци ви ли за циј ски чин. 

 Си стем про јект ног фи нан си ра ња зна чи за пра во уво ђе ња си-
сте ма не си гур но сти, не си гур но сти она ко ка ко и ко ли ко је не си гур-
ност си но ним за тр жи ште са мо. На тр жи шту ни ко не мо же би ти 
си гу ран и у то ме је тај на сна ге тр жи шта – ни ко се не мо же опу сти-
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ти и сва ко мо ра би ти не пре ста но „у гр чу“ и увек спре ман на но во 
до ка зи ва ње, али, да ли је то пра ви ам би јент за на уч но, или би ло 
ко је дру го ства ра ла штво? Ако сте стал но „у гр чу“, а код про јект-
ног, си му ло ва но – тр жи шног фи нан си ра ња ви сте стал но у гр чу, 
не ма кре а тив но сти, а без кре а тив но сти и без сло бо де, ко ја је си но-
ним за кре а тив ност не ма ни на у ке. Осим то га, ако ви уна пред зна те 
шта ће те ис тра жи ва ти, до ка квог от кри ћа пла ни ра те да до ђе те, то 
он да и ни је не ко ис тра жи ва ње. По не кад на уч ни ци ма мо ра те да ти 
ства ра лач ку сло бо ду и кре а тив ност за ис тра жи ва ње не по зна тог. 
Ка да ула зи у ис тра жи ва ње, на уч ник увек ула зи у ис тра жи ва ње не-
чег не по зна тог, те му се мо ра да ти при ли ка, сло бо да, мо гућ ност да 
се кре ће у том про сто ру „не по зна тог“. У су прот ном, у све му ипак 
не ма ни чег но вог и не по зна тог, све је у ства ри ста ро и по зна то – 
ком пи ла ци ја ста рог и по зна тог. У не ким слу ча је ви ма, мо жда чо век 
за и ста мо же зна ти и пла ни ра ти ку да да иде, ку да да ис тра жу је и до 
че га ће све до ћи,  али у до бром бро ју слу ча је ва не – чо век не мо же 
зна ти до че га ће до ћи та мо ку да се упу тио. Про јект но фи нан си ра-
ње на у ке под ра зу ме ва ме ђу тим да чо век-на уч ник уна пред, пре не го 
што се оти сне на пу то ва ње – ис тра жи ва ње, са ста ви план и про је кат 
и да у том пла ну и про јек ту до у тан чи на ка же - обра зло жи где ће 
сти ћи, ко ли ко ће нов ца по тро ши ти и ка кви се ре зул та ти мо гу оче-
ки ва ти, што за пра во зна чи да ни шта но во он не ће ни от кри ти, већ 
евен ту ал но са мо то да ће си сте ма ти о зо ва ти не ка дру га, већ по сто-
је ћа зна ња. Ко лум бо и ње го во от кри ће би се мо гли ока рак те ри са ти 
као пот пу ни про ма шај, јер он ни је оства рио по ста вље ни про јект ни 
циљ – за да так – тра же ћи Ин ди ју, от крио је Аме ри ку. Ко лум бо би 
био вр ло ло ше оце њен од стра не ре цен зе на та и пи та ње је да ли би 
уоп ште до био дру гу шан су, пи та ње је ка ко би про шао на но вом 
про јек ту, или би се мо жда он ипак „опа ме тио“ и „за и грао пре ма 
би ро крат ским пра ви ли ма игре“, те би та да од ре цен зе на та до био 
нај ви ше мо гу ће оце не. Исти на до Аме ри ке не би сти гао, њу не би 
от крио, али би он лич но и ње го ви про јек ти би ли ви со ко ко ти ра ни.   
Мо жда би се Ко лум бо и вра тио са по ла пу та, да га ње го ва шпан-
ска кра љи ца Иза бе ла, ни је опре ми ла са свим оним што му је та да 
би ло нео п ход но и да му је да ла сло бо ду да иде из ван уна пред пла-
ни ра ног (про јек та)? Мо жда би се Ко лум бо за до во љио Ка нар ским, 
или не ким дру гим остр ви ма на по ло ви ни Атлант ског оке а на, да је 
мо рао да бри не о „про јек ту“? Ова ко знао је ма кар са мо то да су фи-
нан си је за ње гов пут си гур не, па ма кар он от крио „са мо“ Ин ди ју. 
Не ким љу ди ма, на уч ни ци ма пре све га, мо ра те омо гу ћи ти да пу ту ју 
у „не по зна то“, да ис тра жу ју, а ре зул та ти ће до ћи са ми по се би. Ако 
на уч ни ке „пу сти те“ да ис тра жу ју, мо жда ће не ко од њих и до ћи 
до „Аме ри ке“, у су прот ном, у си сте му „про јект ног фи нан си ра ња – 
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ис тра жи ва ња“ сви ће се за до во љи ти са мо „Ка нар ским остр ви ма“ и 
да ље, ни пре ма Ин ди ји, ни пре ма Аме ри ци, не ће ићи.      

На у ка је си но ним за ства ра ла штво, а ства ра ла штво за кре а-
тив ност. Би ти кре а ти ван, зна чи раз ми шља ти не стан дард но, не ше-
ма ти зо ва но, из ван ша бло на, али, у ве зи са про јект ним си сте мом 
функ ци о ни са ња на уч них ис тра жи ва ња, упра во ту ис кр са ва ју про-
бле ми.46) Про јект ни си стем, под ра зу ме ва пре све га то да вам не ки 
дру ги на уч ник ре цен зи ра, тј. про це њу је да ли је про је кат ко ји ви 
пред ла же те уоп ште вре дан па жње, вре дан фи нан си ра ња. То у ства-
ри мо же зна чи ти да не ко ко је у си сте му, ко је у ша бло ну, ко је сав 
у сте ре о ти по ви ма, ко је у уста ље ним ше ма ма и дог ма ма, тре ба да  
оце ни и ве ри фи ку је оно га ко ји је сав из ван ша бло на и уста ље них 
ше ма. Не ко (Ко лум бо) ве ру је да је зе мља окру гла и да се иду ћи на 
За пад, мо же сти ћи на Ис ток. Тај не ко (Ко лум бо) од дог ма ти зо ва не 
ка то лич ке цр кве, од Тор ке ма де оче ку је „по зи тив ну ре цен зи ју“ за 
свој про је кат. Ја сно је да је то „не мо гу ћа ми си ја“, да се ту ра ди о 
сво је вр сном па ра док су, па ра док су ко ји се раз ре ша ва или та ко што 
се ипак на кра ју по ја ви Кра љи ца Иза бе ла, ко ја и са ма раз ми шља 
не ше ма ти зо ва но, не ша бло ни зо ва но, не дог мат ски и на кра ју пу сти 
ис тра жи ва ча да се оти сне у не по зна то, или се за вр ша ва та ко што 
ис тра жи вач, на уч ник, на кра ју ипак уђе у ше му, ша блон, стан дар-
де, дог ме, ком про ми се, по ста не би ро кра та, би ро кра та ко ји вр ло до-
бро успе ва да по пу ни тра же не фор му ла ре и обра сце и по го ди ко ја 
је му зи ка тре нут но тра же на. Ми сви зна мо за Ко лум ба, ко ји се оти-
снуо у не по зна то, ко ји је упр кос свим Тор ке ма ди ним дог мат ско-
би ро крат ским осп трук ци ја ма имао сре ће, ипак ус пео. Али, зна мо 
ли ми ко ли ко има оних, ко ји ни су ус пе ли, ко ли ко има оних ко ји су 
по кле кли пред дог мат ско-би ро крат ским оп струк ци ја ма.

На рав но, мо гло би се ре ћи да је ипак пре те ра но по ми ња ти 
Ко лум ба и ње го во от кри ће, јер до та ко не чег, да нас ви ше не мо же 
до ћи. Али, ако то ка же мо, ако ка же мо да да нас ви ше не мо же би ти 
та ко ве ли ких от кри ћа, да ли ми то про гла ша ва мо крај на у ке, слич-
но као што је и Фу ку ја ма пр гла ша вао „крај исто ри је“, а што се, као 
што зна мо, вр ло бр зо по ка за ло као бе сми сли ца. Код ре цен зи ја и 
про јект ног фи нан си ра ња, ви у ства ри, вр ло че сто тра жи те од оних 
ко ји не мо гу да схва те „раз ба ру ше ност“ и „ори ги нал ност“ но вог, 
да они то са гле да ју и ре цен зи ра ју. Али, ка да би сва ко (ре цен зент) 
мо гао да схва ти то но во, он да то у ства ри не би ни би ло „но во“, већ 
за пра во „ста ро“. За ми сли мо у том сми слу та ко ђе и сле де ћу си ту а-
ци ју: „је дан на уч ник – еко но ми ста је пре де се так го ди на пред ви ђао 

46)  „На у ке и тех но ло ги је не ма без сло бо де ума да бу де свој“ – Ср ђа Триф ко вић, „Свет у 
зо ни су мра ка де мо кра ти је“ – ин тер вју у Печату, од 11. мар та 2011.
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на до ла зак ак ту ел не свет ске еко ном ске кри зе, тј. да ће се (ква зи)
марк си стич ке ме ре др жав ног ин тер вен ци о ни зма мо ра ти ма сов но 
пред у зи ма ти, упра во у САД. Шта ми сли те, ка ко би га оце ни ли, ре-
цен зи ра ли дру ги на уч ни ци, на ро чи то они ко ји при хва та ју мо де ле  
нео ли бе ра ли зма.

Све у све му, ако хо ће мо ствар ну сло бо ду на уч не ми сли и 
ства ра ла штва, кре а тив ност и кри тич ност пре ма ак ту ел ној по ли-
тич кој, дру штве ној, прав ној ствар но сти, он да то не мо же мо по сти-
ћи ти ме што ће мо пу тем про јект ног фи нан си ра ња на уч ни ке те ра ти 
да стал но кон ку ри шу, ме ђу соб но се оце њу ју, ре цен зи ра ју и по пу-
ња ва ју по је ди не фор му ла ре. Од но сно, те ра ти их да не бу ду пре-
ви ше „но ви“, ка ко би их они ко ји их ре цен зи ра ју мо гли раз у ме ти. 
Осим то га, ин сти ту ци о нал но фи нан си ра ње се из још јед ног раз ло-
га по ја вљу је као аде кват ни је и ефек тив ни је. На уч ни рад не сме би-
ти по сле ди ца са ста вља ња по је ди нач них тре нут них, са да шњих ad-
hoc ти мо ва, већ је ипак ствар не ке ду го трај ни је фор ма ци је, ти мо ва 
ко ји ду же тра ју и тра ја ће и пре до тич ног, али и на кон тог про јек та. 
За ба вље ње на у ком, по го то ву за шко ло ва ње, уса вр ша ва ње мла дих 
на уч ни ка, ни је до вољ но са мо то да има те је дан лап топ и да сте по-
ве за ни на ин тер нет ода кле цр пи те зна ња. По треб но је ма кар са мо 
то да по сто ји и јед на, не што ор га ни зо ва ни ја и бо га ти ја би бли о те ка. 
Без ин сти ту ци о нал ног функ ци о ни са ња, не ма ни функ ци о ни са ња 
би бли о теч ке де лат но сти. Мо гу ли, без об зи ра на све ком пју тер ско-
ин тер нет ске ино ва ци је, кла сич не би бли о те ке би ти са свим за по ста-
вље не? На у ка се не мо же раз ви ја ти у ad-hocНВО – ти мо ви ма, на-
у ка ни је ствар са мо да ро ви тих по је ди на ца, па ма кар ти по је дин ци 
ме ђу соб но би ли по ве за ни у по је ди нач не ла ба ве ти мо ве. На у ка, па 
ма кар то би ла и прав на на у ка, је сте тим ска ствар, што ће ре ћи, ипак 
јед на ин сти ту ци о нал на ствар. 

Пи та ње да ли се не што фи нан си ра и ор га ни зу је кроз ин сти-
ту ци о нал но или про јект но фи нан си ра ње, чи ни нам се да је од из-
у зет ног зна ча ја за оства ри ва ње ам би јен та трај но сти и си гур но сти, 
тј. сло бо де ства ра ла штва и на уч не кре а тив но сти, а ако на уч ни ци 
не ужи ва ју у ат мос фе ри сло бо де и осло бо ђе не кре а тив но сти, он-
да се на рав но њи хов глас ни ти мо же чу ти, ни ти мо же ува жа ва ти. 
Ин сти ту ци о нал но функ ци о ни са ње – фи нан си ра ње, под ра зу ме ва 
(ег зи стен ци јал ну) си гур ност и сло бо ду, оно да кле што у прин ци-
пу омо гу ћа ва ствар ну сло бо ду ства ра ла штва и пу ну на уч ну кре а-
тив ност. Про јект но функ ци о ни са ње и фи нан си ра ње, оне мо гу ћа ва 
да се на уч ни ци уле ње и „успа ва ју на ло во ри ка ма“, што, ру ку на 
ср це, има свог ефек та и зна ча ја. Мо жда је у том сми слу јед на ком-
би на ци ја про јект ног и ин сти ту ци о нал ног функ ци о ни са ња - фи нан-
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си ра ња, не што што би би ло нај оп ти мал ни је ре ше ње? Ова ко ка ко 
са да ства ри сто је, про јект но фи нан си ра ње –функ ци о ни са ње на уч-
но-ис тра жи вач ког ра да, на ро чи то у дру штве но-прав ним на у ка ма, 
сти му ли ше на уч ни ке – ис тра жи ва че да се по на ша ју тр жи шно-до-
ви тљи во, што их ни ка ко не сти му ли ше да бу ду сло бод ни, кре а тив-
ни и на ро чи то дру штве но-по ли тич ки ан га жо ва ни и кри тич ни, јер 
то ни је по пу лар но, то ни је тр жи шно-ра ци о нал но. Тр жи шно-ра ци о-
нал но по на ша ња на уч ни ка је не про ти ву ре чи ти по ли ти ча ри ма, већ 
им упра во по вла ђи ва ти.

III

Та ко до ла зи мо до тре ће гру пе пи та ња, ко је се ти чу то га да 
жи ви мо у вре ме ни ма хи пер-про дук ци је, тј. сво је вр сне ин фла ци је 
на уч ног ра да, тек сто ва, чла на ка, мо но гра фи ја, али се ипак до га ђа 
да се реч на уч ни ка, струч ња ка, чу је све ма ње и ма ње. У пи та њу је 
ап сурд сво је вр сте. 

Ра ни је, ка да је би ло знат но ма ње обра зо ва них, уче них, 
струч них љу ди, и код нас и у све ту, чи ни се да се њи хов глас да ле-
ко ви ше чуо, по што вао, ува жа вао, не го што је то слу чај да нас, ка да 
је на уч ни ка и ре зул та та њи хо вог ра да знат но ви ше. Јо ван Цви јић и 
Вла ди мир Двор ни ко вић, Сло бо дан Јо ва но вић и То ма Жи ва но вић, 
да по ме не мо са мо не ке, има ли су вр ло из ра зит на уч ни, дру штве ни, 
па и по ли тич ки углед, зна чај и ауто ри тет, иако ни су би ли чла но-
ви не ке од по ли тич ких пар ти ја.47) Они су че сто би ли по зи ва ни да 
бу ду чла но ви од го ва ра ју ћих др жав но-по ли тич ких де ле га ци ја, ка-
да су по ли ти ча ри, „до но си о ци од лу ка“ осе ћа ли да им је по треб на 
по моћ, или ма кар са мо по др шка  стру ке и на у ке.48) Са јед не стра-
не, да на шњи „до но си о ци од лу ка“ из гле да да не ува жа ва ју ни ког из 

47) Та ко је на при мер Ми хај ло Пу пин и као лич ни при ја тељ Ву дро Вил со на и као из у зет но 
угле дан на уч ник и про фе сор, био кон зул Ср би је и Цр не Го ре у САД и на на слов ним 
стра на ма Њу јорк тај мса во дио успе шне по ли тич ке по ле ми ке, али и ути цао да на кон I 
свет ског ра та Ба нат при пад не Ср би ји, а не Ру му ни ји. О то ме и на ин тер нет адре си www.
po li ti ka.rs/ru bri ke/Dru stvo/Ka ko-je-Sr bi ja-na sla-za stit ni ka-u-Ame ri ci.sr.html. 

48) На че лу др жав не де ле га ци је на Ми ров ној кон фе рен ци ји у Па ри зу 1919. на ла зио се на-
рав но Ни ко ла Па шић као по ли ти чар, али чла но ви те де ле га ци је за ду же ни за по је ди-
не обла сти, би ли су и Јо ван Цви јић, Сло бо дан Јо ва но вић; Ти хо мир Ђор ђе вић (ет но лог, 
фол кло ри ста, кул тур ни исто ри чар, про фе сор Бе о град ског Уни вер зи те та), за тим Ста но је 
Ста но је вић, Алек сан дар Бе лић. Тре ба ли да упо ре ђу је мо са став те де ле га ци је са де ле-
га ци јом из Деј то на, или пак де ле га ци јом ко ја је за сту па ла на ше др жав не ин те ре се пред 
Ме ђу на род ним су дом прав де из Ха га. Не ко би мо жда ре као да се да на шњи на уч ни ци 
ни су по не ли до вољ но па три от ски, те да је зна тан број њих од био да у све му уче ству је. 
Ми би смо ипак ре кли да се ра ди о то ме да ни су ни би ли по зва ни, ни кон сул то ва ни, ни 
за мо ље ни да по мог ну. Осим то га, да бу де мо и ци нич ни, има ли су ва жни ја по сла од то га 
да пи шу члан ке, ску пља ју бо до ве и до би ја ју ви шу ка те го ри ју.
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све та стру ке и на у ке,49) осим са ме се бе, а са дру ге стра не, мо жда 
баш за то што их у број ча ном сми слу има мно го ви ше, као и њи-
хо вих ра до ва, чла на ка, књи га, рас пра ва, не по сто ји ви ше чак ни 
име ко је ка да из го во ри те, „од зва ња“ не при ко сно ве ним ауто ри те-
том. Јед но став но ре че но, ка да не чег има пре мно го, он да у том (из)
оби љу пра ве вред но сти не мо гу до ћи до пу ног из ра жа ја. Не да се 
та да не до га ђа да кван ти тет пре ла зи у ква ли тет, већ се вр ло че сто 
до га ђа не што са свим су прот но, - кван ти тет сни жа ва ква ли тет. По 
јед ној спе ци фич ној пси хо ло шкој за ко ни то сти, чо век лак ше и бо-
ље опа зи „не ква ли тет“ од „ква ли те та“, па му се он да под ути ском 
то га, ма кар учи ни да је кван ти тет ути цао на пад ква ли те та а не 
обр ну то. Од но сно, све ово би се на при мер мо гло ре ћи и кроз је-
дан спе ци фи чан при мер, спе ци фич ну за ми шље ну си ту а ци ју. Узми-
мо за тре ну так у раз ма тра ње Вла ди ми ра Двор ни ко ви ћа и ње го во 
епо хал но, ка пи тал но де ло „Ка рак те ро ло ги ја Ју го сло ве на“. Ка ко би 
Двор ни ко вић да нас про шао код ре цен зе на та и ана ли ти ча ра. Да ли 
би за ту књи гу до био 5, 7 или 10 бо до ва? Или би мо жда Двор ни-
ко вић по стао „до ви тљи ви ји“ и он да би уме сто те јед не огром не, 
али вр ло вред не, ре кли би смо не за о би ла зне књи ге,50) на пи сао на 
де се ти не, тј. сто ти не чла на ка, раз ба ца них и „из гу бље них“ по не-
ким ча со пи си ма, ко је ши ра пу бли ка на рав но или уоп ште не чи та, 
или ма ло чи та. Двор ни ко вић би та да на ку пио вр ло мно го бо до ва, 
али ње гов ути цај на на уч ну, као и ши ру дру штве ну јав ност био 
би не у по ре ди во ма њи. У тр ци за бо до ви ма, а то ни је са мо тр ка за 
бо до ви ма, већ и за нов цем, ква ли тет мо ра да тр пи – мо ра ју се пра-
ви ти ком про ми си – пот пи си ва ти сво је ко ле ге, пот пи си ва ти ис под 
дру гих сво јих ко ле га, пот пи си ва ти не ква ли тет ни ра до ви, два или 
ви ше пу та пи са ти исти ра до ви, са из ме ње ним на сло ви ма, или пак 
са не знат но из ме ње ним са др жа ји ма.  

Са свим оправ да но се сти че ути сак да се ви ше пи ше не го 
што се чи та, што је на рав но по ра жа ва ју ће у сва ком по гле ду.51) 
49) На ро чи то не оне ко ји су из су прот ног по ли тич ког та бо ра. За ни мљи во у ве зи са тим је да 

је на при мер за пр вог глав ног прав ног са вет ни ка Ми ни стар ства ино стра них по сло ва у 
ко му ни стич кој Ју го сла ви ји по ста вљен Ми лан Бар тош, по знат, из ме ђу оста лог и по то ме 
што је био пред рат ни ра ди кал ски пр вак. Ко му ни сти ма је ме ђу тим био по тре бан Бар-
тош зна лац, струч њак и ње го ва екс перт ска по моћ. Слич но је и са Ми хај лом Кон стан ти-
но ви ћем, чла ном из бе глич ке Вла де у Лон до ну, ко ји иза бран за пр вог по рат ног Де ка на 
Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду. „Струч ност ис пред по ли ти ке“ ре кли би не ки да на шњи 
по ли ти ча ри, ко ји се у прак си ме ђу тим по на ша ју са свим су прот но. Па ра док сал но, али 
ис па да да су ко му ни сти би ли то ле рант ни ји и да су ви ше ува жа ва ли реч струч ња ка – на-
уч ни ка.

50)  „Не за о би ла зне“ и за дру ге на уч ни ке, али и за оп шту кул ту ру обра зо ва них љу ди.

51) Мир ко Ва си ље вић, По здрав на реч у свој ству Де ка на по во дом до де ле ди пло ма на дан 
Све тог Са ве у Бе о гра ду 27. ја ну а ра 2006. – у  М. Ва си ље вић, Изабранебеседе, стр. 85, 
Бе о град, 2011. 
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О ква ли те ту на пи са ног, у та квој си ту а ци ји не тре ба тро ши ти 
мно го ре чи, али за то мно ги по ка за те љи мо гу го во ри ти о „на-
прет ку“ на у ке, на уч не ми сли. Све је ве ћи број на пи са них и 
об ја вље них ра до ва, све је ве ћа ци ти ра ност тих ра до ва, раз ви-
ја се као по себ на на уч на ди сци пли на и „сци јен то ме три ја“,52) 
те се сти че ути сак ка ко је си ту а ци ја у на у ци све бо ља и бо ља, али, 
ка да сви мно го пи шу, то је као да сви у глас го во ре, што на рав но 
ства ра ути сак јед не ка ко фо нич не збр ке у ко јој ни ко ни ког не слу ша 
(не чи та, не чу је) што на кра ју де лу је ипак обес хра бру ју ће за са ме 
на уч ни ке, јер им се на рав но на ме ће пи та ње: „че му уоп ште пи са ти 
и ис тра жи ва ти, ка да те не ко (ни ко) не слу ша (не чу је)“. 

Кон тра ар гу мент де лу је са свим убе дљи во, ако не би би ло бо-
до ва ња и оце њи ва ња ра да (про је ка та) на уч ни ци би се пот пу но оле-
њи ли и вр ло бр зо би смо до шли у дру гу крај ност да ни ко ни шта не 
би ра дио (пи сао), те да би на уч на де лат ност та да по ста ла „си не ку-
ра“ за оне ко ји су ус пе ли да се за по сле у не ком ин сти ту ту, а ни су 
ус пе ли да се за по сле на фа кул те ту. То би сва ка ко би ло још и го ре од 
са да шње си ту а ци је ко ју, као што смо ре кли, од ли ку је хи пер-про-
дук ци ја, на жа лост нај че шће не мно го вред них и за па же них ра до-
ва. Мо гло би се мо жда ре ћи да по сто је ћи си стем про јект ног функ-
ци о ни са ња-фи нан си ра ња, те сци јен то ме триј ске ма ни је бо до ва ња, 
у су шти ни не го во ри о то ме ко је нај бо љи, већ да го во ри о то ме ко 
је нај го ри. Они са нај ве ћим бро јем са ку пље них бо до ва, су они ко ји 
нај ви ше пи шу. У си ту а ци ји, ка да си стем од на уч ни ка тра жи да се 
пи ше што ви ше, мо же се вр ло ла ко до ћи у си ту а ци ју да је вр ху нац 
– иде ал – јед на књи га сва ке не де ље. Ка кав је ква ли тет тих књи га и 
ка ква је свр ха све га то га, те ко ли ки је зна чај и ути цај тих „јед но не-
дељ них књи га“, тих „бр зо мет но на пи са них књи га“, чи ни се да ни је 
по треб но по себ но ис ти ца ти. Та ко се и до га ђа оно што смо ов де, 
на не ки на чин већ кон ста то ва ли: не ма ви ше Цви ји ћа, Двор ни ко ви-
ћа, Сло бо да на Јо ва но ви ћа, То ме Жи ва но ви ћа, не ма ви ше оних ко је 
би „до но си о ци од лу ка“ за и ста мо гли да ан га жу ју да им ре ше не ки 
кон кре тан прав ни, по ли тич ки, ди пло мат ски про блем. 

То све на рав но не зна чи да су они ко ји су на за че љу „бо-
дов не ли сте“ у пра ву, да они ко ји ни су на пи са ли ни јед ну књи гу 
има ју пра ва да би ло шта при го во ре оним дру ги ма са вр ха ли сте, 
на зо ви мо их скри бо ма ни ма. Бо дов на ли ста на уч ни ка мо жда за и ста 
не го во ри ко је нај бо љи, али ипак го во ри ко је нај го ри. Онај ко ји 
ме сеч но (не дељ но) пи ше јед ну књи гу ни је нај бо љи мо гу ћи на уч-
ник, на уч ник за углед, али је још ма ње за углед онај ко ји ни шта 

52)  Пре драг Ву ка со вић, „ИСИ и ана ли за ци ти ра но сти на уч них ча со пи са – по ре кло, на ме на 
и основ на на че ла“, Страниправниживот, 1/2009, стр. 211-231.
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не пи ше, не ра ди. По треб но је про на ћи не што што би би ло пра ва 
ме ра, а то зна чи од го ва ра ју ћи од нос из ме ђу ин сти ту ци о нал ног и 
про јект ног, од го ва ра ју ћи од нос из ме ђу скри бо ма ни је и не ра да. 

Иако је на рав но сва ка ге не ра ли за ци ја увек про бле ма тич на, 
на ро чи то ка да је реч о људ ском дру штву, не ко ли ко ства ри би ов де 
тре ба ло ис та ћи. Пре све га, чи ни нам се да би на кра ју не ко ли ко 
ства ри мо гло да се за кљу чи: 

1) за ус по ста вља ње „вла да ви не пра ва“, а то ће ре ћи ефи-
ка сног и ефек тив ног прав ног си сте ма у ко јем је суд ство 
не за ви сно и у ко јем се по шту ју основ ни европ ски стан-
дар ди де мо кра ти је и људ ских пра ва, што има ди рект не 
еко ном ске ефек те, - правнанаукајеодизузетновели
когзначаја;

2)Утицајправника–научникауСрбијијеуглавномма
ли,занемарљив.По сто ји не ко ли ко раз ло га због че га је 
то та ко:
а) по ја ва ком пју те ра и ком пју тер ских про гра ма, осим 

не сум њи во по зи тив них стра на, не ке ства ри пре ви ше 
сим пли фи ку је, те се по не кад мо же сте ћи ути сак да 
и (прав ни) ла ик мно го то га мо же раз у ме ти и раз ре-
ши ти, са мо ако има сав ком пју тер ски про грам ко ји 
му је нео п хо дан. Си стем ин тер нет по јед но ста вљи ва-
ња „сам свој мај стор“ све ви ше по ста је и си стем „сам 
свој адво кат (прав ник), а што на рав но про из во ди не-
га тив не ефек те за са мо пра во и прав ну на у ку.

б) за то што у Ср би ји по сто ји тра ди ци о нал на до ми на ци ја 
по ли ти ке над стру ком – на у ком.

в) за то што на у ка по не кад (нај че шће), на ро чи то ка да је 
реч о чо ве ку и људ ском дру штву, и ни је у ста њу да 
да је са свим ла пи дар не, по јед но ста вље не од го во ре, у 
сми слу А=Б=Ц....

г) за то што по сто је ћи си стем про јект ног фи нан си ра ња, 
на уч ни ци ма и на уч ним ин сти ту ци ја ма на ме ће не пре-
ста ну си му ло ва ну тр жи шну утак ми цу, а све то под-
ра зу ме ва да на уч ни ци све ви ше по ста ју соп стве ни 
ме на џе ри, тр гов ци, са мо-ре кла ме ри, те на кра ју из 
све га про из и ла зи да на уч ни ци ослу шку ју по тре бе по-
ли ти ча ра („до но си ла ца од лу ка“) те им при ла го ђа ва-
ју и соп стве на ис тра жи ва ња и соп стве не за кључ ке и 
ста во ве.
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3) Си стем про јект ног функ ци о ни са ња – фи нан си ра ња на у-
ке – им пли ци ра ус по ста вља ње си сте ма кван ти фи ка ци је 
(бо до ва ња), што за да љу по сле ди цу има инсистирање
наквантитету,којинужнообараквалитет.Вишесе
пише,негоштосечита,патако,уместоквалитет
нихнаучнихрадникакојимогудапонуденекарешења,
имамоскрибомане, а због све га то га, нај ве ћи број на уч-
них рад ни ка и ни је у си ту а ци ји да се из бо ри за од го ва ра-
ју ћи дру штве ни ста тус, углед, ауто ри тет ко ји се по шту је 
и слу ша.

JovanCiric

JURISPRUDENCEINSERBIATODAY

Summary
The main qu e sti on that was ma de in this ar tic le is what is the 

ge ne ral po si tion of the le gal sci en ce, ju ri spru den ce in Ser bian so ci ety 
to day? Do de cis sion ma kers (po li ti ci ans) re spect sci en ce, espe ci ally le-
gal sci en ce (ju ri spru den ce) in Ser bia to day? For exam ple, so me so cial, 
le gal pro blem ap pe ars in Ser bia. The qu e sti on is do de cis sion ma kers 
re spect re sults of the sci en ti fic re se ar ches, do they re spect and ac cept 
what lawyers, sci en tists say, or they re spect only par ti cu lar in te rests? 
The aut hor of this ar tic le con si ders that the im pact of lawyers, le gal re-
se ar ches, sci en tists in Ser bia is small. Po li ti ci ans, de cis sion ma kers in 
Ser bia are not ready to li sten sci en tists, ex perts, espec si ally when the 
word is abo ut the law. When one law is ado ping in the Ser bian Par li a-
ment, it is not im por tant pu blic di scu sion, what says the sci en ce, what 
are the ar gu ments of tho se who know, but how many vo tes in the Par li-
a ment got the law. So, ar gu ments of sci en ce are not im por tant, the only 
im por tant thing is what was the re sult of vo ting and in that si tu a tion 
po pu lism, de ma go gery and ma ni pu la ti ons are mo re im por tant then any-
thing el se. On the ot her si de, the system of so-cal led pro ject-fi nan cing 
sti mu la tes sci en tists to pu blish mo re and mo re and be ca u se of that, the-
re is a real hyper-pro duc tion of ar tic les and bo oks in so cial sci en ce, so, 
so me o ne co uld say that in Ser bia pe o ple much mo re wri te then read. It 
is an ab surd, but the main re sult of evreything is the re du cing of the qu-
a lity, of what was writ ten. Anot her qu e sti on al so co uld be ma de, when 
the word is abo ut so-cal led pro ject fi nan cing and that is who is go ing to 
ma ke the right de ci sion what pro ject wo uld win and by which cri te ria. 
One re vi e wer has to ma ke the de ci sion which pro po sal - pro ject sho uld 
be fi nan ced, but the pro blem is co uld he/she ma ke the right de cis sion, 
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co uld he/she fo re se es the re sults of the pro ject. Every sci en ti fic re se arch 
usu ally brings so met hing new, but the pro blem is how it is pos si ble that 
so me o ne (re vi e wer) who ope ra tes with the old know led ge co uld un der-
stand new ide as. You ha ve to gi ve the fre e dom to the sci en tists if you 
want to get good in ve sti ga ti ons, and the system of pro ject fi nan cing is 
re du cing that fre e dom. Be ca u se of that the aut hor of this ar tic le, thinks 
that it is bet ter to ma ke so me kind of mix tu re bet we en in sti tu ti o nal and 
pro ject fi nan cing.  
Key words: ju ri spru den ce; de ci sion.ma kers; pro ject fi nan cing; hyper-pro duc-

tion of ar tic les; re vi e wrs, pro ject fi nan cing
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Resume
In Serbia almost everybody thinks that he/she is an expert for the  

politics and the law. People are not ready to interefere in the field of 
medicine, or in the field of chemistry,or biology,  but when the word is 
about the law,  the situation is  completelly oposite.  It is very important 
for one society to have devoleped legal science (jurisprudence). Some 
people even consider that it is impossible  to establish democratic rela-
tionships in one society, to respect human rights, as a matter of fact to 
establish so- called rule of law without having in mind what the science 
says. If the legal science is not respected, if nobody is listening what 
those who know about the law, say, than it is very dificult to say that in 
a such society democracy and the rule of law are on the very high level. 
The main question that was made in this article is what is the general 
position of the legal science, jurisprudence in Serbian society today? 
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First of all,the question is  how legal science, jurispridence is devel-
oped, but, generally speking, that question could be made in some other 
way - do decission makers (politicians) respect science, especially le-
gal science (jurisprudence) in Serbia today? For example, some social, 
legal problem appears in Serbia. The question is do decission makers 
respect results of the scientific researches, do they respect and accept 
what lawyers, scientists say, or they respect only particular, political  
interests interests of their parties? The author of this article considers 
that the impact of lawyers, legal researches, scientists in Serbia is small. 
Politicians, decission makers in Serbia are not ready to listen scientists, 
experts, especsially when the word is about the law. When one law is 
adoping in the Serbian Parliament, it is not important public discusion 
and what says the science, what are the arguments of those who know, 
but how many votes in the Parliament got the law. So, arguments of 
science are not important, the only important thing is what was the re-
sult of voting and in that situation populism, demagogery and manipu-
lations are more important then anything else. On the other side, the 
system of so-called project-financing of science,  stimulates scientists, 
(legal) experts to say, to write exactly  what politicians like to hear. Sci-
entists  publish more and more and because of that, there is a real hyper-
production of articles and books in social science. So, someone could 
say that in Serbia,  people much more write then they read. There are 
many articles and books but there is not so many famous experts, sci-
entist like the situation was before, when  the science was not so devol-
pede. It is an absurd, but the main result of evreything is the reducing of 
the quality of books, of what was written. Another question also could 
be made, when the word is about so-called project financing and that is 
who is going to make the right decision what project would win and by 
which criteria. One reviewer has to make the decision which proposal 
- project should be financed, but the problem is could he/she make the 
right decission, could he/she foresees the results of the project. Every 
scientific research usually brings something new, but the problem is 
how it is possible that someone (reviewer) who operates with the old 
knowledge could understand new ideas. You have to give the freedom 
to the scientists if you want to get good investigations, and the system 
of project financing is reducing that freedom. Because of that the author 
of this article, thinks that it is better to make some kind of mixture be-
tween institutional and project financing.  

* Овај рад је примљен 12. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
20. јуна 2011. године.
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ДрагутинАврамовић
Београд

„ОМЕКШАВАЊЕМПРАВА“КА
МЕЂУНАРОДНОЈВЛАДАВИНИПРАВА?

Сажетак
С об зи ром на ела стич ност кон цеп та вла да ви не пра ва као фе-

но ме на са „отво ре ним кра јем“, по ред про бле ма ко ји се ја вља ју при 
ње ној при ме ни у уну тра шњем пра ву, аутор ана ли зи ра кон се квен це 
ње ног из ме шта ња из на ци о нал ног у ме ђу на род ни кон текст. Ка ко 
је вла да ви на пра ва, исто као и прав на др жа ва, по јам с дво гу бом 
при ро дом – фор мал но, али и ма те ри јал но на че ло, у са вре ме ну ан-
гло а ме рич ку тер ми но ло ги ју про ди ру два но ва тер ми на. По јам thick 
(де бео, пун) ru le of law под ра зу ме ва мо рал не и вред но сне еле мен-
те, та ко да се вла да ви на пра ва до жи вља ва као са ма срж пра вед ног 
дру штва, ве зу ју ћи се за иде ју сло бо де и де мо кра ти је, да кле, има 
суп стан ци јал ни ка рак тер. Дру ги по јам, од ре ђен при де вом thin (та-
нак, мр шав) ru le of law, је ви ше окре нут фор мал ним и ин стру мен-
тал ним аспек ти ма вла да ви не пра ва. Та по де ла пред ста вља осно ву 
за те о риј ско уоб ли че ње и оправ да ње иде је ме ђу на род не вла да ви-
не пра ва као пој ма и си сте ма флек си бил ни јег од про сто схва ће ног 
прин ци па на ко ме по чи ва уну тра шње пра во. Ма да се по јам ме ђу-
на род не вла да ви не пра ва да нас узи ма као да тост, чи ји се са др жај 
под ра зу ме ва, аутор ука зу је на спор око то га да ли он уоп ште по-
сто ји у ме ђу на род ном пра ву, има ју ћи у ви ду ње го ве осо бе но сти, 
а на ро чи то спе ци фич но сти у по гле ду из во ра пра ва, не по сто ја ње 
кла сич них ме ха ни за ма санк ци о ни са ња, укуп ну „ин фра струк ту ру“ 
гло бал ног пра ва, од но сно ста ру ди ле му да ли је ме ђу на род но пра-
во уоп ште „пра во“, тј. уве ре ње да оно не ма све атри бу те пра ва, 
а пре све га пу ну прав ну оба ве зност. Аутор на гла ша ва да ши ре ње 
„ме ког пра ва“ (soft law), ко је се све че шће ко ри сти у ме ђу на род-
ном пра ву, по ста је ве ли ки иза зов за вла да ви ну пра ва, а на ро чи то 
за на че ло за ко ни то сти као њен су штин ски еле мент. Иако се „ме ко 
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пра во“ са сто ји од прав них нор ми ко је не ма ју фор мал но оба ве зу ју-
ћи ка рак тер, оно вр ши сна жан ути цај на по ли ти ку и уну тра шње за-
ко но дав ство по је ди них др жа ва, уз ла тент но на сто ја ње да се тран-
сфор ми ше у „твр до пра во“ (hard law). На тај на чин „ме ко пра во“ 
оста вља ве ли ки про стор за дис кре ци о но по сту па ње и по ли тич ке 
ути ца је, а исто вре ме но на сто ји да за до би је и фор мал но оба ве зу-
ју ћи ка рак тер, до ла зе ћи у не из бе жан су коб са на че лом ле га ли те та.
Кључ не ре чи: Soft Law, Ме ђу на род на вла да ви на пра ва, На че ло за ко ни-

то сти, Thick Ru le of Law, Thin Ru le of Law. 

НЕОДРЕЂЕНОСТПОЈМАМЕЂУНАРОДНЕ
ВЛАДАВИНЕПРАВА

Струк ту ра пој ма вла да ви не пра ва под ра зу ме ва по сто ја ње ка-
ко прав них, та ко и  по ли тич ких еле ме на та, али у по след ње вре ме 
све ви ше сти че и еко ном ску ди мен зи ју, по го то во у ме ђу на род ном 
кон тек сту.1) Та ко, на при мер, Свет ска бан ка до но си сво је ре дов не 
из ве шта је под на зи вом Do ing Bu si ness, у ко ји ма да је ин струк ци је и 
сиг на ле ин ве сти то ри ма, с об зи ром на то ка ко про це не ни во оства-
ри ва ња вла да ви не пра ва у по је ди ним зе мља ма; по зна ти ин сти тут 
Fre e dom Ho u se, у сво јим из ве шта ји ма Fre e dom in the World, кван-
ти та тив но од ре ђу је сте пен за сту пље но сти вла да ви не пра ва; Tran-
spa rency In ter na ti o nal ин дек си ра и ран ги ра зе мље пре ма сво јој спе-
ци фич ној ме то до ло ги ји на осно ву ко је „ме ри“ вла да ви ну пра ва у 

1) Ча со пис The Eco no mist од 13. мар та 2008. у из ван ред ном члан ку „Or der in the Jun gle“ 
из ме ђу оста лог на во ди да „ни је дан по ли тич ки иде ал ни је по сти гао то ли ку гло бал ну 
по све ће ност као вла да ви на пра ва“. Ми ли јар де до ла ра су уло же не у ru le of law про јек-
те, а са мо Свет ска бан ка у овом тре нут ку спро во ди та кав про је кат у вред но сти од 450 
ми ли о на до ла ра (http://www.eco no mist.com/dis playstory.cfm?story_id=10849115). Из овог 
тек ста се ја сно ви ди ко ли ко су сна жно у са вре ме ном схва та њу вла да ви не пра ва при сут-
ни по ли тич ки и еко ном ски аспек ти. Код на ших ауто ра за ни мљив текст о еко ном ским 
аспек ти ма вла да ви не пра ва у Ср би ји, ви де ти: B. Be go vić, D. Hi ber, „EU De moc ra tic Ru le 
of Law Pro mo tion: The Ca se of Ser bia“, Wor king Pa per, Cen ter on De moc racy. Ве о ма је 
за ни мљи во за па жа ње да су „два нај че шћа кон тек ста у ко ји ма се по ја вљу је ре то ри ка 
вла да ви не пра ва еко ном ски раз вој и ван ред но ста ње“, као и да се „ши ре ње вла да ви не 
пра ва ши ром гло бу са че сто по ста вља као пред у слов за еко ном ску по моћ, пре све га због 
то га што се та ко обез бе ђу ју ино стра не ин ве сти ци је“, ви де ти ви ше B. A. Meyler, „Eco no-
mic Emer gency and the Ru le of Law“, CornellLawFacultyPublications,2006,Pa per 68, 
http://scho lar ship.law.cor nell.edu/lsrp_pa pers/68. О исто риј ској уко ре ње но сти вла да ви не 
пра ва као ин стру мен та за про мо ви са ње еко ном ског раз вит ка, S. Che ster man, „An In ter-
na ti o nal Ru le of Law?“, NewYorkUniversityPublicLawandLegalTheoryWorking
Papers,2008, Pa per 08-11, http://ssrn.com/ab stract=1081738 (Ame ri can Jo ur nal of Com-
pa ra ti ve Law, Vol. 56, 2008, 2). О про бле ми ма у раз у ме ва њу вла да ви не пра ва, на ро чи то 
у све тло сти еко ном ске по мо ћи, ви де ти T. Ca rot hers, Pro mo ting the Ru le of Law Abroad: 
The Pro blem of Know led ge, Car ne gie En dow ment for In ter na ti o nal Pe a ce, Was hing ton DC, 
2006; D. R. An drews, „In ter na ti o nal Ru le of Law Sympo si um: In tro duc tory Es say“, Ber ke ley 
Jo ur nal of In ter na ti o nal Law, Vol. 25, 2007, 1.



Драгутин Аврамовић “Омекшавањем права” ка међународној ...

265

све ту, итд. На тај на чин овај по јам, по ред свог ква ли та тив ног од ре-
ђе ња, до би ја и из ве сне кван ти та тив не атри бу те (уко ли ко је уоп ште 
мо гу ће кван ти фи ко ва ти ова кав ин сти тут), ко ји сва ка ко за ви се од 
при ме ње не ме то до ло ги је ме ре ња. На рав но, уз све то, са по ли тич-
ке тач ке гле ди шта, вла да ви на пра ва мо же слу жи ти и као сред ство 
оправ да ва ња раз ли чи тих иде о ло шких ци ље ва и ин те ре са, па и као 
сред ство ле ги ти ми за ци је сва ког об ли ка по ли тич ког по рет ка.2) Као 
што по јам де мо кра ти је мо же при ми ти у се бе раз не са др жа је, та ко 
да мо же под ра зу ме ва ти  по зи ти ван, али и мањ кав об лик вла да ви не, 
та ко се и под ве лом вла да ви не пра ва мо гу кри ти раз ли чи ти иде о-
ло шки кон цеп ти и зам ке. То, да ка ко, уве ли ко пред ста вља оп ште 
ме сто и уто ли ко се у ли те ра ту ри одав но ука зу је на опа сно сти од 
ап со лу ти зо ва ња ових уче ња у (уну тра шњем) пра ву, по го то во има-
ју ћи у ви ду са мо њи хо ве фор мал не аспек те. Уво ђе њем „ме ре ња“ 
вла да ви не пра ва на ме ђу на род ном ни воу, ње на еко ном ска и по ли-
тич ка ди мен зи ја све ви ше до би ја ју на зна ча ју, али упо ре до са тим 
ла тент но ра сту и мо гућ но сти да се њи ма ма ни пу ли ше.

Про блем се уве ћа ва по след њих де це ни ја, ка да се у кон тек-
сту гло бал них про ме на и на го ве шта ја уни вер за ли за ци је све та, па 
и пра ва, упо ре до са раз ми шља њи ма о свет ској др жа ви и пост-на-
ци о нал ном окру же њу, ра ђа ми сао (али и прак са) о сход ној при ме-
ни прин ци па вла да ви не пра ва на ме ђу на род ном ни воу. Ова те ма 
се до дат но ком пли ку је због ни јан си у де фи ни са њу са мих пој мо ва 
прав не др жа ве (као пр вен стве но кон ти нен тал ног пој ма) и вла да ви-
не пра ва (као из вор но ан гло сак сон ске тво ре ви не).3) Оно око че га 
не ма мно го ра зи ла же ња је чи ње ни ца да ка ко прав на др жа ва, та ко и 
вла да ви на пра ва, не пред ста вља ју са мо фор мал но, већ пр вен стве но 
ма те ри јал но на че ло, ко је, да кле, ис пу ња ва зах те ве ле гал но сти, али 
и ле ги тим но сти. У са вре ме ну ан гло сак сон ску тер ми но ло ги ју, баш 
на том фо ну, све ви ше ула зе два нео бич на на зи ва, ко ји ре флек ту ју 
раз ли чи та ви ђе ња вла да ви не пра ва – thick (ви ше суп стан ци јал на) и 
thin (ви ше фор мал на) ru le of law. Пр ви по јам, ко ји се озна ча ва при-
де вом thick (густ, де бео), под ра зу ме ва у осно ви Ха је ко во (Hayek) 
ви ђе ње вла да ви не пра ва и прав не др жа ве и укљу чу је мо рал не и 
вред но сне еле мен те, та ко да се вла да ви на пра ва до жи вља ва као са-
ма срж пра вед ног дру штва, ве зу ју ћи се за иде ју сло бо де и де мо-

2) „То во ди ка кри ти ци и из ру ги ва њу вла да ви не пра ва, ко ја се тре ти ра као са мо по ли тич-
ки фе но мен, у ко ме се ре флек ту је јед на осо бе на фи ло зо фи ја вла да ња. Али, то је тач но 
са мо у сми слу да сва ки си стем пра ва мо ра има ти соп стве не стан дар де за про су ђи ва ње 
пи та ња зло у по тре бе дис кре ци о не вла сти“, H.W.R. Wa de, Ad mi ni stra ti ve law, Ox ford Uni-
ver sity Press, New York, 1982, p. 23.

3) Ви де ти бли же: Д. Авра мо вић, „Вла да ви на пра ва и прав на др жа ва – ис тост или раз ли чи-
тост?, Збор ник ра до ва Прав ног  фа кул те та у Но вом Са ду, 2010, 3.
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кра ти је. Дру ги по јам, од ре ђен при де вом thin (та нак, мр шав), је ви-
ше окре нут фор мал ним и ин стру мен тал ним аспек ти ма вла да ви не 
пра ва, где де мо кра ти ја и мо рал ни су то ли ко ва жни, не го за шти та 
имо вин ских пра ва и ефи ка сно пра во су ђе, а основ ни циљ пра ва је 
да се обез бе ди дру штве на ста бил ност. Пра во мо ра би ти јав но, кон-
зи стент но, ја сно и при хва ће но од ве ћи не на ро да, а вла да ви на пра-
ва не ка вр ста уни вер зал ног на че ла у чи јем по сто љу ле жи на че ло 
ле га ли те та.4) То је тач ка ко ја пред ста вља не ку вр сту про ле го ме на 
за те о риј ско уоб ли че ње и оправ да ње иде је ме ђу на род не вла да ви-
не пра ва као пој ма и си сте ма флек си бил ни јег од про сто схва ће ног 
прин ци па на ко ме по чи ва уну тра шње пра во.5) Али, уко ли ко се мо-
гу и на ни воу уну тра шњег пра ва оправ да ва ти и за го ва ра ти два (а у 
бу дућ но сти мо жда и ви ше) ти по ва вла да ви не пра ва, он да се та кав 
при ступ уто ли ко пре мо же при ме њи ва ти на од но се у ме ђу на род ној 
за јед ни ци, а по ме ну те вр ли не би се мо гле пре тво ри ти у ма не.

На и ме, по јам вла да ви не пра ва у це ли ни, пре све га са гле да-
ван у рав ни уну тра шњег пра ва, ка ко на те о риј ском, та ко још ви-
ше на прак тич ном ни воу, по ста је све те же ухва тљив, флек си би лан, 
аме бо и дан, стал но до би ја ју ћи но ву, не кад и не са свим ко хе рент ну 
и кон зи стент ну фор му и са др жи ну. И за то при лич но увер љи во де-
лу је став Рај не ра Гро та (Ra i ner Gro te) са Макс-Планк Ин сти ту та, 
да вла да ви на пра ва при па да ка те го ри ји кон це па та са „отво ре ним 
кра јем“, ко ји су под ло жни стал ним рас пра ва ма.6) То се по го то во 
од но си на тзв. ме ђу на род ну вла да ви ну пра ва. У уну тра шњем пра-
ву прин цип вла да ви не пра ва има ко ли ко-то ли ко опе ра тив ну прав ну 
уте ме ље ност у по зи тив ном пра ву, као и при лич но аде кват ну ин-
сти ту ци о нал ну за шти ту по је ди них еле ме на та ко ји чи не ње ну су-
шти ну и гра де укуп ну иде ју, па се мо же ус по ста ви ти и ре ла тив на 
са гла сност око то га ко ји су ње ни нај ва жни ји чи ни о ци.7) И по ред 
то га што се у игру уво де но ви пој мо ви као што су thick и thin ru le 
of law, ипак би се мо гло ре ћи да је кла сич на те о ри ја о вла да ви ни 
пра ва још увек до ми нант на, ма да је но вим гло ба ли стич ким раз-

4) О то ме ви де ти: Д. Авра мо вић, „Је дан но ви по глед на вла да ви ну пра ва“, Прав ни жи вот, 
2009, 14.

5) Та ко Ј. Wal dron, „The Ru le of In ter na ti o nal Law“, Har vard Jo ur nal of Law and Pu blic Po-
licy, Vol. 30, 2006, 1, стр. 16 и да ље.

6) The ru le of law „be longs to the ca te gory of open-en ded con cepts which are su bject to per ma-
nent de ba te“, http://www.eco no mist.com/dis playstory.cfm?story_id=10849115.

7) У не ким аме рич ким ин сти ту ци ја ма ко је фи нан си ра ју про јек те вла да ви не пра ва, као и 
у број ним на уч ним и think-tank ин сти ту ти ма, раз ви ја се ме то до ло ги ја ко ја на ре ла тив-
но ег зак тан на чин по ку ша ва да пра ти ко ли ки се успех по сти же у раз ви ја њу вла да ви не 
пра ва у по је ди ним зе мља ма. Та ко се, пре ма јед ној од њих, по сма тра чак 60 ин ди ка то ра 
по мо ћу ко јих се над гле да и „ме ри“ раз ви је ност вла да ви не пра ва.



Драгутин Аврамовић “Омекшавањем права” ка међународној ...

267

во јем ипак до не кле до так ну та, рас тег ну та, ако не и раз бла же на, 
на пад ну та и уз др ма на.

Да кле, ја сно је да се у та квим окол но сти ма мо дел вла да ви-
не пра ва још ви ше мо ра ком пли ко ва ти ка да се пре ме сти на те рен 
ме ђу на род ног пра ва. На ре то рич ком ни воу, вла да ви на пра ва је већ 
по ста ла оп ште ме сто у ско ро свим ме ђу на род ним до ку мен ти ма, 
де кла ра ци ја ма, ре зо лу ци ја ма, пред сед нич ким са оп ште њи ма, усло-
ви ма за ин ве сти ра ње ме ђу на род них фи нан сиј ских ор га ни за ци ја, 
итд. Ме ђу на род на вла да ви на пра ва се узи ма као не што да то, као 
по јам ко ји се са мо по дра зу ме ва, ко ји је не за о би ла зан, ко ји је услов 
свих усло ва. Ипак, крај ње је де ли кат но, ба рем те о риј ски, пи та ње 
у ко јој ме ри вла да ви на пра ва уоп ште мо же по сто ја ти у ме ђу на род-
ном пра ву с об зи ром на ње го ве осо бе но сти, на ро чи то има ју ћи у ви-
ду спе ци фич но сти у по гле ду из во ра пра ва, не по сто ја ње кла сич них 
ме ха ни за ма санк ци о ни са ња, укуп ну „ин фра струк ту ру“ гло бал ног 
пра ва, од но сно ста ру ди ле му да ли је ме ђу на род но пра во уоп ште 
„пра во“, тј. уве ре ње да оно не ма све атри бу те пра ва, а пре све га 
пу ну прав ну оба ве зност.8) То пред ста вља још увек до кра ја не раз-
ре ше но, а у осно ви кон цеп ту ал но пи та ње фи ло зо фи је ме ђу на род-
ног пра ва и ње го вог иден ти те та.9) Ма да су од го во ри на те ди ле ме 
да нас мно го мек ши, ин спи ри са ни круп ним про ме на ма ко је су се 
де си ле по след њих де це ни ја,10) оста је отво ре но пи та ње ка ко се све 
то ре флек ту је на иде ју ме ђу на род не вла да ви не пра ва као вр хов ног 
прин ци па на ко ме се за сни ва ово „не по сто је ће“ пра во. Шта ви ше, 
ја ви ли су се и гла со ви, ко ји су иза зва ли при лич ну не ла го ду, а и 
ре ак ци је, код „ме ђу на род них прав ни ка“, да је ме ђу на род но пра во 

8) У на шој ли те ра ту ри ви де ти: Р. Лу кић, Увод у пра во, На уч на књи га, Бе о град, 1961, стр. 
392, а ме ђу свет ским ве ли ка ни ма ко ји су по ста вља ли ово пи та ње се на ро чи то ис ти чу Х. 
Харт, По јам пра ва, ЦИД, Под го ри ца-Це ти ње, 1994, стр. 256-282; H. Kel sen, Prin ci ples 
of In ter na ti o nal Law, Ri ne hart, New York, 1952. Али, ди ску си је о по ме ну тој ди ле ми ни су 
оста ле те о риј ска те ма про шло сти, не го се во де све до да нас, ви де ти на ро чи то: J. F. Mur-
phy, The Uni ted Sta tes and the Ru le of Law in In ter na ti o nal Af fa irs, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge, 2004, p. 12.

9) Ви де ти: S. Bes son, J. Ta si o u las, Phi lo sophy of In ter na ti o nal Law, Ox ford Uni ver sity Press, 
Ox ford, 2010, p. 7. Ова књи га, у ко јој су оку пље ни нај пре сти жни ји са вре ме ни ауто ри 
ко ји се ба ве кључ ним пи та њи ма фи ло зо фи је, мо ра ла и те о ри је ме ђу на род ног пра ва (од 
са мих уред ни ка овог збор ни ка ра до ва, до Џо зе фа Ра за, Ви ла Ки мли ке, Џем са Гри фи на 
и мно гих дру гих), у осно ви на сто ји да ис так не по ли тич ку и мо рал ну за сно ва ност ме ђу-
на род ног пра ва и ње го вих ин сти ту ци ја, као и да од бра ни иде ју да је ме ђу на род но пра во 
ипак пра во. 

10) О тој ди ле ми у кон тек сту ме ђу на род не вла да ви не пра ва и: L. N. Sa dat, „An Ame ri can 
Vi sion for Glo bal Ju sti ce: Ta king the Ru le of (In ter na ti o nal) Law Se ri o usly“, Was hing ton 
Uni ver sity Glo bal Stu di es Law Re vi ew, 2005, 4, p. 332 и да ље. Ту аутор ка ука зу је на је дан 
вид фру стра ци је у САД због не до вољ не ефи ка сно сти ме ђу на род ног пра ва и ње го ве сте-
рил но сти, јер не да је „оба ве зу ју ће“ ре зул та те. Ипак, ука зу је да се по сле фор ми ра ња ЕУ 
као над на ци о нал не ор га ни за ци је са соп стве ном ле ги сла ти вом, уво ђе њем ве ли ког бро ја 
раз ли чи тих ме ђу на род них су до ва, чи је пре су де има ју од ре ђе ни сте пен оба ве зно сти, та-
ква сли ка ме ђу на род ног пра ва ра ди кал но ме ња.
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не ле гал но, тач ни је – да му не до ста је ле га ли тет,11) а да не по ми ње мо 
чи ње ни цу да у од ре ђе ним слу ча је ви ма ме ђу на род но пра во мо же 
да оба ве зу је и оне су бјек те ко ји се ни су са гла си ли са не ким нор ма-
ма или су им из ри чи то про тив ре чи ли, што све чи ни нор ма тив ност 
(а ти ме и ле га ли тет) ме ђу на род ног пра ва при лич но ре ла тив ним. 
Но, знат но ви ше од оп штих пи та ња ка рак те ра ме ђу на род ног пра-
ва, про бле ма ти зу је се те ма ка ко се на том те ре ну при ме њу је на че-
ло вла да ви не пра ва ко је је са мо по се би та ко флу ид но, па је отуд 
ве ро ват но нео п ход но не што дру га чи је од ре ђи ва ње еле ме на та ко ји 
кон сти ту и шу сам по јам тзв. ме ђу на род не вла да ви не пра ва. Јер, при 
по сто је ћем ста њу, Ше ва ли је (Che val li er) сма тра да су ме ђу на род на 
прав на др жа ва и вла да ви на пра ва мит, за чи је је евен ту ал но оства-
ри ва ње нео п ход на ра ди кал на тран сфор ма ци ја ме ђу на род не за јед-
ни це.12)

Че стер ман (Che ster man) раз ли ку је три мо гу ћа зна че ња ме-
ђу на род не вла да ви не пра ва. Пр во под ра зу ме ва при ме ну прин ци-
па вла да ви не пра ва на од но се из ме ђу др жа ва и дру гих су бје ка та 
ме ђу на род ног пра ва. Дру го укљу чу је иде ју при ви ле го ва ња ме ђу-
на род ног пра ва у од но су на уну тра шње, та ко што се, на при мер, 
уво ди при мат пак то ва о људ ским пра ви ма над до ма ћим прав ним 
уре ђе њем. Тре ће је „гло бал на вла да ви на пра ва“, ко ја би озна ча ва-
ла ши ре ње нор ма тив ног ре жи ма ко ји се ти че по је ди на ца и то ди-
рект но, без по сре до ва ња по сто је ћих на ци о нал них ин сти ту ци ја, 
да кле као не ка кво гло бал но, свет ско пра во.13) У пр вом, нај че шћем 
зна че њу, ме ђу на род на вла да ви на пра ва би тре ба ло да пред ста вља 
на че ло ко је га ран ту је осло нац на пра во, уме сто на ар би трар ну си-
лу у ме ђу на род ним од но си ма, ко је би тре ба ло да за ме ни на сил но 
ре ша ва ње про бле ма ре ша ва њем кроз пра во, и као та ква је дав но 
пре по зна та.14)

Ипак, већ из по ме ну тих мо гу ћих ту ма че ња ни је са свим ја сно 
шта се све под овим пој мом мо же под ра зу ме ва ти (а ли ста Че стер ма-
но вих оп ци ја сва ка ко ни је ни пот пу на ни ко нач на, док знак пи та ња 

11) A. Buc ha nan, „From Nur nberg to Ko so vo: The Mo ra lity of Il le gal In ter na ti o nal Law“, Et hics, 
Vol. 111, 2001, 4, p. 673-680.

12) J. Che val li er, „État de dro it et re la ti ons in ter na ti o na les“, An nu a i re Français des re la ti ons in-
ter na ti o na les, 2006, p. 8: „L’Etat de dro it in ter na ti o nal apparaît dès lors, en l’état ac tuel des 
rap ports in ter na ti o na ux, com me un sim ple ‘mythe’: sa réali sa tion sup po se ra it une tran sfor ma-
tion ra di ca le de la so ciété in ter na ti o na le, par la mi se en ca u se de la so u ve ra i neté des Etats et 
l’ap pa ri tion d’une véri ta ble auto rité au ni ve au mon dial.“ 

13) S. Che ster man, „An In ter na ti o nal Ru le of Law?“, p. 32. Ви де ти и: B. Z. Ta ma na ha, On the 
Ru le of Law: Hi story, Po li tics, The ory, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2004, p. 
127-136.

14) W. W. Bis hop, „The In ter na ti o nal Ru le of Law“, Mic hi gan Law Re vi ew, 1961, 51, p. 553.
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на кра ју на зи ва ње го вог члан ка су ге ри ше ди ле му да ли ме ђу на род-
на вла да ви на пра ва уоп ште по сто ји). Оту да, ин тер на ци о на ли за ци-
ја вла да ви не пра ва пред ста вља још увек при лич но кон тро верз ну 
те му. Али, и по ред то га, овај прин цип је по ста вљен на пи је де стал 
кључ них вред но сти и у од но си ма ме ђу др жа ва ма у ме ђу на род но-
прав ном по рет ку. У кла сич ној те о ри ји ме ђу на род ног пра ва обич-
но се сма тра да се вла да ви на пра ва мо же обез бе ди ти је ди но кроз 
си стем чвр сто ета бли ра не ме ђу на род не од го вор но сти. Ме ђу тим, у 
том кон тек сту по јам ме ђу на род не од го вор но сти се обич но раз у ме-
ва у ње го вом ужем зна че њу, ко је им пли ци ра да је ја сно утвр ђе но 
ко ји су ак ти др жа ве у са гла сно сти са ме ђу на род ним пра вом, а ко ји 
га на ру ша ва ју. Дру гим ре чи ма, по јам ме ђу на род не од го вор но сти 
пред ста вља прав ни стан дард ко ји мо же по при ма ти раз ли чи те об-
ли ке и ко ји се мо же ту ма чи ти на раз ли чи те на чи не. Пу то каз у од-
ре ђе ној ме ри по ста вља са вре ме на по ли ти ко ло шка тер ми но ло ги ја, 
ко ја под ра зу ме ва да та кав тип од го вор но сти укљу чу је и од го вор-
ност др жа ва пре ма они ма ко ји због ње ног кр ше ња тр пе ште ту. Но, 
у прак си се ин сти тут ме ђу на род не од го вор но сти ве о ма огра ни че но 
при ме њу је у кон тек сту оства ри ва ња вла да ви не пра ва на ин тер на-
ци о нал ном ни воу. Је дан од глав них раз ло га овог огра ни че ња ле жи 
у при ро ди опе ра ци о на ли за ци је ме ха ни за ма ме ђу на род не за шти те, 
ко ји у ве ли кој ме ри за ви се од тре нут ног од но са сна га у ме ђу на-
род ној за јед ни ци. То по го то во мо же би ти слу чај ка да су у пи та њу 
рас те гљи ви пој мо ви по пут вла да ви не пра ва, а на ро чи то има ју ћи у 
ви ду ње но оп те ре ће ње вред но сним са др жа јем. 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗОВАЊЕ
МЕЂУНАРОДНЕВЛАДАВИНЕПРАВА

С об зи ром на то да је док три на прав не др жа ве, као и док три-
на вла да ви не пра ва на ста ла као про дукт др жа ве ли бе ра ли зма, са ја-
сно из ра же ним ин ди ви ду а ли стич ким при сту пом (од бра на по је дин-
ца од др жав не са мо во ље), пи та ње да ли је мо гу ће то на че ло по ди ћи 
на над на ци о нал ни ни во и на ко ји на чин то оства ри ти, за и ста је још 
увек отво ре но за ди ску си ју, до ду ше у не што ма њој ме ри од оно га 
ко је се од но си на пи та ње мо гућ но сти ства ра ња свет ске др жа ве. У 
том ци љу оформ љен је зна ча јан број ин сти ту ци ја и ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја ко је се ба ве про мо ви са њем иде је и из у ча ва њем вла-
да ви не пра ва на ме ђу на род ном пла ну. По ме ни мо са мо, при ме ра 
ра ди, In ter na ti o nal Net work to Pro mo te the Ru le of Law (IN PROL), 
The In ter na ti o nal Ru le of Law Cen ter,The Ha gue In sti tu te for the In-
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ter na ti o na li sa tion of Law, Cen tre for Glo bal De ve lop ment. Ипак, на 
те о риј ском ни воу, оста ло је мно го то га не до ре че ног.

У ме ђу на род ном ми љеу ово схва та ње се по пра ви лу при хва-
та као апри ор на и са мо по дра зу ме ва ју ћа де зи де ра та, од но сно као 
прин цип ко ји из ра ста из на ци о нал ног пра ва, а да иза то га че сто не 
сле ди де таљ ни ја раз ра да опе ра ци о нал них мо де ла за шти те. Реч ју, 
вла да ви на пра ва у ме ђу на род ним од но си ма по ста је не за о би ла зна 
ре то рич ка фи гу ра, али не и мно го ви ше од то га. Без об зи ра на чи-
ње ни цу што је те о риј ски по јам вла да ви не пра ва ре ла тив но до вољ-
но од ре ђен, он се у по ли тич ком реч ни ку че сто ко ри сти као ман тра, 
чи је се зна че ње под ра зу ме ва. То се по го то во огле да у ме ђу на род-
ном пра ву, где се вла да ви на пра ва, шта год се под њом под ра зу-
ме ва ло, отво ре но на ме ће и по ста је „хе ге мо ниј ски век тор“ у ме ђу-
на род ним од но си ма. Отуд се ја вио кри тич ки пра вац раз ми шља ња 
ко ји је ме ђу пр ви ма сна жно афир ми сао Ко ске ни е ми (Ko sken ni e mi), 
да је иде ал ме ђу на род не вла да ви не пра ва за сно ван на кон тра дик-
тор ним пре ми са ма, пре све га на ње го вој не рас ки ди вој ве зи са ме-
ђу на род ном по ли ти ком, а исти аутор је у ве зи с тим ме ђу пр ви ма 
про го во рио и о фраг мен та ци ји ме ђу на род ног пра ва.15) Без мно го 
ре зер ви се твр ди ло и да су вла да ви на пра ва, с јед не, и мон ди ја ли-
за ци ја, с дру ге стра не, ин ком па ти бил ни.16) Ипак, убр зо су по че ли 
да сти жу од го во ри на те ди ле ме, ма ње пе си ми стич ног усме ре ња, 
пре ма ко ји ма ме ђу на род но пра во, упр кос еви дент ној ин де тер ми-
ни са но сти и не кон зи стент но сти, има сво је објек тив но по сто ја ње и 
као та кво мо же слу жи ти као осно ва за ме ђу на род ну вла да ви ну пра-
ва.17) На тим осно ва ма је ин тер на ци о на ли зо ва ње вла да ви не пра ва 
ле ги ти ми зо ва но и сте кло са мо стал ну ди на ми ку, афир ми шу ћи се и 
у број ним ме ђу на род ним до ку мен ти ма и мно гим ор га ни за ци ја ма 
ко је су на ста ле ра ди ње ног спро во ђе ња у жи вот.

Та ко, до ско ра ва же ћи текст Уго во ра о Европ ској Уни ји у чл. 
6 ст. 1 на во ди да се ЕУ за сни ва на прин ци пи ма сло бо де, де мо кра-
ти је, по што ва ња људ ских пра ва и основ них сло бо да, као и вла да-

15) M. Ko sken ni e mi, From Apo logy to Uto pia; the Struc tu re of In ter na ti o nal Le gal Ar gu ment, 
La ki mi e sli ton Ku stan nus, Hel sin ki, 1989, XV (Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 
2005); исти, „Frag men ta tion of In ter na ti o nal Law? Post mo dern An xi e ti es“, Le i den Jo ur nal 
of In ter na ti o nal Law, 2002, 15, p. 553-579. У на шој ли те ра ту ри, од но ви јих ра до ва ви де-
ти ви ше: Б. Ра кић, „Фраг мен та ци ја ме ђу на род ног пра ва и европ ско пра во – на За па ду 
не што но во“, Ана ли Прав ног  фа кулк те та у Бе о гра ду, 2009, 1, стр. 122-147.

16) D. Moc kle, (dir.), Mon di a li sa tion et Etat de dro it, Bruylant, Bru xel les, 2002, p. 8 у уво ду 
овог збор ни ка ра до ва са сим по зи ју ма у Мон тре а лу по све ће ног по ме ну тој те ми, екс пли-
цит но ука зу је на „in com pa ti bi lité en tre Etat de dro it et mon di a li sa tion“, што пред ста вља, 
ма ње-ви ше, лајт мо тив це ле књи ге.

17) D. Ge or gi ev, „Po li tics or Ru le of Law: De con struc tion and Le gi ti macy in In ter na ti o nal Law“, 
Euro pean Jo ur nal of In ter na ti o nal Law, 1993, 4, p. 1-14.



Драгутин Аврамовић “Омекшавањем права” ка међународној ...

271

ви не пра ва, ко ји су за јед нич ки др жа ва ма чла ни ца ма.18) Исто та ко, 
на кон из ме на Уго во ра о Европ ској Уни ји ко је пред ви ђа Ли са бон-
ски уго вор пот пи сан у де цем бру 2007. го ди не, на сли чан на чин се, 
са мо са да у чл. 2, ко ји је на сло вљен „Вред но сти Уни је“, на чел но 
пред ви ђа вла да ви на пра ва као је дан од те мељ них прин ци па ове 
над на ци о нал не ор га ни за ци је.19) 

На 61. за се да њу Ге не рал не скуп шти не Ује ди ње них на ци ја од 
18. де цем бра 2006. го ди не, као тач ка 80. днев ног ре да, усво је на је 
Ре зо лу ци ја 61/39 о вла да ви ни пра ва на на ци о нал ном и ме ђу на род-
ном ни воу (The ru le of law at the na ti o nal and in ter na ti o nal le vels). 
Из ње се не што пот пу ни је мо же са гле да ти но ви оквир ме ђу на род-
не вла да ви не пра ва, чи ји  је зна чај на гла шен већ и у са мом на зи ву 
Ре зо лу ци је. У пре ам бу ли Ре зо лу ци је се ре а фир ми ше по све ће ност 
ци ље ви ма и прин ци пи ма По ве ље УН и ме ђу на род ног пра ва, ис ти-
че да су људ ска пра ва, вла да ви на пра ва и де мо кра ти ја по ве за ни и 
да при па да ју уни вер зал ним и не де љи вим цен трал ним вред но сти-
ма УН. Тре ћи став пре ам бу ле је на ро чи то екс пли ци тан: „Ре а фир-
ми шу ћи да ље по тре бу за уни вер зал ним при хва та њем и при ме ном 
вла да ви не пра ва и на на ци о нал ном и на ме ђу на род ном ни воу и ње-
ну пу ну по све ће ност ме ђу на род ном по рет ку ко ји је за сно ван на 
вла да ви ни пра ва и ме ђу на род ном пра ву, ко ји су за јед но са прин ци-
пом прав де, су штин ски за мир ну ко ег зи стен ци ју и са рад њу из ме-
ђу др жа ва.“ Че твр ти став пре ам бу ле не скри ве но за сту па ста но ви-
ште да по сто ји узроч но по сле дич на ве за из ме ђу вла да ви не пра ва и 
еко ном ског ра ста,20) док за вр шни став пре ам бу ле ука зу је на зна чај 
про мо ви са ња и по што ва ња вла да ви не пра ва на на ци о нал ном и ме-
ђу на род ном ни воу, ко ја тре ба да ру ко во ди ак тив но сти УН и др жа-
ва чла ни ца. У скла ду са зах те вом из Ре зо лу ци је на 62. за се да њу 
Ге не рал не скуп шти не УН ста вље но је на днев ни ред пи та ње вла-
18) Ar tic le 6:
 1. The Union is fo un ded on the prin ci ples of  li berty, de moc racy, re spect for hu man rights and 

fun da men tal fre e doms, and the ru le of law, prin ci ples which are com mon to the Mem ber Sta-
tes.

 19)  Члан 2:
 „Уни ја је уте ме ље на на вред но сти ма по што ва ња људ ског до сто јан ства, сло бо де, де мо-

кра ти је, јед на ко сти, вла да ви не пра ва и по што ва ња људ ских пра ва, укљу чу ју ћи и пра ва 
при пад ни ка ма њи на. Ове вред но сти су за јед нич ке др жа ва ма чла ни ца ма у дру штву ко је 
од ли ку је плу ра ли зам, не ди скри ми на ци ја, то ле ран ци ја, прав да, со ли дар ност и јед на кост 
из ме ђу же на и му шка ра ца“, ви де ти: Д. Си мо вић, А. Фи ра, Ин сти ту ци о нал ни оквир 
Европ ске уни је на кон Ли са бон ског уго во ра, Фа кул тет за услу жни би знис, Срем ска Ка-
ме ни ца, 2008, стр. 29.

20) „Уве ре ни да је уна пре ђи ва ње вла да ви не пра ва на на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу 
од су штин ског зна ча ја за оства ри ва ње одр жи вог еко ном ског ра ста, одр жи вог раз во ја, 
ели ми ни са ње си ро ма штва и гла ди, за шти ту свих људ ских пра ва и основ них сло бо да, 
ува жа ва ње чи ње ни це да ко лек тив на си гур ност за ви си од ефек тив не са рад ње, у скла ду 
са По ве љом и ме ђу на род ним пра вом,ра ди спре ча ва ња ме ђу на род них прет њи.“
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да ви не пра ва на на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу, о ко ме ће се 
из ја шња ва ти др жа ве чла ни це и сва ке го ди не раз ма тра ти „јед ну или 
две под те ме“. На овом за се да њу ука за но је на по тре бу пре ци зног 
де фи ни са ња пој ма „ме ђу на род не вла да ви не пра ва“. У на сто ја њу 
да се кон кре ти зу ју „под те ме“ ко је би би ле од зна ча ја за афир ма-
ци ју овог прин ци па, на ве де ни су, из ме ђу оста лог, им пле мен та ци ја 
ме ђу на род них оба ве за у до број ве ри, уло га ме ђу на род них су до ва у 
мир ном ре ша ва њу спо ро ва и над зо ру над од го ва ра ју ћим од ред ба-
ма у уго во ри ма, итд. 

Ме ђу на род ни ак ти ко ји про кла му ју на че ло вла да ви не пра-
ва уоп ште, по сво јој при ро ди, а по го то во у од но су на ово пи та ње, 
има ју у осно ви де кла ра тив ни ка рак тер, ис ти чу ћи овај прин цип као 
кључ ну вред ност на ко јој се и те ме ље. С дру ге стра не, на уну тра-
шњем пла ну, по сле устав них про кла ма ци ја, по је ди ни еле мен ти ко-
ји чи не по јам вла да ви не пра ва кроз ак те ма ње прав не сна ге до би-
ја ју сво ју кон крет ну са др жи ну и ме ха ни зме за шти те, та ко да гра де 
ре ла тив но де фи ни са ну фи зи о но ми ју. Док се у ме ђу на род ном пра ву 
мо же ви де ти са мо си лу е та, у уну тра шњем она до би ја сво ју пу ни ју 
ин ди ви ду ал ност. 

Ипак, ме ђу на род на вла да ви на пра ва ни је ви ше са мо про кла-
мо ва ни прин цип, већ ла га но по чи ње да се кон кре ти зу је у по је ди-
ним обла сти ма. Та ко, Бер нхард Цангл (Ber nhard Zangl) ис ти че да 
по сте пе но из ра ста је дан но ви об лик не што од ре ђе ни је ме ђу на род-
не вла да ви не пра ва, по го то во у по је ди ним обла сти ма: ме ђу на род не 
тр го ви не, без бед но сти, рад ног пра ва, за шти те чо ве ко ве око ли не. 
„Ме ђу на род на вла да ви на пра ва по ста је ком пле мен тар на вла да ви-
ни пра ва у мо дер ним др жа ва ма... Од 17. ве ка вла да ви на пра ва се 
афир ми са ла као до ми нан тан прав ни прин цип у окви ру мо дер них 
др жа ва, док је у од но си ма ме ђу мо дер ним др жа ва ма су ве ре ни тет 
био цен трал ни прав ни прин цип. Пр ви прин цип од ра жа ва уну тра-
шњу хи је рар хи ју др жа ве над дру штвом, док дру ги ин сти ту ци о на-
ли зу је анар хич ност у окви ру ме ђу на род не за јед ни це. Прав но гле-
да но, оба прин ци па су су штин ска за иден ти тет мо дер не др жа ве. 
Али, као прин ци пи, вла да ви на пра ва и су ве ре ни тет мо гу би ти ве о-
ма кон тра дик тор ни. Док вла да ви на пра ва зах те ва да др жа ва по шту-
је до ма ће пра во, су ве ре ни тет да је пра во др жа ва ма да се по на ша ју 
ар би трер но, по сво јој дис кре ци ји у ме ђу на род ном пра ву. Уко ли ко, 
због то га, тре ба да из ра ста суп стан ци јал на ме ђу на род на вла да ви на 
пра ва ко ја би би ла ком пле мен тар на уну тра шњој вла да ви ни пра ва, 
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то би под ра зу ме ва ло су штин ску тран сфор ма ци ју мо дер не др жа-
ве.“21) Па, ипак, аутор по ка зу је да је та кав про цес за по чео. 

ВЛАДАВИНА„МЕКОГ“ПРАВА

По ред не сум њи ве пре ва ге ко ју до би ја ју кла сич ни ме ђу на-
род ни прав ни из во ри и ин стру мен ти над уну тра шњим пра вом, као 
и њи хо вог сна жног ути ца ја на до ма ће пра во кроз про це се хар мо-
ни за ци је, у по след ње вре ме све ви ше у упо тре бу ула зи и до дат-
ни ме ха ни зам ин тер на ци о на ли за ци је, од но сно уни фи ка ци је пра ва 
на ме ђу на род ном ни воу, тзв. soft law. Ра ди се о ин стру мен ту ко ји 
прак тич но пред ста вља но ви из вор пра ва, ма да он не ма кла сич не, 
ја сно де фи ни са не од ли ке из во ра пра ва, ни у фор мал ном, па ни у 
ма те ри јал ном сми слу, и на осо бен на чин пред ста вља су прот ност 
ме ђу на род ним им пе ра тив ним нор ма ма, оно ме што се обич но зо ве 
jus co gens. Док се за jus co gens још мо же твр ди ти да ис пу ња ва не ке 
основ не оп ште нор ма тив не стан дар де, по го то во у по гле ду на че ла 
ле га ли те та, до тле то по ста је ве о ма спор но ка да је у пи та њу soft law.

Soft law чи не пра ви ла или, још бо ље, пре по ру ке и фор мал но 
нео ба ве зу ју ће нор ме, ко је не на ста ју кроз уоби ча је не, про пи са не 
про це ду ре ко је се ко ри сте за до но ше ње прав них нор ми. Ипак та 
пра ви ла, и по ред то га, вр ше сна жан ути цај ка ко на (пре све га уну-
тра шње) за ко но дав ство, та ко и на јав но мње ње.22) Њих до но се ме-
ђу на род не ор га ни за ци је раз ли чи тог ни воа, зна ча ја и про фи ла, али 
без об зи ра на та ко нео д ре ђе ни круг до но си ла ца, та пра ви ла че сто 
ре гу ли шу ве о ма де ли кат не обла сти жи во та и озбиљ но ути чу, или 
ба рем пре тен ду ју да ути чу, на прав не си сте ме и по на ша ње за ко но-
да ва ца, на по је дин це, ор га ни за ци је и са ме др жа ве. На и ме, основ на 
осо би на „ме ког пра ва“ је да има тен ден ци ју пре ра ста ња у кла сич-
но, hard law, и да че сто пред ста вља пр ви ко рак на том пу ту. То се 

21) B. Zangl, „Is the re an emer ging in ter na ti o nal ru le of law?“, Euro pean Re vi ew, 2005, 13, p. 
73–91.  

22) Ово је у из ве сној ме ри па ра фра зи ра на де фи ни ци ја ко ју да ју J. E. Ger sen, E. A. Po sner, 
„Soft Law“, Pu blic Law and Le gal The ory Wor king Pa per, No. 213, The Uni ver sity of Chi ca-
go Law School, http://www.law.uc hi ca go.edu/aca de mics/pu blic law/in dex.html. J. F. Murphy, 
op. cit., p. 34 по ка зу је ко ли ко су ве ли ке не су гла си це у по гле ду де фи ни са ња пој ма soft 
law, због че га иде та ко да ле ко да га сма тра за ок си мо рон,  не спо ји ви ап сурд. Јер, или је 
не што пра во, што под ра зу ме ва оба ве зност, или не што ни је пра во, па је он да нео ба ве-
зно. Ина че, де фи ни ци ја за soft и hard law има ско ро оно ли ко ко ли ко и ауто ра ко ји су о 
њи хо вом од но су пи са ли, али пре о вла ђу је „би нар ни“ при ступ ко ји као кри те ри јум узи ма 
по сто ја ње или не по сто ја ње оба ве зно сти. О ово ме ви де ти ви ше чла нак у јед ном од нај-
бо љих збор ни ка на ову те му D. Shel ton, „In tro duc tion: „Law, Non-Law and the Pro blem of  
’Soft Law’“, Com mit ment and Com pli an ce: The Ro le of Non-Bin ding Norms in the In ter na ti-
o nal Le gal System (ed. D. Shel ton), Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2000, p. 4.
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по го то во де ша ва при ли ком нор ми ра ња не ких осе тљи вих обла сти 
у ко ји ма из раз ли чи тих раз ло га (нај че шће по ли тич ких, пси хо ло-
шких, со ци јал них, так тич ких, итд.), „твр до пра во“ још увек не би 
има ло пра ву шан су или би иза зва ло озбиљ не от по ре. Ре ше ње ко је 
би тре ба ло да се кроз ње га „про ву че“ те шко би мо гло да бу де оза-
ко ње но у од го ва ра ју ћој пар ла мен тар ној или дру гој про це ду ри, а 
још ма ње да бу де искре но дру штве но при хва ће но као аде кват но 
уре ђе ње од ре ђе ног спор ног пи та ња, у сми слу Хар то вог (Hart) пра-
ви ла при зна ва ња, као у уну тра шњем пра ву.23) У та квим слу ча је ви-
ма у по моћ при ска че „ме ко пра во“. Та ко soft law че сто пред ста вља 
јед ну вр сту ло ги стич ке при пре ме за не ка кво бу ду ће за ко но дав ство 
и за пре се ље ње же ље них, упу ћу ју ћих, ин струк тив них нор ми, у 
сек тор фор мал но оба ве зу ју ћих. По ред де фи ни ци ја ко је, ско ро без 
из у зет ка, ис ти чу нео ба ве зност као основ ну осо би ну soft law, има и 
оних ко ји ви ше ин си сти ра ју на то ме да су soft law оба ве зе ство ре-
не с оче ки ва њем да ће оне про из ве сти ин ди рект не прав не ефек те 
кроз дру ге (оба ве зу ју ће) из во ре, би ло на ме ђу на род ном или уну-
тра шњем ни воу.24) Но, и у том слу ча ју, еле мент оба ве зно сти или 
нео ба ве зно сти у де фи ни са њу овог пој ма је не из бе жан. 

О „ме ком пра ву“ се све ви ше го во ри и пи ше, јер се, по го то-
во у ме ђу на род ној за јед ни ци, оно све че шће упо тре бља ва.25) То је 
и ра зу мљи во, јер је soft law зго дан ин стру мент, с об зи ром на то да 
је ефек тив ни ји од ме ђу на род ног оби ча ја, за ко ји је по треб но вре ме 
да се уста ли и стек не прав ну оба ве зност или од ме ђу на род них уго-
во ра, за чи је је уса гла ша ва ње обич но по треб но мно го ду го трај ног 
тру да са не из ве сним крај њим ис хо дом, по го то во у по гле ду њи хо ве 
ра ти фи ка ци је. Осим то га, soft law оста вља др жа ва ма ши ри дис кре-
ци о ни про стор, а по год но је и за лан си ра ње раз ли чи тих по ли тич-

23) Ви де ти: G. Da jo vić, „The Ru le of Re cog ni tion and the Writ ten Con sti tu tion“, An nals of the 
Fa culty of Law in Bel gra de, 2010, 3, p. 248-264.

24) T. Meyer, „Soft Law as De le ga tion“, Ford ham In ter na ti o nal Law Jo ur nal, 2009, 32, p. 890 
(до ступ но и на http://ssrn.com/ab stract=1214422). Аутор је не са мо про фе сор пра ва на 
Уни вер зи те ту у Џор џи ји, не го и струч њак за ну кле ар не прет ње и гло бал но пра во, те 
очи глед но на сто ји да де фи ни ше soft law из угла праг ма тич ног про фе си о нал ца. Ме ђу-
тим, ни ње го ва де фи ни ци ја, ко ли ко год се тру дио, ипак ни је мо гла да из бег не еле мент 
оба ве зно сти.  Шта ви ше, ве о ма га на гла ша ва: „Ме ке прав не оба ве зе су оне ме ђу на род не 
оба ве зе ко је су, иако са ме по се би ни су прав но оба ве зу ју ће, ство ре не са оче ки ва њем да 
ће иза зва ти не ка кав ин ди рект ни прав ни ефе кат, кроз од го ва ра ју ће оба ве зу ју ће нор ме, 
би ло ме ђу на род ног или уну тра шњег пра ва.“

25) Као што Фу ку ја ма пре по ру чу је да се по ли тич ки и еко ном ски ути цај пре све га тре ба да 
вр ши кроз „ме ку си лу“ (soft po wer), под ко јом под ра зу ме ва да ва ње при ме ра, еду ка ци ју, 
да ва ње екс перт ских са ве та и фи нан сиј ску по моћ (F. Fu kuyama, Ame ri ca at the Cros sro ads 
- de moc racy, po wer, and the neo con ser va ti ve le gacy, Yale Uni ver sity Press, New Ha ven-Lon-
don, 2006, p. 186), та ко и soft law по ста је је дан од оми ље них ме ха ни за ма за раз ли чи те 
вр сте ви ше слој них ути ца ја. 
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ких и иде о ло шких пу ње ња. Већ то до вољ но об ја шња ва због че га се 
ли те ра ту ра о осо би на ма, ди ле ма ма, раз ли ка ма и ин тер ак ци ји „твр-
дог“ и „ме ког“ пра ва ве о ма умно жи ла, у по ку ша ју да се овај фе но-
мен бо ље осве тли из раз ли чи тих угло ва, па и те о риј ског. Ја вља ју 
се и по ку ша ји кла си фи ко ва ња раз ли чи тих пра ва ца раз ми шља ња 
о „ме ком пра ву“, као што су по зи ти ви стич ки, ра ци о на ли стич ки 
и кон струк ти ви стич ки.26) По зи ти ви стич ки ори јен ти са ни ауто ри 
ја сно ука зу ју на то да „ме ко пра во“ у су шти ни ни је пра во, јер је 
прав но нео ба ве зу ју ће, Мар фи (Murphy) би ре као да је оно ок си мо-
рон,27) да оба ве зе ко је из ње га про ис ти чу ни су ни „ме ке“ ни „твр-
де“, јер оне уоп ште ни су пра во.28) Мно ги од њих до дат но ис ти чу да 
се ипак оно не сме за не ма ри ти, јер се мо же ко ри сти ти као од скоч на 
да ска за „твр до“, кла сич но пра во, те да на тај на чин не-пра во мо же 
да пре ра ста у пра во. Ра ци о на ли сти, ма ње кри тич ки рас по ло же ни, 
твр де да др жа ве мо гу би ра ти из ме ђу ин стру ме на та јед ног и дру гог 
„пра ва“, за ви сно од ни воа спрем но сти да про мо ви шу од ре ђе но ре-
ше ње. Они су уве ре ни да и „ме ко“ и „твр до“ пра во мо гу би ти од 
ко ри сти др жа ва ма у за ви сно сти од при ли ка, та ко да  ни јед но од 
њих ни је су пер и ор но са мо по се би, те да без про бле ма мо гу упо-
ре до функ ци о ни са ти.29) Као ар гу мент у ко рист „ме ког пра ва“ че сто 
на во де и чи ње ни цу да оно „ма ње ко шта“ и ма ње угро жа ва др жав ни 
су ве ре ни тет. Кон струк ти ви сти, нај зад, ис ти чу да је „ме ко пра во“ 
ве о ма по го дан ме ха ни зам за ускла ђи ва ње од но са ме ђу др жа ва ма 

26) По ме ну ту кла си фи ка ци ју ста во ва ну де G. Shaf fer, M. 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“, So ci ety of In ter na ti o nal Eco no mic Law On li ne Pro ce e dings Wor king Pa per, No. 
45/2008, p. 2, до ступ но на http://www.ssrn.com/link/SIEL-Ina u gu ral-Con fe ren ce.html. Ови 
ауто ри спа да ју ме ђу оне ко ји ре ла ти ви зу ју пре ви ше оп ти ми стич ки по глед на иди лич ни 
од нос hard и soft law и на оче ки ва не ко ри сти ко је пру жа ју „ме ки“ ме ха ни зми, ука зу ју ћи 
на мо гу ће ду бље сло је ве не сла га ња оних ко ји кре и ра ју soft law, за кљу чу ју ћи да је ин тер-
ак ци ја из ме ђу hard и soft law мо гу ћа са мо под од ре ђе ним усло ви ма, ко ји у осно ви за ви се 
од од но са сна га глав них свет ских фак то ра, p. 52-53.

27) Ме ђу овим ауто ри ма ис ти че се и A. D’Ama to, „In ter na ti o nal Soft Law, Hard Law, and Co-
he ren ce“, Nor thwe stern Pu blic Re se arch Pa per, 2008, No. 08-01, до ступ но на http://ssrn.
com/ab stract=1103915; J. F. Murphy, op. cit., p. 34. Ту спа да и J. Klab bers, „The Re dun-
dancy of Soft Law“, Nor dic Jo ur nal of In ter na ti o nal Law, 1986, 65, p. 181, ко ји ис ти че да 
пра во не мо же би ти ма ње или ви ше оба ве зу ју ће („law can’t be mo re or less bin ding“), као 
и мно ги дру ги за го вор ни ци би нар ног, или/или де фи ни са ња.

28) P. We il, „To ward Re la ti ve Nor ma ti vity in In ter na ti o nal Law“, Ame ri can Jo ur nal of In ter na-
ti o nal Law, 1983, 77, p. 413: „the se obli ga ti ons are ne it her soft law nor hard law: they are 
simply not law at all“. Опо ме на о „ре ла тив ној нор ма тив но сти“ ме ђу на род ног пра ва ко ју 
је Про спер Вејл у том тек сту из ре као пре то ли ко го ди на, да нас је до би ла на ак ту ел но сти, 
по што је сна жно по твр ђе на у прак си.

29) Гу зман твр ди да се др жа ве из раз ло га ра ци о нал но сти опре де љу ју за soft law, A. Gu zman, 
„The De sign of In ter na ti o nal Agre e ments”, The Euro pean Jo ur nal of In ter na ti o nal Law, Vol. 
16, 2005, 4, p. 591. О раз ло зи ма због ко јих soft law обич но до би ја  пред ност, ви де ти и: A. 
T. Gu zman, T. L. Meyer,  „In ter na ti o nal Soft Law“, Jo ur nal of Le gal Analysis, Vol. 2, 2010, 1, 
p. 171.  
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и да мо же бит но олак ша ва ти тај ва жан про цес и циљ. За њих је 
глав ни кри те ри јум пи та ње ефи ка сно сти ових ин стру ме на та, а не 
да ли су фор мал но оба ве зу ју ћи или не и ис ти чу да у од ре ђе ним 
окол но сти ма soft law мо же по сти ћи бо ље ре зул та те у при ме ни не го 
hard law, уз под се ћа ње да је ско ро це ло куп но ме ђу на род но пра во 
на од ре ђе ни на чин „ме ко“.30) При том на ро чи то ис ти чу окол ност да 
је soft law је ди ни прав ни ин стру мент ко ји не вла дин сек тор има на 
рас по ла га њу, као и да „ме ко пра во“ мо же по слу жи ти као ка та ли-
за тор при ли ком про ме на у од но си ма ме ђу на род ног и уну тра шњег 
пра ва. Из тих број них ела бо ри ра ња soft law де фи ни ци ја, про из ла зи 
и за ни мљи ва, у осно ви тач на ка те го ри за ци ја три основ не функ ци је 
„ме ког пра ва“: као пред-пра во (pre-law fun ction), ка да soft law пред-
ста вља при пре му за hard law, као до дат но пра во (law-plus fun ction), 
ка да се soft law ко ри сти да до пу ња ва или ту ма чи hard law, и као 
па ра-пра во (pa ra-law fun ction), ка да soft law на до ме шћу је не по сто-
је ће hard law,31) уз уоби ча је ну по тку да су ова два пра ва ком пле-
мен тар на и да њи хо ва ин тер ак ци ја у осно ви да је по зи тив не ис хо де.

Ка ко Гер сен и По знер (Ger sen, Po sner) с пра вом ис ти чу, soft 
law по ста је све при сут но – од еко но ми је и ме ђу на род ног пра ва, до 
устав ног или управ ног пра ва на на ци о нал ном ни воу. Ипак, на ро чи-
то је ме ђу на род но пра во ње го во оми ље но ста ни ште, иако се по сте-
пе но све ви ше увла чи и у уну тра шње пра во.32) Област оно га што се 
мо же на зва ти soft law пред ста вља ју не са мо Уни вер зал на Де кла ра-
ци ја о људ ским пра ви ма или Ре зо лу ци је Ује ди ње них на ци ја, ко је 
на во де као при мер Гер сен и По знер, не го све ши ри круг пре по ру-
ка, про то ко ла, а по го то во упут ста ва или во ди ча (gu i de li nes), ко је 
нај че шће до но се број не ме ђу на род не ор га ни за ци је, у обла сти ма у 
ко ји ма је не по год но, по ли тич ки пре а гре сив но или очи глед но не-
ре ал но, да се не ки циљ по стиг не кроз кла сич не, „твр де“ из во ре 
пра ва. Soft law нор ме се на ро чи то ра до ко ри сте у Европ ској уни ји, 
по го то во од ка да је у мо ду ушао тзв. „отво ре ни на чин ко ор ди на-
ци је“ (OMC – open met hod of co or di na tion, на при мер, у обла сти 
за по шља ва ња, дру штве не ин клу зи је, ими гра ци о не по ли ти ке, ази-
ла на та, ЛГБТ по пу ла ци је, еко ло ги је, обра зо ва ња, итд.). На рав но, 

30) K. W. Ab bott, S. Dun can, „Hard and Soft Law in In ter na ti o nal  Go ver nan ce“, In ter na ti o nal 
Or ga ni za tion, Vol. 54, 2000, 3, p. 421.

31) A. Pe ters, I. Pa got to, „Soft Law as a New Mo de of Go ver nan ce: A Le gal Per spec ti ve“, New-
Gov  Pro ject No. CIT1-CT-2004-506392, до ступ но на http://ssrn.com/ab stract=1668531, 
35.

32) Већ сам на слов јед ног од нај по зна ти јих ра до ва о ра ши ре но сти soft law у обла сти устав-
ног пра ва САД, го во ри до вољ но ја сно о ње го вом ка рак те ру и зна ча ју за уну тра шње 
пра во, ви де ти: E. A. Young, „The Con sti tu tion Out si de the Con sti tu tion“, Yale Law Jo ur nal, 
Vol. 408, 2007, 117.
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то за со бом по вла чи и низ озбиљ них прак тич них и те о риј ских кон-
се квен ци и ди ле ма.33)

НАЧЕЛОЛЕГАЛИТЕТА
VS. ВЛАДАВИНА„МЕКОГПРАВА“

На осно ву до са да ре че ног, сте као би се ути сак да је soft law 
је дан за и ста ве о ма ко ри стан ин стру мент, ко ји уно си по треб ну ди-
на ми ку и флек си бил ност у (ме ђу на род но) пра во и ко ји омо гу ћа ва 
хи три је нор ма тив но ре а го ва ње од кла сич них из во ра пра ва. Али, на 
пу ту ка по зи тив ној оце ни „ме ког пра ва“ ис пре чи ла се јед на ве ли-
ка не да ћа, а то је иза зов прин ци па ле га ли те та, па уто ли ко и ши ре 
– ње го ве ком па ти бил но сти са прав ном др жа вом и вла да ви ном пра-
ва. Ди ле ме, да ка ко, не би би ло ка да би из бор при оп ци ји soft law 
или ле га ли тет (вла да ви на пра ва) мо гао би ти ис кљу чив. На јед ној 
стра ни сто је пред но сти ко је та ко иза зов но ну де soft law ме ха ни зми 
уз све сво је ма не, а на дру гој опа сно сти ко је они но се у од но су на 
фун да мен тал не прав не прин ци пе. Да ли је ме ђу њи ма мо гу ћа ко ег-
зи стен ци ја? По ко ју це ну, и под ко јим усло ви ма?

Пред но сти ко је ну ди „ме ко пра во“ су очи глед не и ја сно је да 
је из праг ма тич них раз ло га те шко од ре ћи га се, по го то во у усло-
ви ма бр зих про ме на ко је ка рак те ри шу са вре ме ни свет. Оно је ту 
да при ско чи у по моћ ка да по сто ји по тре ба за ефи ка сним и ad hoc 
ин тер вен ци ја ма, оно отва ра мо гућ ност лак шег де ло ва ња у ви ше 
по ступ них ко ра ка јер се лак ше ме ња, оно је флек си бил ни је (fle-
xi ble go ver nan ce style), ди на мич ни је, ре флек сив ни је, кон сен зу ал но 
– и ко је све епи те те soft law ни је до би ло у рас пра ва ма о ње го вим 
пред но сти ма. Оно вр ши ма њи при ти сак на су ве ре ни тет, оста вља 
при ли чан обим сло бо де др жа ва ма у по гле ду ње го вог при хва та ња, 
а, по врх све га, оно би тре ба ло да пред ста вља од раз ква ли тет ни јих 
од но са у ме ђу на род ној за јед ни ци, ко ји се за сни ва ју на са рад њи, 
ко ег зи стен ци ји (са мо још не до ста ју атри бу ти „ак тив ној, ми ро љу-
би вој“), де мо кра ти ји, мо ра лу, прав ди и дру гим ве ли ким на че ли ма 

33) M. Daw son, „Soft Law and the Ru le of Law in the Euro pean Union: Re vi sion or Re dun-
dancy?“, EUI Wor king Pa pers RSCAS, 2009, 24, Ro bert Schu man Cen tre for Advan ced Stu-
di es, до ступ но на http://ssrn.com/ab stract=1415003; D. Tru bek, L. Tru bek, „Hard and Soft 
Law in the Con struc tion of So cial Euro pe: The Ro le of the OMC“, Euro pean Law Jo ur nal, 
Vol. 11, 2005, 3, p. 356-361; L. Sen den, Soft Law in Euro pean Com mu nity Law, Hart, Por-
tland, 2004; G. Falk ner et al., Complying with Euro pe: EU har mo ni sa tion and soft law in the 
mem ber sta tes, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2005, са оби љем при ме ра ка ко 
функ ци о ни шу и ка кве ефек те оства ру ју по је ди не пре по ру ке и ди рек ти ве ЕУ у раз ли чи-
тим др жа ва ма чла ни ца ма. 
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и не спор ним по ли тич ким вред но сти ма.34) Нај зад, као јед на од глав-
них пред но сти у ме ђу на род ним од но си ма нај че шће се ис ти че ње-
го ва фор мал на нео ба ве зност, из ко је у осно ви про из ла зи ве ћи на 
на ве де них по год но сти ко је „ме ко пра во“ но си са со бом (на ро чи-
то мо гућ ност ње го вог јед но стра ног на пу шта ња), чи ме се на чел но, 
по сред но или не по сред но, у ну кле у су од би ја ју при го во ри да оно 
на ру ша ва прин цип ле га ли те та: на про сто, то ни је оба ве зу ју ће пра-
во и ко не же ли, не мо ра га при ме њи ва ти. 

До ду ше, про блем је ипак знат но ком плек сни ји: soft law је 
у том по гле ду „по ла ри ба, по ла де вој ка“, злат ник са две раз ли чи-
те стра не, иде ја са дво стру ком при ро дом, јер оно у нај ма њу ру ку 
пред ста вља „ква зи-пра во“. На и ме, фор мал на нео ба ве зност не зна-
чи увек и су штин ску нео ба ве зност: мо рал ни при ти сак, ука зи ва ње, 
опо ме на, пре кор, „про зив ка“ и сра мо ће ње („na ming and sha ming“), 
оче ки ва ње, усло вља ва ње, па и прет ња, до де љи ва ње или ус кра ћи-
ва ње по мо ћи и сви они ван прав ни ин стру мен ти санк ци о ни са ња 
ко ји пра те не по што ва ње оби чај них или мо рал них нор ми, у ме ђу-
на род ним од но си ма де лу ју са још ве ћом си ли ном и ите ка ко ути-
чу на по на ша ње су бје ка та ко ји ма су упу ће не. Уоста лом, кон тро ла 
над дру штвом се од вај ка да оства ри ва ла не са мо кроз ин стру мен-
те прав ног ре гу ли са ња, не го и по мо ћу ал тер на тив них ме ха ни за ма 
уре ђе ња дру штве них од но са ко ји ни су за со бом по вла чи ли не по-
сред ну прав ну оба ве зност, а ко ји су се че сто по ка зи ва ли моћ ни јим 
и од са мог пра ва. Ти ме се, са мо у још из ра же ни јем об ли ку, вра ћа мо 
на ста ри Хар тов оп шти про блем ле га ли те та ме ђу на род ног пра ва, 
ко је, пре ма ње го вом ми шље њу, по фор ми, иако не и по са др жи ни, 
под се ћа на јед но став не ре жи ме пр во бит ног оби чај ног пра ва. Уко-
ли ко по сто ји ве ћи сте пен ко хе зи је јед не за јед ни це, уто ли ко ће се 
soft law у њој лак ше уста но вља ва ти и при ме њи ва ти. Има ми шље ња 
да је, упра во због то га, по сто ја ње soft law у ЕУ при хва тљи ви је не го 
у гло бал ној ме ђу на род ној за јед ни ци – због ве ћег сте пе на по ли тич-
ког, дру штве ног и кул тур ног сла га ња и лак шег кон сен зу са. Отуд и 
став да је ње го во по сто ја ње знак не при ми тив ног, већ на су прот то-
ме, зре лог и сна жног дру штва, у ко ме ни је нео п ход но да све од но се 
ре гу ли ше пра во.35)

Soft law је лак му сов па пир за hard law, за са гле да ва ње ар гу-
ме на та pro et con tra и при хва тљи во сти по је ди них кон тро верз них 

34) Ме ђу нај зна чај ни јим но ви јим за го вор ни ци ма soft law као из во ра пра ва у те о ри ји ме-
ђу на род ног пра ва је сва ка ко и Са ман та Бе сон, ко ја ука зу је упра во на та кву, по жељ ну 
мо рал ну и по ли тич ку за сно ва ност „ме ког пра ва“, S. Bes son, „The o ri zing the So ur ces of 
In ter na ti o nal Law“, Phi lo sophy of In ter na ti o nal Law (ed. S. Bes son, J. Ta si o u las), Ox ford 
Uni ver sity Press, Ox ford, 2010, p. 163.

35) A. Pe ters, I. Pa got to, op.cit., p. 29.
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ре ше ња кроз ма ње бо лан екс пе ри мент in vi vo; оно је тест њи хо ве 
при јем чи во сти и оправ да но сти, али и ре ла тив но без бе дан оглед, 
јер је од ње га по по тре би лак ше од у ста ти и на пу сти ти га, без оног 
сте пе на ри зи ка ко ји са со бом но си дру штве на и по ли тич ка од го-
вор ност за про ма ша је и ре ше ња у „твр дом пра ву“. У од но су на ме-
ђу на род не уго во ре и дру ге из во ре пра ва, по мо ћу soft law при сту па 
лак ше се до ла зи до нор ме: с об зи ром на то да су у пи та њу ad hoc 
и нео ба ве зу ју ће ре гу ле, из бе га ва се ве то по је ди них уче сни ка, због 
че га се ина че про це ду ра ме ђу на род ног нор ми ра ња мо же оте за ти у 
не до глед. Има ју ћи све то у ви ду, soft law се по ка зу је као де мо крат-
ски и на пре дан ме тод нор ми ра ња, ко ји пред ста вља ве о ма отво рен 
кон цепт, код ко га знат но лак ше до ла зе до из ра жа ја раз ли чи та вред-
но сна пу ње ња и ци ље ви, по пут де мо кра ти је, људ ских пра ва, еко-
ло ги је, итд., ко ја ни су спор на у зре лом и де мо крат ском си сте му.

Али, на тој тач ки се уве ли ко до ла зи до дру ге стра не ме да ље, 
због че га soft law је дан аутор на зи ва смо кви ним ли стом за си лу. 
„Ства ра њем не си гур но сти, soft law кон цепт до при но си дро бље њу 
це ло куп ног прав ног си сте ма. Ка да се јед ном по ли тич ки или мо-
рал ни об зи ри уву ку у пра во, оно гу би сво ју ре ла тив ну ауто но ми ју 
од по ли ти ке или мо ра ла, и та ко по ста је ни шта ви ше до смо квин 
лист за си лу... Дру гим ре чи ма: уко ли ко не ин си сти ра мо на то ме да 
се пра во мо же ства ра ти са мо кроз про це ду ре ко је су са ме ство ре не 
да би ре гу ли са ле на ста нак пра ва, нор ме ко је би из то га про из и шле, 
без об зи ра на то ко ли ко су пле ме ни то за ми шље не, увек ће оста ти 
сум њи ве... мо ра мо ин си сти ра ти на од ре ђе ном сте пе ну фор ма ли-
зма, јер је упра во фор ма ли зам тај ко ји нас шти ти од ар би трер но сти 
си ле.“36) Или, ре чи ма Ди не Шел тон (Di nah Shel ton), аутор ке и уред-
ни це јед не од во де ћих но ви јих књи га о овој те ми, soft law уоп ште и 
ни је пра во, не го по ли ти ка.37) 

Та ко у нај о штри јем и нај са же ти јем об ли ку гла си оп ту жба 
про тив soft law. Опа сно сти ко је оно до но си пр вен стве но, да кле, 
про из ла зи из дис пер зи је нор ма тив ног ауто ри те та, још ве ћег за ма-
гљи ва ња истин ског из во ри шта прав не нор ме не го што је то слу-

36) J. Klab bers, „The Un de si ra bi lity of Soft Law“, Nor dic Jo ur nal of In ter na ti o nal Law, 1998, 67, 
p. 381-391.

37) D. L. Shel ton, „Soft Law“, The Ge or ge Was hing ton Uni ver sity Law School Pu blic Law and 
Le gal The ory Wor king Pa per, No. 322, p. 1, до ступ но на http://ssrn.com/ab stract=1003387; 
по ред већ по ме ну те књи ге D. Shel ton, Com mit ment and Com pli an ce (2000), ов де ва ља 
ука за ти и на њен ве о ма ин струк ти ван при лог, у ко ме из ла же два мо гу ћа при сту па пој му 
soft law: „би нар ни“ (нор ме су оба ве зу ју ће или нео ба ве зу ју ће, што ис кљу чу је soft law 
као ло гич ку кон тра дик ци ју) и „кон ти ну ум“ при ступ (ко ји под ра зу ме ва мо гућ ност сте пе-
но ва ња нор ма тив но сти, што до зво ља ва уте ме ље ње „ме ког пра ва“), ви де ти: D. Shel ton, 
„In ter na ti o nal Law and ‘Re la ti ve Nor ma ti vity’“, In ter na ti o nal Law (ed. M. Evans), Ox ford 
Uni ver sity Press, Ox ford, 2003, p. 167. 
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чај код „кла сич не“ ме ђу на род не вла да ви не пра ва ко ја се оства ру је 
кроз уста ље не ме ха ни зме ме ђу на род них уго во ра и де кла ра ци ја (за 
ко је је већ то ли ко пу та ре че но да су бре ме ни та оп те ре ће њи ма) и 
мо гу ћег иде о ло шког и ин те ре сног пу ње ња. Ве ћи сте пен де пер со-
на ли за ци је твор ца прав не нор ме во ди ка ве ћем во лун та ри зму, па 
и мо гу ћој скло но сти ка екс пе ри мен ти са њу при ли ком нор ми ра-
ња, као и про мо ви са њу  пар ти ку лар них по ли тич ких, еко ном ских 
и дру гих ин те ре са. А де пер со на ли зо ва ње оних ко ји кре и ра ју soft 
law до брим де лом их осло ба ђа од од го вор но сти за мо гу ће ис хо де. 
За нор ми ра ње у уну тра шњем пра ву по ли тич ку од го вор ност сно се, 
у крај њој ли ни ји, чла но ви пар ла мен та и пар ти је на вла сти, док је 
за soft law од го вор на ре ла тив но има ги нар на ме ђу на род на за јед ни-
ца. Из тих раз ло га, оно ла ко мо же од и гра ти уло гу Тро јан ског ко ња 
у про мо ви са њу пар ти ку лар них по ли тич ких и иде о ло шких ци ље ва 
од ре ђе них ме ђу на род них су бје ка та, ко ји се те сти ра ју кроз soft law 
– па, ре че но не а ка дем ским реч ни ком, ако про ђе – про ђе.

Осим то га, де ло ва ње, од но сно ста вља ње у из глед јед ног об-
ли ка ди фу зних санк ци ја ко је мо гу про из ла зи ти из „ме ког пра ва“, 
иако је оно на чел но нео ба ве зно, на ро чи то је при сут но ка да су у пи-
та њу ме ђу на род ни су бјек ти не јед на ке фак тич ке по ли тич ке сна ге и 
сте пе на ра њи во сти. Не ку пре по ру ку ко ју јед на чла ни ца ЕУ не мо-
ра без у слов но да при ме њу је, зе мља кан ди дат за при јем ће по свој 
при ли ци при хва ти ти, јер се то од ње то оче ку је или се чак ти ме и 
не по сред но усло вља ва. И не са мо то. Чак и у окри љу ЕУ је дан број 
зе ма ља зду шно при хва та и спро во ди soft law нор ме, док их не ке 
дру ге због уну тра шњих раз ло га и по ли тич ких ин те ре са не а де кват-
но при ме њу ју, а тре ће их све сно за не ма ру ју.38) Све то, да ка ко, во ди 
ка озбиљ ним не до ста ци ма на те ре ну прав не си гур но сти, па и у по-
гле ду прин ци па јед на ко сти и ни за дру гих не спор них вред но сти ко-
је пред ста вља ју те мељ вла да ви не пра ва. Тра га ју ћи за об ја шње њем 
због че га се soft law ко ри сти та ко ра до и та ко че сто, је дан аутор без 
мно го ус те за ња при ме ћу је да soft прав не нор ме мо гу лак ше од го во-
ри ти (јед но стра ним) по тре ба ма по је ди них др жа ва или јед не гру пе 
др жа ва,39) али и тре нут но пре о вла ђу ју ћим вред но сним из бо ри ма 
ко ји су, тре ба ли то по себ но ис ти ца ти, про мен љи ви. Уто ли ко soft 
law мо же, знат но лак ше и при кри ве ни је не го „твр до пра во“, пред-
ста вља ти ме ха ни зам ин стру мен та ли за ци је по је ди нач них ин те ре са, 
а не иде а ли стич ки за ми шљен плод кон сен зу са јед ног хар мо нич ног 

38) G. Falk ner et al., op. cit., p. 201 и да ље. Ауто ри ове три вр сте по на ша ња др жа ва чла ни ца 
ЕУ у од но су на soft law де фи ни шу као a world of law ob ser van ce, a world of do me stic po-
li tics и, нај зад, a world of ne glect, p. 321.

39) T. Meyer, op. cit., p. 893. 
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и зре лог то та ли те та. Soft law по ста је не са мо пре двор је за не ку бу-
ду ћу „твр ду“, „пра ву“ прав ну нор му, не го све ви ше мо же по ста ја ти 
и њен суп сти тут.

Ве ли ки иза зов пред ста вља и тен ден ци ја „очвр шћа ва ња“ ме-
ког пра ва, ако не баш екс пли цит ним пре у зи ма њем у оба ве зу ју ћим 
ме ђу на род ним до ку мен ти ма, оно ма кар по сте пе ним пре ра ста њем 
у оби чај. У нај за о штре ни јем об ли ку фе но мен „очвр шћа ва ња“ ме-
ког пра ва се ма ни фе сту је при ли ком ње го вог пре се ље ња из ме ђу-
на род ног у уну тра шње прав не си сте ме, где soft law пре по ру ке (у 
осно ви са кон сен зу ал ним по ли тич ким из во ри штем ко ји оства ру ју 
нај моћ ни ји ак те ри на ме ђу на род ној сце ни, на раз ли чи тим ни во и-
ма и ло ка ци ја ма) не по сред но упли ви шу кла сич на, твр да, за кон ска 
нор ма тив на ре ше ња уну тра шњег пра ва и од нео ба ве зу ју ћих ме ђу-
на род них, по ста ју оба ве зу ју ће уну тра шње нор ме.40) На тај на чин 
soft law мо же сте ћи и фор мал ни ле га ли тет (на уну тра шњем ни воу), 
ма да га у су шти ни ни ка да ни је има ло у сво јој ко лев ци – на ме ђу-
на род ном пла ну. На рав но, те шко да је уоп ште по треб но ис ти ца ти 
до ко је ме ре је та ко за ми шљен ме ха ни зам мо гу ћег „очвр шћа ва ња“ 
ме ког пра ва да је ве тар у ле ђа про це си ма прав не гло ба ли за ци је, са 
свим ње го вим пред но сти ма и ма на ма, али и ре ла ти ви зо ва њу прин-
ци па ле га ли те та. 

Због то га би, у крај њој ли ни ји, ши ре ко ри шће ње soft law во-
ди ло ка озбиљ ни јој по тре би да се ре фор му ли ше прин цип ле га ли-
те та, јер оно уно си из ве стан сте пен нор ма тив не флек си бил но сти, 
па – за што не ре ћи без мно го око ли ше ња – и из ве стан сте пен мо-
гу ћег нор ма тив ног во лун та ри зма. Ово уто ли ко пре јер, с об зи ром 
на њи хов нео ба ве зу ју ћи ка рак тер, soft law нор ме из ми чу сва ком 
об ли ку кон тро ле устав но сти и за ко ни то сти. Уто ли ко се кроз њих 
у од ре ђе ној ме ри на чел но отва ра про стор за при лич но не кон тро ли-
са но из ме шта ње пра ва на те рен по ли ти ке, еко но ми је, па и на у ке, 
од но сно из ме шта ње про це са кре и ра ње нор ми у би ро крат ско-тех-
но крат ско-екс перт ске кру го ве ко ји не ма ју де мо крат ски по твр ђен 
ле ги ти ми тет.41) У по ку ша ји ма да се по ми ре soft law и прин цип 
ле га ли те та, ја вља ју се гла со ви да је по треб но раз ви ја ти но ве кон-
цеп ци је ле га ли те та, с об зи ром на ње го ва огра ни че ња у пост-на-

40) На слич ном су фо ну и раз ми шља ња D. Shel ton, „Soft Law“, p. 2.

41) За ни мљи во је да је то га у до број ме ри све стан и Европ ски пар ла мент, ко ји при лич но 
ја сно за у зи ма став пре ма OMC и „ме ком пра ву“ у јед ној сво јој ре зо лу ци ји из 2007. го ди-
не, у ко јој без мно го ус те за ња ука зу је да је то „прав но ду би о зна“ тен ден ци ја ко ја функ-
ци о ни ше без до вољ но пар ла мен тар ног уче шћа, и због ко је мо же до ћи до кон фу зи је и 
не си гур но сти у обла сти у ко јој би ја сно ћа и прав на из ве сност тре ба ло да има ју пре ва гу, 
ви де ти: Euro pean Par li a ment Re so lu tion on the in sti tu ti o nal and le gal im pli ca ti ons of the use 
of soft law in stru ments, No. 2007/2028 (INI), Po int N. 
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ци о нал ном окру же њу, ко ја ће обез бе ди ти по тре бан ба ланс из ме ђу 
ди на ми зма и ста бил но сти. „Ако се ме ђу на род но пра во не укла па 
у по јам пра ва ка ко се оно де фи ни ше у уну тра шњем пра ву, то не 
мо ра би ти про блем ле га ли те та (са мо) ме ђу на род ног пра ва, већ (та-
ко ђе) про блем са мих кри те ри ју ма и, уто ли ко, по сто је ће прав не те-
о ри је“,42) ве ли Тви нинг (Twi ning) го во ре ћи о ме ђу на род ном пра ву 
уоп ште, што се mu ta tis mu tan dis још ви ше од но си на soft law. Је дан 
дру ги аутор то ме до да је да се ле га ли тет не шти ти раз во дом из ме-
ђу пра ва и дру штве ног окру же ња и по тре ба, не го по ку ша ји ма да 
се за ви сност пра ва од на ци о нал ног и функ ци о нал ног кон тек ста у 
ко ме ће се при ме њи ва ти, ко ри сти у сми слу ја ча ња ре спон зив них и 
ле ги тим них об ли ка до но ше ња од лу ка у бу дућ но сти.43) Да кле, ле ги-
ти ми тет ис пред ле га ли те та.

Све је то при лич но опа сно за вла да ви ну пра ва, ко ја је већ са-
ма по се би при лич но ра њи ва, а то по го то во по ста је ка да се опа сно-
сти умно жа ва ју ње ним из ди за њем на ме ђу на род ни ни во. С дру ге 
стра не, soft law је ре ал ност од ко је се не мо же по бе ћи, и ко ја ће по 
свој при ли ци да ље ши ри ти сво је до ме те, све ви ше пре ра ста ју ћи 
у су ро гат кла сич ног пра ва (hard law) и ко ја не сум њи во има из ве-
сне пред но сти, због ко јих га др жа ве и при хва та ју.44) Али, стал но 
упо зо ра ва ју ће те о риј ско пре и спи ти ва ње ко ли ко је у ме ђу на род ном 
кон тек сту угро же но на че ло ле га ли те та, а ко ли ко је мо гу ћа ње го ва 
ком па ти бил ност са soft law, до ко је је ме ре soft law у кон флик ту са 
на че лом вла да ви не пра ва, пред ста вља је дан од ва жних за да та ка те-
о ри је пра ва, уко ли ко уоп ште не ко још увек ве ру је да се По зне ро ва 
(Po sner) ско ро про ро чан ска ми сао о „опа да њу пра ва као ауто ном-
не ди сци пли не“ мо же ре ла ти ви зо ва ти.45) Soft law и „омек ша ва ње 
пра ва“, у сво јој це ло куп но сти – по чев од спор но сти ње го вог ма те-
ри јал ног из во ра до на чи на ње го ве при ме не и ње го вих по сле ди ца 
– пред ста вља ва жан ек сер у ков че гу кла сич ног на че ла ле га ли те та, 
ка кво је оно би ло ве ћим де лом XX ве ка (што не зна чи да и оно са мо 
уоп ште не тре ба да се при ла го ђа ва но вим усло ви ма). С дру ге стра-
не, ско ро је не мо гу ће, а и не це лис ход но, са свим се од ре ћи пред-
но сти ко је мо же до но си ти soft law, на рав но све у за ви сно сти од 
на чи на ње го вог ко ри шће ња, што се у крај њој ли ни ји сво ди на нео-

42) W. Twi ning, Glo ba li za tion and Le gal The ory, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2000, 
p. 50. Ви де ти и: D. Ge or gi ev, op. cit., p. 1-14.

43) M. Daw son,  op.cit., p. 15-16.

44) A. T. Gu zman, T. L. Meyer, op. cit., p. 171 на во де че ти ри глав на раз ло га због ко јих др жа ве 
ко ри сте soft law, ма да би та ли ста мо гла би ти знат но ду жа.

45) R. Po sner, „The Dec li ne of Law as an Auto no mo us Di sci pli ne“, Har vard Law Re vi ew, 1986, 
100, p. 761. 
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п ход ност да се у сва ком по је ди ном слу ча ју ва ло ри зу ју оправ да ност 
и ко ри сти уво ђе ња soft law нор ми у од ре ђе ну област ре гу ли са ња. 
Све у све му, дру гим ре чи ма, и овај фе но мен би мо рао под ле га ти 
не ком об ли ку costs and be ne fits ана ли зе, ко ја у осно ви пред ста вља 
не са мо праг ма тич но пи та ње на ни воу по је ди них слу ча је ва, не го 
по при ма и оп шти ји, те о риј ски зна чај. 

Због то га је је дан од но вих иза зо ва XXI ве ка сва ка ко те о риј-
ско ре по зи ци о ни ра ње на че ла ле га ли те та у од но су на ме ђу на род но 
пра во, јер прав на те о ри ја мо ра да узме у об зир но ву прав ну ре ал-
ност да уну тра шњи по ре дак ни је ви ше са мо до во љан ни ти изо ло-
ван од ме ђу на род ног (по го то во има ју ћи у ви ду и soft law), те да 
пи та ње ле га ли те та са гле да ва на хо ли стич ки и ин те гра ти ван на чин. 
При ли ком та квог ре де фи ни са ња прин цип (ме ђу на род не) вла да ви-
не пра ва мо ра би ти је дан од кључ них бе о чу га, јер је и сам по јам 
прав не др жа ве до жи вео по след њих де це ни ја пре о бра жај, се ле ћи се 
из пр вен стве но прав ног, у по ли тич ки дис курс.46) 

Као не из бе жни угро жа ва ју ћи фак тор ме ђу на род не вла да ви-
не пра ва, као и вла да ви не пра ва у уну тра шњем пра ву, по ја вљу је 
се еко ном ско, по ли тич ко и дру га вред но сна оп те ре ће ња, због че-
га је „опа да ње пра ва као ауто ном не ди сци пли не“ у ме ђу на род ном 
кон тек сту још ви ше при сут но. У том окру же њу, soft law се по ја-
вљу је као јед на од нај и зра же ни јих опа сно сти у од но су на прин цип 
ле га ли те та и вла да ви ну пра ва, као и на дру ге ње го ве су штин ске 
гра див не еле мен те – на ро чи то, мо гу ћим на ру ша ва њем прин ци па 
јед на ко сти, а још ви ше прав не си гур но сти, пре све га због не у јед-
на че ног сте пе на нор ма тив но сти. Опа сност је уто ли ко ве ћа, јер soft 
law нор ме, у на че лу, фор мал но не на ру ша ва ју те основ не прин ци-
пе (с об зи ром на то да су фор мал но нео ба ве зу ју ће), али иза зи ва ју 
ефек те као да то је су (и то er ga om nes!), а да уз све то не по сто је 
по зна ти ме ха ни зми њи хо вог огра ни ча ва ња и кон тро ле, ко ји ма је 
под врг ну то „твр до“ пра во. Упо ре до с тим, оства ру је се пре ли ва ње 
опа сно сти ко је но си ме ђу на род на вла да ви на пра ва на вла да ви ну 
пра ва у уну тра шњем пра ву. Али, све то исто вре ме но мо ра пред ста-
вља ти сти му ланс за про ме не и но ва те о риј ска про ми шља ња ка ко да 
се раз ре ши су прот ста вље ност „ме ког пра ва“ и на че ла ле га ли те та, 
јер би би ло не у пут но због ова квих, до ду ше ве о ма озбиљ них огра-
ни че ња, са свим се од ре ћи пред но сти ко је ну ди soft law.

46) То је јед на од основ них те за у из ван ред ној књи зи J. Che val li er, L’Etat de dro it, Montchre-
stien, Pa ris, 2003. 
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DragutinAvramovic

BY„SOFTENINGTHELAW“TOWARDS
INTERNATIONALRULEOFLAW?

Summary
In this pa per the aut hor analyses pos si bi lity of ele va ting the ru-

le of law con cept to in ter na ti o nal le vel. Con si de ring its fle xi bi lity and 
the fact that it is an open en ded phe no me non, the ru le of law be co mes 
mo re and mo re dis pu ta ble, espe ci ally when it is dis pla ced from na ti o-
nal to in ter na ti o nal con text. Alt ho ugh the term of in ter na ti o nal ru le of 
law is usu ally ta ken for gran ted, it is ar gu a ble if ru le of law co uld even 
exist in in ter na ti o nal law en vi ron ment, re gar ding the lack of stan dard 
san ction mec ha nisms, ove rall in fra struc tu re of glo bal law, be li ef that 
the in ter na ti o nal law do es not ha ve full le gal obli ga tion and spe ci fi city 
of its le gal so ur ces. The aut hor emp ha si zes that spre a ding of soft law 
con cept, which is most com monly used in in ter na ti o nal law, be co mes 
true chal len ge for ru le of law, espe ci ally for the prin ci ple of le ga lity. 
Alt ho ugh soft law con sists of for mally not bin ding le gal norms, it has 
very strong im pact on na ti o nal go vern ments and ge ne ral pu blic. Main 
cha rac te ri stic of soft law, li ke fle xi ble go ver nan ce style, is ten dency to 
its tran sfor ma tion in to hard law. That way soft law le a ves spa ce for di-
scre tion and po li ti cal in flu en ce, and in the sa me ti me tends to be co me 
for mally obli ging.
Key words: Soft Law, In ter na ti o nal Ru le of Law, The Prin ci ple of Le ga lity, 

Thick Ru le of Law, Thin Ru le of Law.   
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Resume
Considering that rule of law is an open-ended phenomenon, along 

with problems arising out of its application in national legal system, the 
author analyses multiplied consequences in elevating rule of law con-
cept to international level. Likewise a continental concept of legal state 
(Rechtstaat), rule of law is a flexible and double faceted notion – being 
a principle with its formal and substantial elements. Therefore two new 
terms appear in contemporary angloamerican terminology attempting 
to acheieve more precize definition. The notion of thick rule of law 
takes into account its moral and value components, posting rule of law 
as a very core of a just society, being connected to liberty and democ-
racy, having consequently a substantial character. The second  notion, 
defined as thin rule of law, is more formally oriented towards technical 
and procedural aspects of rule of law. That division is taken as a ground 
for theoretical shaping and understanding international rule of law, a bit 
differently than its perception in national law. 

Although very notion „international rule of law“ is usually taken 
for granted, it is arguable if rule of law could even exist in international 
law environment, regarding the lack of standard sanction mechanisms, 
overall infrastructure of global law, belief that the international law 
does not have full legal obligation and specificity of its legal sources. 
The author therefore points to the role of „soft law“ concept, which is 
in expansion, being used to overcome those objections. Its wide and 
extensive use in international law becomes true challenge for rule of 
law, especially for the principle of legality. The author admits that soft 
law has some advantages, as it is less formal, very flexible, easier and 
less costly to negotiate, provides greater elasticity for states, offers 
more opportunity to regulate some sensitive issues, etc. However, al-
though soft law consists of formally not binding legal norms, it has very 
strong impact to national governments and politics, and particularly 
to national legislations. Along with it, main characteristic of soft law, 
similarly to flexible governance style, is tendency to its transformation 
into hard law. Using different less formal instruments like recommen-
dations, protocols, guidelines. etc. in defining norms, soft law leaves 
space for discretion and political influence, providing for a variety of 
informal intenational sancions that work quite well, starting with easy 
forms of expectations, warnings, „naming and shaming“, ending with 
a more open preassure by conditioning, taming, refusing (or granting) 
financial and other forms of aid, etc. - in a word, using many extra-
legal mighty instruments to enforce a soft law norm. In the same time 
it tends not only to be transformed into „hard law“, but to become its 
substitute. This is why soft law becomes an important new challenge 
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for international rule of law, particularly for the principle of legality 
as one of its basic features and stable normative expectations. Disper-
sion of normative authority leaves a wide space for (often well hidden) 
particular political and ideological goals and influences. Therefore, the 
legal theory is obliged to find a middle path how to solve the problem 
of legality, not simply by refusing soft law as an instrument, as it may 
evidently be useful.

* Овај рад је примљен 23. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
20. јуна 2011. године.



УДК: 316.334.56+316.7:34(497.11)
Прегледни рад

Српска политичка мисао 
број 2/2011.

год. 18. vol. 32.
стр. 289-310.

289

ЖаркоАнђелковић
Београд 

 

ПредрагБлагојевић
Београд 

МаркоАнђелковићСлијепчевић
Београд

ПРАВНИАСПЕКТ
УРБАНЕКУЛТУРЕУСРБИЈИ

Сажетак
Има ју ћи у ви ду зна чај раз во ја ур ба не кул ту ре за функ ци о ни-

са ње оп ште кул ту ре у Ср би ји, пот пу но је ра зу мљив ин те рес др жа-
ве да сво јим ути ца ји ма омо гу ћи усло ве за су штин ски на пре дак ове 
из у зет но ва жне обла сти функ ци о ни са ња на шег дру штва. Прав ни 
аспект раз во ја ур ба не кул ту ре у Ср би ји је за сно ван пре све га на 
др жав но-прав ном ути ца ју ко ји се оства ру је на си стем ски уре ђе-
ним на че ли ма ко ја јед на уре ђе на за јед ни ца мо ра кроз при ме ну др-
жав но-прав них ин стру ме на та да спро во ди у прак си. Овај ути цај се 
су штин ски ре а ли зу је кроз по сто ја ње чи та вог ни за прав них ака та 
ко ји ре гу ли шу ову област и та ко ства ра ју од го ва ра ју ћи прав ни ам-
би јент за раз вој ур ба не кул ту ре у на шој зе мљи. У пи та њу је јед-
на из у зет но ди на мич на област ко ја сво ју ела стич ност за сни ва на 
оба ве зи при ла го ђа ва ња по тре ба ма ко је раз вој ур ба не кул ту ре од 
ње зах те ва. Ту је уло га гра до ва под јед на ко зна чај на као и уло га др-
жа ве, јер они мо ра ју у си нер ги ји сво јих ак тив но сти, ство ри ти нај-
бо ље мо гу ће усло ве за ква ли та тив ни на пре дак ове вр сте кул ту ре, 
ко ја сва ка ко у бу дућ но сти мо ра би ти на мно го ви шем ни воу. У том 
кон тек сту ни ка ко не сме мо за не ма ри ти ни уло гу су бје ка та у кул-
ту ри ко ји сво јом енер ги јом пред ста вља ју основ ни ре сурс раз во ја 
ур ба не кул ту ре и ко ји у скла ду са сво јом ефи ка сно шћу, мо ти ви шу 
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др жа ву да сво јим ин стру мен ти ма још ви ше учи ни за да љи раз вој 
ур ба не кул ту ре у Ср би ји.
Кључ не ре чи: кул ту ра, ур ба на кул ту ра, прав ни аспект, Ср би ја. 

Прав на уре ђе ност обла сти кул ту ре, а са мим тим и ур ба не 
кул ту ре као ње ног зна чај ног де ла, пред ста вља је дан не у о би ча је ни 
аспект по сма тра ња ове из у зет но ва жне обла сти чо ве ко вог жи во та, 
јер се по ло жај кул ту ре у кон тек сту ње ног по зи ци о ни ра ња у прав-
ном си сте му јед не др жа ве и ути ца ја тог си сте ма на њен раз вој, до 
са да ни је тре ти рао као те ма ко ја за слу жу је би ло ка кву вр сту зна чај-
ни је ана ли зе. У том кон тек сту мо же мо ре ћи да, иако су не ки дру ги 
ути ца ји на раз вој кул ту ре, као што су со ци о ло шки, кул ту ро ло шки, 
еко ном ски, исто риј ски и т.сл. не спор ни, за по че так је по треб но ба-
рем пре по зна ти, ни шта ма ње зна ча јан ути цај прав не уре ђе но сти 
кул ту ре на њен раз вој. Јер, иако ур ба ну кул ту ру у су шти ни тво ре 
сво јим ра дом и та лен том са мо кул тур ни ства ра о ци, прав ни си стем 
у ко ме она функ ци о ни ше има  ин фра струк тур ну уло гу без ко је не-
ма ни кул тур ног ства ра ња, а са мим тим ни кул ту ре.

УРБАНАКУЛТУРАКАОСАСТАВНИДЕОКУЛТУРЕ

Утвр ђи ва ње тач ног зна че ња пој ма кул ту ре је од из у зет ног 
зна ча ја, из ме ђу оста лог и због то га што, као што је не ко ре као, у 
шу ми раз ли чи тих пој мо ва кул ту ре и на уч ни ци по ста ју све сни да 
овај из раз, зна че ћи сва шта, до ла зи у опа сност да не зна чи ни шта.1) 
С об зи ром на за и ста ши ро ку област ко ју кул ту ра у свом основ ном 
зна че њу по кри ва, ја сно је да је сход но то ме и ње но пре ци зно де фи-
ни са ње под ло жно раз ли чи тим ути ца ји ма. У том кон тек сту тре ба 
ре ћи да се кул ту ра мо же по сма тра ти са раз ли чи тих аспе ка та ко ји 
у ства ри пред ста вља ју те о риј ске по став ке ко ји ма се вр ши по ку шај 
си сте ма ти зо ва ног тре ти ра ња ове, из у зет но сло же не и „не у хва тљи-
ве за де фи ни са ње“ по ја ве у дру штву. Ти аспек ти по сма тра ња пој ма 
кул ту ре мо гу би ти ан тро по ло шки, со ци о ло шки, ху ма ни стич ки, по-
зи ти ви стич ки, нор ма ти ви стич ки, кул ту ра ли стич ки, функ ци о на ли-
стич ки, на ту ра ли стич ки,  исто риј ски, (ет но ло шки), објек ти ви стич-
ки, су бјек ти ви стич ки, ма те ри ја ли стич ки ду хов ни и марк си стич ки. 

Ети мо ло ги ја пој ма кул ту ра упу ћу је на ла тин ски гла гол co le re 
што зна чи об ра ђи ва ти, не го ва ти зе мљу. Кул ту ра спа да у ред нај оп-
шти јих, та ко ре ћи не у хва тљи вих пој мо ва, ко ји се од но се на све, а 
исто вре ме но на ни шта по је ди нач но. Она је ка ко то ле по ка же Дра-

1) Мо мир Ни кић, Кул ту ра и ци ви ли за ци ја, Бе о град, 1995, стр. 920.
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ган Ко ко вић не што што про жи ма све на ве де не и оста ле људ ске де-
лат но сти.2) Кул ту ра се од сли ка ва у оби ча ји ма, на ви ка ма, ре ли ги ји, 
умет но сти... Али, ка ко то Ко ко вић ка же, као што је и чо век не што 
ви ше од ску па раз ли чи тих де ло ва те ла, та ко је и кул ту ра ви ше од 
ску па сво јих умет но сти, оби ча ја и ре ли гиј ских ве ро ва ња.3) 

Ка да је реч о прав ном аспек ту по сма тра ња пој ма кул ту ре, 
ко ји је нео прав да но у сен ци прет ход но на бро ја них те о риј ских по-
став ки, без ди ле ме мо же мо ре ћи да је од су штин ске ва жно сти пре-
ци зно утвр ђи ва ње ма те ри је ко ја се на овај на чин прав но уре ђу је, тј. 
утвр ђи ва ње гра ни ца у ко ји ма се функ ци о нал но «про сти ре» област 
кул ту ре. Кул ту ра, та ко ђе, чи ни је дан од мно го број них фак то ра ко ји 
у ве ли кој ме ри ути чу на при ро ду по ли тич ких си сте ма за јед но са 
еко ном ском раз ви је но шћу дру штва, ин сти ту ци о нал ним окви ром, 
ста нов ни штвом, ме ђу на род ним ути ца јем...4) Да кле, ка да се кул ту-
ра по сма тра са аспек та пра ва и прав не на у ке, он да мо же мо ре ћи 
да она пред ста вља скуп свих об ли ка кул тур ног ства ра ла штва, чи је 
се функ ци о ни са ње за сни ва на прав но уре ђе ним про це ду ра ма, ко је 
у скла ду са прин ци пи ма до ступ но сти, функ ци о нал но сти и еко но-
мич но сти, обез бе ђу ју сло бо дан раз вој кул тур них  обла сти у јед ном 
дру штву.

Ка да је реч о ур ба ној кул ту ри, као де лу оп штег пој ма кул ту-
ре о ко ме смо прет ход но го во ри ли, мо же мо из дво ји ти де фи ни ци ју 
ко ја је на нај јед но став ни ји на чин де фи ни ше, као кул ту ру гра до ва. 
У том кон тек сту би она пред ста вља ла опо зит кул ту ри се ла, тј. ру-
рал ној кул ту ри. И ка да се ра ди о ур ба ној кул ту ри, као и о кул ту ри 
уоп ште, по сто ји ве ли ки број те о ре ти ча ра ко ји су се њом ба ви ли. 
Ве бер ба ве ћи се овим про бле мом ка же да је мо гу ће из дво ји ти пет 
за јед нич ких еле ме на та ко ји од ре ђу ју град ску за јед ни цу: упо ри ште, 
тр жи ште, за ко не и суд ски си стем, удру же ња ур ба них ста нов ни ка 
ко ја ства ра ју осе ћај за јед нич ке са рад ње и ин те ре са, и на кра ју до-
вољ на по ли тич ка ауто но ми ја по треб на да се иза бе ру они ко ји ће 
упра вља ти гра дом.5) Деј вид Хар веј по ве зу је круп не про ме не у аме-
рич ком ур ба ном жи вот ном сти лу са ур ба ном кул ту ром раз ви је ног 
ка пи та ли зма.6) Ма ну ел Ка стелс, са дру ге стра не на град гле да као 
на аре ну за со ци јал не кон флик те ко ји про из и ла зе из кла сних по-

2) Дра ган Ко ко вић, За бо ра вље на кул ту ра , Но ви Сад, Све то ви, 1993, стр.10.

3) Дра ган Ко ко вић, Пу ко ти не кул ту ре, Бе о град, Про све та, 1997, стр. 14.

4) Ми ша Сто ја ди но вић, ,,Иза зо ви по ли тич ких си сте ма на Бал ка ну’’, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, бр. 2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 84-85.

5) Max We ber, The City, The Free Press, Mac mil lan Pu blis hing, 1958, стр. 65-91.

6) Da vid Har vey, So cial Ju sti ce and the City, The Uni ver sity of Ge or gia Press, 1973.
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де ла уну тар ка пи та ли стич ког дру штва.7) Љу бин ко Пу шић ис ти че 
да раз у ме ва ње ур ба не кул ту ре као из дво је ног сег мен та кул ту ре у 
нај ши рем зна че њу ни је мо гу ће.8) 

Ина че је у про шло сти од нос из ме ђу кул ту ре и гра да увек по-
сма тран јед но стра но: кул ту ри је по тре бан град. Ме ђу тим, но ви ји 
кон цепт, под ра зу ме ва обр ну ту те зу, да је гра ду по треб на кул ту ра.9) 
То прак тич но да је кул ту ри јед ну но ву ди мен зи ју у сми слу ње ног 
тре ти ра ња као јед ног од ва жни јих по кре та ча оп штег раз во ја гра до-
ва. Ово је бит но ис та ћи, јер ње но схва та ње у кла сич ном сми слу и 
оче ки ва ња ко ја су ве за на ис кљу чи во за ње ну кул ту ро ло шку уло гу, 
очи глед но ни су до вољ на мо ти ва ци ја за аде кват но по зи ци о ни ра ње 
кул ту ре у при о ри те ти ма оп ште по ли ти ке раз во ја на ших гра до ва. 
По ред то га, ва жно је на гла си ти да иако ур ба на кул ту ра под ра зу ме-
ва по сто ја ње ур ба ног дру штва ко је се при род но ве зу је за град ске 
сре ди не, не ма ја сне ко ре ла ци је из ме ђу ста ти стич ко-де мо граф ских 
и уоп ште ге о граф ских од ред ни ца јед ног гра да са сте пе ном раз ви-
је но сти ње го ве ур ба не кул ту ре. То је ва жно има ти у ви ду јер чи ње-
ни ца да ве ли ки број гра до ва са да ко ри сти иста ору ђа и ин стру мен-
те за сво је стра те гиј ско пла ни ра ње не мо ра да зна чи да је у пи та њу 
пра ви из бор за сва ки град, што им пли ци ра да је нео п ход но да сва ки 
град по зна је сво је ја ке и сла бе тач ке ка да кре и ра сво ју по ли ти ку.10) 

У кул ту ро ло шком и со ци о ло шком сми слу би се мо гло још 
мно го то га ре ћи о ка рак те ри сти ка ма и спе ци фич но сти ма ур ба не 
кул ту ре, али нас ов де за ни ма прав ни аспект ње ног функ ци о ни са-
ња. У том сми слу ће мо још на гла си ти огро ман зна чај ва жно сти 
ква ли те та си сте ма у ко ме функ ци о ни ше кул ту ра јед ног гра да, као 
де ла оп штег др жав но-прав ног си сте ма у ко ме се спро во ди кул тур-
на по ли ти ка јед не зе мље.

Ка да је реч о про бле ма ти ци ко ја се од но си на прав ни аспект 
ур ба не кул ту ре у Ср би ји, чи ни се да је за ње но аде кват но схва та ње, 
нео п ход но об ра ди ти не ко ли ко пи та ња ко ја је, по на шем ми шље њу, 
су штин ски ка рак те ри шу. Пр во пи та ње се од но си на оп шту прав ну 
уре ђе ност ур ба не кул ту ре у Ср би ји, дру го на прав ну уре ђе ност по-
је ди них кул тур них обла сти у Ср би ји ко је су ве за не за ур ба ну кул-

7) Ma nuel Ca stells, The Ur ban Qu e sti on – A Mar xist Apro ach, Fran co is Ma spe ro, 1972.

8) Љу бин ко Пу шић, ,,Ур ба на кул ту ра: осно ва одр жи ве мул ти кул ту рал но сти’’,  Со ци о ло-
шки пре глед,  бр 1-2/2002, стр. 159.

9) Inez Bo garts, In ve sti ra nje u umet nost i kul tu ru – jav na i kul tur na po li ti ka, Be o grad, 2002, str. 
149.

10) Ibid., str. 164.
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ту ру и тре ће пи та ње ко је се од но си на прав ну уре ђе ност су бје ка та 
у кул ту ри ко ји су ина че но си о ци раз во ја на ше ур ба не кул ту ре. 

ОПШТАПРАВНАУРЕЂЕНОСТ
УРБАНЕКУЛТУРЕУСРБИЈИ

На кон што смо раз ја сни ли ди ле ме ко је се од но се на од ре ђе на 
пи та ња ве за на за про бле ма ти ку пој ма оп ште и ур ба не кул ту ре, по-
треб но је пре ћи на ана ли зу ак ту ел ног по зи ци о ни ра ња ур ба не кул-
ту ре у др жав но-прав ном си сте му Ср би је. У том кон тек сту је пр ви и 
основ ни ко рак ана ли за оп ште прав не уре ђе но сти кул ту ре у Ср би-
ји, ко ја се пре све га од но си на по зи ци ју ко ју у том сми слу у на шем 
прав ном си сте му за у зи ма За кон о кул ту ри Ср би је. Овај акт за јед но 
са Стра те ги јом раз во ја кул ту ре у Ср би ји, ус по ста вља ју ћи осно ве 
си сте ма прав не ре гу ла ци је кул ту ре, исто вре ме но пред ста вља не ку 
вр сту „уста ва“ за ком плет но прав но уре ђе ње оп ште, па та ко и за 
област ур ба не кул ту ре. 

Ге не рал но по сма тра но, по сво јој прав ној при ро ди основ ни 
за кон о кул ту ри пред ста вља акт ко ји си стем ски ре гу ли ше осно ве 
на ко ји ма функ ци о ни ше кул ту ра јед не зе мље. При род но је да се то 
чи ни на је дан на че лан на чин, с об зи ром да се ре гу ли са ње де та ља 
пре пу шта дру гим за ко ни ма из обла сти кул ту ре као и под за кон ским 
ак ти ма ко ји се до но се на осно ву њих. С об зи ром да сви ови ак ти 
мо ра ју би ти у са гла сно сти са основ ним за ко ном о кул ту ри, он има 
оп ште при хва ћен на зив кров ни или свод ни за кон, али на ма се чи ни 
да је ипак при ме ре ни ји на зив, основ ни за кон из обла сти кул ту ре.

Што се ти че при ме ра дру гих прав них си сте ма, мо же мо кон-
ста то ва ти да ве ћи на зе ма ља не ма основ не за ко не о кул ту ри, већ да 
су сви про пи си ко ји ре гу ли шу ову ма те ри ју раз вр ста ни или по кул-
тур ним обла сти ма или по од ре ђе ним пи та њи ма ко ји ма се она де-
таљ но ре гу ли шу. По ред то га, нај ве ћи број зе ма ља и у сво јим уста-
ви ма ре гу ли ше не ка нај оп шти ја пи та ња из обла сти кул ту ре, али у 
на чел ној и вр ло огра ни че ној фор ми и мо же мо кон ста то ва ти да ту 
прак тич но не ма ве ли ких раз ли ка ме ђу др жа ва ма без об зи ра на си-
стем њи хо вог др жав ног уре ђе ња. 

Оне зе мље ко је има ју основ не за ко не о кул ту ри, у окви ру 
њих нај че шће уре ђу ју не ка оп шта пи та ња ве за на за кул тур ни раз-
вој, за шти ту кул тур не ба шти не или оп шти ин те рес у кул ту ри, али 
оно што је за јед нич ко за све, од но си се на прин цип на чел ног уре-
ђи ва ња осно ва кул тур не по ли ти ке сво је зе мље. Иако сма тра мо да 
је по сто ја ње јед ног та квог ак та ва жан пред у слов за аде кват но уте-
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ме ље ње си сте ма раз во ја кул ту ре сва ке зе мље, не по сто ји до каз ко ји 
би по твр дио да они си сте ми ко ји га не ма ју, због то га има ју по гре-
шно кон ци пи ра ну кул тур ну по ли ти ку. На ма се чи ни да је основ ни 
за кон о кул ту ри по треб ни ји зе мља ма у раз во ју ко је тек фор му ли-
шу осно ве сво је ефи ка сне и одр жи ве кул тур не по ли ти ке, јер им он 
прак тич но по ста вља не ку вр сту ко ор ди на та за од ре ђи ва ње прав ца 
у ко ме тре ба да се раз ви ја њи хо ва кул ту ра у не ком бу ду ћем пе ри-
о ду. У сва ком слу ча ју сма тра мо да је по сто ја ње основ ног ак та у 
кул ту ри до бар пред у слов за аде кват но по ста вља ње си сте ма ње не 
прав не ре гу ла ци је и да су оне зе мље ко је га има ју, уко ли ко је та-
кав акт ква ли тет но ура ђен, у по зи ци ји да, др же ћи се те мељ них по-
став ки ко је су ре гу ли са не у том основ ном ак ту, прав но ре гу ли шу 
сло же ну област кул ту ре уоп ште, па та ко и ур ба не кул ту ре, на је дан 
уса гла шен и ком па ти би лан на чин.

Што се ти че прав ног ре гу ли са ња обла сти кул ту ре у Ре пу бли-
ци Ср би ји, мо же мо кон ста то ва ти да она до 2009. го ди не ни је има ла 
ова кву вр сту ак та у свом си сте му. До но ше њем За ко на о кул ту ри 
из 2009. го ди не и Ср би ја је ушла у ред зе ма ља ко је има ју основ ни 
за кон ко ји на на че лан и си стем ски на чин ре гу ли ше област кул ту ре. 

У сва ком слу ча ју мо же мо кон ста то ва ти да је др жав но-прав ни 
ути цај на област ур ба не кул ту ре на ше зе мље нај у оч љи ви ји упра во 
кроз при ме ну За ко на о кул ту ри Ре пу бли ке Ср би је, јер су овим ак-
том по ста вље ни те ме љи ње ног кул тур ног раз во ја и та ко оства ре на 
основ на уло га др жа ве у по др шци кул тур ном ства ра ла штву сво јих 
кул тур них ства ра ла ца.

Ина че, основ не по став ке кул тур ног раз во ја Ср би је, ко је се 
ре гу ли шу у овом за ко ну, а ко је су од зна ча ја за раз вој ур ба не кул-
ту ре у на шој зе мљи, од но се се на уре ђи ва ње пи та ња ве за них за 
на че ла кул тур ног раз во ја, де цен тра ли за ци ју кул ту ре, по ло жај ма-
њин ске кул ту ре и фи нан си ра ње у кул ту ри. 

На че ла кул тур ног раз во ја  

За кон о кул ту ри Ср би је је кроз фор му од ре ђи ва ња на че ла 
кул тур ног раз во ја, утвр дио основ не  по став ке на ко ји ма се раз ви ја 
ова област и та ко прак тич но  из вр шио ди рек тан прав ни ути цај на 
област кул ту ре.11) С об зи ром да та на че ла пред ста вља ју нај оп шти је 
по ста вље не гра ни це у ко ји ма се кул ту ра мо же раз ви ја ти, ти ме су 
прак тич но од ре ђе ни и окви ри за ко ри шће ње прав них ин стру ме на та 
у во ђе њу кул тур не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је и сход но то ме ква-
ли те та раз во ја на ше ур ба не кул ту ре. С об зи ром да је оба ве за др жа-

11) За кон о кул ту ри, чл. 3.  (Слу жбе ни гла сник РС, 72/09)



Ж. Анђелковић, П. Благојевић, М. Анђелковић Правни аспект урбане ...

295

ве пре све га да се ста ра о оства ри ва њу оп штег ин те ре са и о спро во-
ђе њу кул тур не по ли ти ке на сво јој те ри то ри ји, од ре ђи ва ње на че ла 
кул тур ног раз во ја пред ста вља си гу ран пут ње ног склад ног и ујед-
на че ног раз во ја. Што се ти че кон крет них на че ла кул тур ног раз во-
ја ко ја има ју ди рек тан ути цај на раз вој ур ба не кул ту ре у Ср би ји, 
мо же мо из дво ји ти:ауто но ми ју су бје ка та у кул ту ри, отво ре ност и 
до ступ ност кул тур них са др жа ја јав но сти и гра ђа ни ма, ува жа ва ње 
кул тур них и де мо крат ских вред но сти европ ске и на ци о нал не тра-
ди ци је и ра зно ли ко сти кул тур ног из ра за, де мо кра тич ност кул тур не 
по ли ти ке, као и на че ло де цен тра ли за ци је у од лу чи ва њу, ор га ни зо-
ва њу и фи нан си ра њу кул тур них де лат но сти. По што ва ње ових на-
че ла у раз во ју на ше кул тур не по ли ти ке, омо гу ћа ва се сло бо дан и 
скла дан раз вој ур ба не кул ту ре у Ср би ји.

Де цен тра ли за ци ја кул ту ре 

Јед но од нај ва жни јих, а исто вре ме но и нај кон тра верз ни јих 
пи та ња ве за них за си стем функ ци о ни са ња обла сти кул ту ре код 
нас, од но си се на про бле ма ти ку ње не де цен тра ли за ци је. Ина че, 
кул тур ну по ли ти ку по след ње де це ни је дру гог ми ле ни ју ма, обе ле-
жи ли су про це си ко ји по чи њу са пре фик сом „де“ – де цен тра ли за-
ци ја, де мо кра ти за ци ја, де ме тро по ли за ци ја и де сек то ри за ци ја. Ка да 
су кул ту ра и умет ност у пи та њу, то прак тич но зна чи да су ло кал не 
и ре ги о нал не вла сти од др жа ве до би ле ман дат да са мо стал но до но-
се соп стве не кул тур не стра те ги је.12) Не тре ба по себ но на гла ша ва ти 
да је ква ли тет про це са де цен тра ли за ци је оп ште кул ту ре на ше зе-
мље, од пре суд ног ути ца ја на раз вој на ше ур ба не кул ту ре.

Ина че, мо же мо сло бод но кон ста то ва ти да је зна чај на за јед-
нич ка ка рак те ри сти ка нај ве ћег бро ја раз ви је них зе ма ља, ви сок сте-
пен де цен тра ли за ци је уоп ште, па сход но то ме и де цен тра ли за ци је 
кул ту ре. То прак тич но зна чи да је над ле жност у обла сти фи нан си-
ра ња и раз во ја кул тур них про гра ма и про је ка та за је дан ве ли ки део 
кул тур них ак тив но сти, пре не се на са цен трал них на ре ги о нал не и 
ло кал не ор га не вла сти. За раз ли ку од Ср би је у ве ћи ни де мо крат-
ских зе ма ља, ре ги о нал на и град ска упра ва пред ста вља ју пре суд но 
ад ми ни стра тив но сре ди ште за од лу чи ва ње о вр ло ши ро ком спек-
тру пи та ња ве за них, из ме ђу оста лог и за кул ту ру.13) Сход но то ме, 
мо же мо кон ста то ва ти да је Ср би ја у том кон тек сту у зна чај ном за о-
стат ку за овим зе мља ма и да је то јед но од пи та ња ко је ће у на став-

12)  Ве сна Ђу кић Дој чи но вић, За ре ги о на ли за циу кул тур не по ли ти ке у Ср би ји, Бе о град, 
2000, стр. 369.

13)  Ibid., стр. 375.
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ку ре фор ме си сте ма на ко ме функ ци о ни ше кул ту ра, сва ка ко мо ра ти 
при о ри тет но да се ре ша ва. 

Има ју ћи ово у ви ду, ја сно је да је пр ви ко рак у ре ша ва њу 
овог про бле ма ве зан за ре ше ња ко ја ну ди За кон о кул ту ри Ср би је, 
ко ји је у кон тек сту утвр ђи ва ња основ них по став ки на ко ји ма ће 
у на ред ном пе ри о ду функ ци о ни са ти на ша кул ту ра, свој зна ча јан 
део по све тио и пи та њи ма ње не де цен тра ли за ци је. Та ко се већ код 
од ре ђи ва ња на че ла на ко ји ма се за сни ва раз вој кул ту ре у Ср би ји, 
о че му смо већ го во ри ли, на гла ша ва да је то и де цен тра ли за ци ја 
у од лу чи ва њу, ор га ни зо ва њу и фи нан си ра њу кул тур них де лат но-
сти. Због то га је овај за кон по све ћен де таљ ној ре гу ла ци ји пра ва и 
оба ве за ло кал не са мо у пра ве у обла сти кул ту ре и њи хо вом од но су 
са цен трал ним ни во ом. Та ко се ауто ном на по кра ји на ста ра о спро-
во ђе њу кул тур не по ли ти ке на сво јој те ри то ри ји, као и уре ђи ва њу 
пи та ња од по кра јин ског зна ча ја у овој обла сти, а све то у окви ру 
пра ва и оба ве за утвр ђе них Уста вом и за ко ном.14)  С дру ге стра не, 
ло кал на са мо у пра ва се бри не о за до во ља ва њу по тре ба гра ђа на у 
кул ту ри на сво јој те ри то ри ји и уре ђу је по је ди на пи та ња од ин те-
ре са за сво је гра ђа не, та ко ђе у окви ру пра ва и оба ве за утвр ђе них 
Уста вом и за ко ном.15) Да кле, ло кал на са мо у пра ва има не што ни жи 
ни во над ле жно сти у од но су на по кра ји ну, јер не во ди кул тур ну по-
ли ти ку са свим ње ним обе леж ји ма, већ се ста ра о за до во ље њу кул-
тур них по тре ба гра ђа на на сво јој те ри то ри ји, чи ме се на гла ша ва 
ње на ло кал на уло га у раз во ју кул ту ре.

Прин цип де цен тра ли за ци је је ла ко уоч љив и у обла сти по ло-
жа ја уста но ва кул ту ре у на шој зе мљи, јер и ауто ном на по кра ји на 
и ло кал на са мо у пра ва, мо гу би ти осни ва чи ових уста но ва и вр ше-
њем осни вач ких пра ва зна чај но ути ца ти на кул тур но ства ра ла штво 
на сво јој те ри то ри ји. Ина че, оне по ред фи нан си ра ња ра да и про-
гра ма уста но ва ко је су осно ва ли, пре у зи ма ју и дру ге оба ве зе, као 
што је пра во име но ва ња ди рек то ра, чла но ва управ ног и над зор-
ног од бо ра. На тај на чин оне по ста ју за ин те ре со ва не за по сло ва ње 
ових уста но ва и у скла ду с тим за да ва ње по треб ног ни воа зна ча ја 
кул ту ри на сво јој те ри то ри ји. Та ко се мо же ре ћи да раз ви је ност 
уста но ва кул ту ре чи ји су осни ва чи гра до ви у Ср би ји, пред ста вља 
из у зет но ва жан еле мент де цен тра ли за ци је на ше кул ту ре и кон кре-
тан по ка за тељ до са да шњег до стиг ну тог ни воа раз во ја Ср би је у 
овом кон тек сту. 

14) За кон о кул ту ри,  чл. 7, op. cit.

15) Ibid.
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Мо же мо кон ста то ва ти да је успе шност при ме не кон цеп та 
де цен тра ли за ци је кул ту ре од пре суд ног зна ча ја за по ло жај ур ба не 
кул ту ре у сва кој зе мљи. Си ту а ци ја у Ср би ји у овом кон тек сту је да-
ле ко од иде ал не и то не са мо због не до вољ ног оби ма над ле жно сти 
у овој обла сти на ло кал ном ни воу, већ и мно го ви ше због по гре-
шног од но са град ске вла сти пре ма кул ту ри на сво јој те ри то ри ји. 
Због то га се кул тур ни ства ра о ци при род но усме ра ва ју ка цен трал-
ном ни воу вла сти, јер је ту свест о ње ном зна ча ју мно го раз ви је ни-
ја што пред ста вља мно го по вољ ни ји ам би јент за оп шти кул тур ни 
раз вој, по не кад упра во на уштрб раз во ја ур ба не кул ту ре. За то је 
је дан од нај ва жни јих за да та ка у на став ку ре фор ме кул ту ре у Ср-
би ји, про ме на овог ста ња и ко нач но ус по ста вља ње од но са ло кал не 
вла сти  пре ма сво јој кул ту ри, ка кав по сто ји у раз ви је ним зе мља ма 
све та. Ина че, је дан од од го во ра на пи та ње ка ко ре ги о нал ни и град-
ски ор га ни упра ве мо гу да за до во ље рас ту ће по тре бе са вре ме ног 
дру штва је си гур но и ре фор ма др жав не ад ми ни стра ци је и јав них 
слу жби ко је тре ба да из не су но ве оба ве зе ко је им се у по ступ ку де-
цен тра ли за ци је на ме ћу. По ред то га, про блем де цен тра ли за ци је и 
ре фор ме др жав не ад ми ни стра ци је је у не по сред ној ве зи са ре фор-
мом ин сти ту ци ја кул ту ре.16). Да кле, и кроз ком би на ци ју ре фор ме 
др жав не упра ве и ре фор ме ин сти ту ци ја кул ту ре, мо гу ће је на пра-
ви ти зна ча јан ис ко рак у ре ша ва њу овог про бле ма, без ко га не ма 
да љег раз во ја ур ба не кул ту ре. Јед но став но ре че но, ако се же ли да 
кул ту ра на ло ка лу бу де раз вој на ком по нен та це ло куп ног си сте ма, у 
на ред ном пе ри о ду она не сме би ти за по ста вље на и пре пу ште на са-
ма се би и кроз да ље ре фор ме мо ра по сте пе но за у зи ма ти по зи ци ју 
ко ја јој не спор но при па да, а то је јед но од глав них уло га у оп штој 
пре по зна тљи во сти јед не ло кал не сре ди не.

По ло жај ма њин ске кул ту ре 

Зна чај ма њин ске кул ту ре за раз вој ур ба не кул ту ре у на шој 
зе мљи је не мер љив, јер је јед но од ње них основ них обе леж ја за-
сно ва но на пу ном раз во ју и по што ва њу кул тур них ра зно ли ко сти 
јед ног гра да. Што се ти че кон крет не по зи ци је Ср би је у кон тек сту 
прав ног по ло жа ја ма њин ске кул ту ре, по зна то је да су на ње ној те-
ри то ри ји од у век жи ве ли и при пад ни ци дру гих на ро да, па је због 
осе тљи во сти ове те ме нео п ход но да се при ли ком ко ри шће ња др-
жав но-прав них ин стру ме на та у про це ду ри ре гу ли са ња по ло жа ја 
ма њин ске кул ту ре, во ди ра чу на и о не ким аспек ти ма ко ји сва ка-
ко пре ва зи ла зе и сам зна чај кул ту ре. Исто та ко, са ма чи ње ни ца да 
је пре ма по пи су ста нов ни штва из 2002. го ди не у Ср би ји жи ве ло 

16) Ве сна Ђу кић Дој чи но вић, op. cit, стр. 380.
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1.135.393 при пад ни ка на ци о нал них ма њи на (и то без Ко со ва и Ме-
то хи је) и да се ве ли ки број њих ак тив но ба ви кул ту ром и ства ра-
ла штвом, а да је још ве ћи број ак тив них ко ри сни ка њи хо вих кул-
тур них услу га, ја сно го во ри ко ли ки је зна чај схва та ња ва жно сти 
пи та ња за шти те ма њин ске кул ту ре у на шој зе мљи.

Ина че, за оства ри ва ње пра ва на не го ва ње кул ту ре и традициjе 
на ци о нал них ма њи на, од ве ли ке су ва жно сти од ред бе За ко на о за-
шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на, ко је им гарантуjу 
ин ди ви ду ал на и ко лек тив на пра ва на осно ву ко јих  они мо гу да, 
кроз из бор на ци о нал них са ве та, оства ру ју пра во на са мо у пра ву у 
обла сти кул ту ре, обра зо ва ња, ин фор ми са ња и слу жбе не упо тре бе 
jезика и пи сма. 

С дру ге стра не, За кон о кул ту ри Ср би је уре ђу је по ло жај на-
ци о нал них ма њи на у кон тек сту по твр ђи ва ња не ких пра ва ко ја су 
ве за на за њи хо во рав но прав но уче шће у функ ци о ни са њу  кул ту ре 
Ре пу бли ке Ср би је, на рав но пре вас ход но кроз раз вој кул ту ре сво је 
на ци о нал не ма њи не. Овај за кон је у скла ду са већ по ме ну тим За-
ко ном о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на, овла стио 
на ци о нал не са ве те на ци о нал них ма њи на да спро во де сво је кул тур-
не по ли ти ке. Оне то мо гу чи ни ти та ко што у скла ду са за ко ном, 
уче ству ју у про це су од лу чи ва ња или са ми од лу чу ју о по је ди ним 
пи та њи ма ве за ним за сво ју кул ту ру, осни ва ју уста но ве кул ту ре и 
дру га прав на ли ца у кул ту ри и на не ке дру ге на чи не ди рект но или 
ин ди рект но уче ству ју у раз во ју кул ту ре сво је на ци о нал не ма њи не. 
Да кле, на овај на чин се др жав но-прав ним ути ца јем на област кул-
ту ре, да је мо гућ ност сло бо де раз ви ја ња кул ту ре свих на ци о нал них 
ма њи на у Ср би ји и је ди но огра ни че ње у то ме пред ста вља ју за кон-
ски окви ри ко јих се и ина че сви мо ра ју др жа ти.

Ге не рал ни за кљу чак тре ти ра ња по ло жа ја на ци о нал них ма-
њи на у основ ном за ко ну ко ји ре гу ли ше по зи ци ју кул ту ре у др жав-
но-прав ном си сте му Ср би је, је сте ве зан за чи ње ни цу на гла ша ва ња 
њи хо вих пра ва, јер су при пад ни ци на ци о нал них ма њи на, као рав-
но прав ни гра ђа ни Ср би је и ван то га у мо гућ но сти да ужи ва ју сва 
пра ва као и дру ги ње ни ста нов ни ци. Ти ме је са мо по ја чан зна чај 
ко ји они има ју за раз вој кул ту ре Ср би је, јер је то у скла ду са европ-
ским тен де ци ја ма по др жа ва ња свих об ли ка мул ту кул ту рал но сти и 
раз во ја кул тур не ра зно ли ко сти. Још ће мо са мо до да ти да су ова 
за кон ска ре ше ња сва ка ко у скла ду са на чи ни ма на ко ји се у раз ви је-
ним зе мља ма тре ти ра по ло жај ма њин ске кул ту ре. Та ко је кроз ути-
цај др жав но-прав них ин стру ме на та у овој обла сти кул ту ре на ше 
зе мље, ство ре на за кон ска прет по став ка за њен аде ква тан раз вој, 
али да је на кон то га нео п ход но да се кроз прак тич ну при ме ну ових 
ре ше ња и ко нач но ре ши ово пи та ње на оп ште при хва тљив на чин.
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Фи нан си ра ње у кул ту ри 

Јед но од нај ва жни јих пи та ња во ђе ња кул тур не по ли ти ке и 
уоп ште функ ци о ни са ња си сте ма кул ту ре, је сте сва ка ко про бле-
ма ти ка ве за на за ње но фи нан си ра ње, што има нај ди рект ни је им-
пли ка ци је и на раз вој на ше ур ба не кул ту ре. У су шти ни то се пре 
све га од но си на пи та ње уче шћа др жа ве у фи нан си ра њу кул тур них 
про гра ма, про је ка та, као и уста но ва ко је се ба ве кул ту ром. Ме ђу-
тим, ова те ма је знат но ши ра од то га, јер укљу чу је и дру ге аспек те 
функ ци о ни са ња кул ту ре, као што су при ват не ин ве сти ци је, до на-
тор ства, спон зор ства, фи скал не олак ши це за ин ве сти ра ње у кул ту-
ри, европ ске пред при ступ не фон до ве, кул тур не ин ду стри је и т.сл.

Ина че, про блем фи нан си ра ња у кул ту ри се од но си и на про-
бле ме ко је у том кон тек сту има ју и са ми умет ни ци, има ју ћи у ви ду 
чи ње ни цу да сло бо да умет нич ког ства ра ња прет по ста вља ма те ри-
јал ну не за ви сност. Тре нут на си ту а ци ја у овој сфе ри је та ква да са-
мо је дан ма њи број умет ни ка успе ва да се осло бо ди ма те ри јал не 
за ви сно сти док ве ли ка ве ћи на про блем ег зи стен ци је ре ша ва или 
прак ти ко ва њем дру гог по зи ва или при хва та њем усло ва за ви сно-
сти.17)

Што се ти че За ко на о кул ту ри Ср би је, он та ко ђе по све ћу је 
до ста про сто ра овим пи та њи ма и кроз ути цај прав них ин стру ме-
на та на ову област кул ту ре, ус по ста вља си стем, пре све га ње ног  
бу џет ског фи нан си ра ња, али и утвр ђу је пред у сло ве за не ке дру ге 
ви до ве фи нан си ра ња кул ту ре, ко ји ни су бу џет ског ка рак те ра.

У сва ком слу ча ју мо же се ре ћи да је фи нан си ра ње раз во ја 
ур ба не кул ту ре је дан од про бле ма ко ји ће се сва ка ко мо ра ти ре ша-
ва ти у скло пу оп ште ре фор ме обла сти кул ту ре. По зна то је да се у 
све ве ћем бро ју зе ма ља, већ уве ли ко про на ла зе но ви из во ри и на-
чи ни фи нан си ра ња кул ту ре, ко ји на тај на чин тре ба да сма ње ње но 
кла сич но бу џет ско фи нан си ра ње. То се од но си и на зе мље чи ји је 
еко ном ски раз вој на ви со ком ни воу и ко је има ју из у зет но раз ви је но 
тр жи ште уоп ште, а са мим тим и тр жи ште кул ту ре, што са мо по-
твр ђу је те зу да се на овај на чин не сма њу је бри га др жа ве за кул ту-
ру, већ на про тив, да се она ова ко мно го ефи ка сни је бри не о ње ној 
бу дућ но сти. Про на ла же ње но вих на чи на фи нан си ра ња ур ба не кул-
ту ре пред ста вља је дан од нај ва жни јих за да та ка др жав но-прав ног 
ути ца ја у овој обла сти, али и ути ца ја свих дру гих су бје ка та ко ји су 
за ин те ре со ва ни за аде ква тан раз вој ур ба не кул ту ре код нас. Ту се 
по себ но ис ти че фи нан си ра ње кул ту ре пу тем лу триј ских ин сти ту-
ци ја, но ви по ре ски за ко ни и по ли ти ка сма њи ва ња ПДВ-а у ра зним 

17) Сте ван Мај сто ро вић, Кул ту ра и де мо кра ти ја, Бе о град, 1975, стр. 432.
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кул тур ним де лат но сти ма, парт нер ство би зни са и кул ту ре, као и 
мно ги дру ги ви до ви под сти ца ја за раз вој ових ак тив но сти ко је су 
у скла ду са но вим тех но ло ги ја ма и уоп ште са но вим кон цепт ном 
раз во ја др жа ве и дру штва. Вре ме ко је је пред на ма ће по ка за ти на 
ко ји на чин ће ур ба на кул ту ра у Ср би ји ре а го ва ти на но ве иза зо ве 
ко ји се пред њом по ста вља ју у кон тек сту ње ног фи нан си ра ња, али 
оно што је за основ ну те му овог ра да ва жно, је сте чи ње ни ца да ће 
уло га др жав но-прав них ин стру ме на та као пот по ра овом про це су, 
сва ка ко би ти од пре суд ног зна ча ја, и да ће од то га у бу квал ном сми-
слу, за ви си ти и оп ста нак и кул ту ре уоп ште, али и ур ба не кул ту ре 
Ср би је у бу дућ но сти. 

ПРАВНАУРЕЂЕНОСТПОЈЕДИНИХ
КУЛТУРНИХОБЛАСТИУСРБИЈИ

Основ на прет по став ка аде кват не прав не уре ђе но сти ур ба-
не кул ту ре и то у кон тек сту оп ште по де ле кул ту ре на од ре ђе не 
обла сти, је до но ше ње до брих и ква ли тет них прав них ака та, ко-
ји сво јим ди рект ним и ин ди рект ним ути ца јем на раз вој кул ту ре, 
пред ста вља ју основ ни пред у слов за ква ли тет но во ђе ње кул тур не 
по ли ти ке. При ме на два из у зет но ва жна прав на ак та у обла сти на ше 
кул ту ре, као што су За кон о кул ту ри и Стра те ги ја раз во ја кул ту ре, 
је сте из у зет но ва жна, али не и до вољ на прет по став ка за аде кват-
но прав но уре ђе ње обла сти ур ба не кул ту ре. По сто ји и чи тав низ 
дру гих прав них ака та ко ји чи не осно ву ле ги сла тив ног уре ђе ња ове 
обла сти, без ко јих по на шем ми шље њу, не ма по тен ци ја ла за ква-
ли те тан раз вој би ло ког аспек та на ше кул ту ре. То прак тич но зна чи 
да се тек кроз аде кват ну прав ну уре ђе ност кул тур них обла сти у 
су шти ни ус по ста вља си стем на ко ме она функ ци о ни ше, чи ме се у 
ства ри ус по ста вља ју пра ви ла игре ко јих се мо ра ју др жа ти сви су-
бјек ти ко ји су на би ло ко ји на чин ве за ни за ур ба ну кул ту ру. Та ко 
се на нај кон крет ни ји на чин ис по ља ва др жав но-прав ни ути цај и на 
раз вој ур ба не кул ту ре, ко ји у скла ду са ни во ом ква ли те та прав них 
ака та, пред ста вља под сти цај или коч ни цу ње ног да љег раз во ја. 

Има ју ћи у ви ду из у зет но сло же ну струк ту ру ком плет не мре-
же прав них ака та ко ји ма се ре гу ли ше област ур ба не кул ту ре, ра ди 
лак шег раз у ме ва ња си сте ма њи хо вог функ ци о ни са ња, мо же мо их 
по сма тра ти кроз њи хо ву вер ти кал ну и хо ри зон тал ну по де лу.
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Вер ти кал на по де ла прав них ака та 

Вер ти кал на по де ла прав них ака та ко ји ма се ре гу ли ше ур ба на 
кул ту ра се у су шти ни од но си на вр сте ака та ко ји ма се она ре гу-
ли ше. Ту се кон крет но ми сли на њи хо ву по де лу на за ко не, под за-
кон ске и ме ђу на род не ак те, ко ји сва ки на свој на чин пред ста вља 
зна ча јан прав ни из вор ре гу ли са ња раз ли чи тих кул тур них обла сти.

- И по ред по зи ци је уста ва као објек тив но нај ви шег прав ног 
ак та у сва ком др жав но-по ли тич ком си сте му, за прав но ре гу ли са ње 
од ре ђе не обла сти жи во та, у функ ци о нал ном сми слу за ко ни сва ка ко 
пред ста вља ју нај ва жни је прав не ак те што је слу чај и у обла сти ур-
ба не кул ту ре. За њих је због то га пред ви ђе на и по себ на про це ду ра 
до но ше ња, ко ја има за циљ да за ко ни бу ду ква ли тет ни и ефи ка сни 
и као та кви при мен љи ви у прак си. Ина че, ова вр ло ком пли ко ва на 
про це ду ра тра је ви ше ме се ци, а по не кад и ви ше го ди на и због то га 
се за ко ни не до но се та ко че сто. 

- Под за кон ска ак та у кул ту ри има ју из у зет но спе ци фи чан 
зна чај, јер се њи ма су штин ски ре гу ли шу нај прак тич ни ји аспек ти 
функ ци о ни са ња кул ту ре, што до во ди до то га да они пред ста вља ју 
тач ку нај бли жег до ди ра прав них ака та са прак сом. За ко ни пред-
ста вља ју основ за до но ше ње под за кон ских ака та, ко ји ма се та ко 
вр ши раз ра да од ре ђе них аспе ка та ко ји се за ко ни ма ре гу ли шу на 
оп шти ји на чин. С об зи ром да под за кон ске ак те до но се Вла да, ми-
ни стар ства, али и са ми гра до ви, ло гич но је и да их има мно го ви-
ше од за ко на и да је с то га из у зет но ва жно да се омо гу ћи њи хо ва 
аде кват на до ступ ност ди рект ним и ин ди рект ним ко ри сни ци ма у 
прак си, чи ме се обез бе ђу је прав на си гур ност и у обла сти кул ту ре. 

- Док су за ко ни нај ва жни ји уну тра шњи ак ти, за ме ђу на род не 
ак те мо же мо ре ћи да су из у зет но ва жни у кон тек сту уни вер зал но-
сти њи хо вог зна че ња и њи хо ве при ме не. Основ на уло га ових ака та 
је да обез бе де пре ва зи ла же ње на ци о нал них гра ни ца као пре пре ке 
за уни вер зал но ва же ње од ре ђе них прав них ака та, што по ста је све 
ва жни ја ка рак те ри сти ка прав них си сте ма зе ма ља ко је те же гло ба-
ли за ци ји као јед ном оп штем фе но ме ну са вре ме ног све та. Те шко је 
оче ки ва ти да ће ме ђу на род ни ак ти јед ног да на у це ли ни за ме ни ти 
уну тра шње, али је сва ка ко ре ал на бу дућ ност ових ака та у сми слу 
њи хо ве пре суд не уло ге у ства ра њу је дин стве ног „прав ног тр жи-
шта“ ко је већ по ста је уоби ча је на прак са у функ ци о ни са њу Европ-
ске уни је.
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Хо ри зон тал на по де ла прав них ака та 

Хо ри зон тал на по де ла прав них ака та ко ји ма се ре гу ли ше 
област ур ба не кул ту ре, од но си се на ак те ко ји на ди рек тан на чин 
ре гу ли шу ову област и на ак те ко ји то чи не на ин ди рек тан на чин. 

- Прав ни ак ти ко ји ма се на ди рек тан на чин ре гу ли ше област 
ур ба не кул ту ре у са др жин ском сми слу има ју ка рак те ри сти ку да се 
од но се ис кљу чи во на не ку од обла сти кул ту ре, а у фор мал ном сми-
слу, да се на ла зе у ис кљу чи вој над ле жно сти ми ни стар ства над ле-
жног за по сло ве кул ту ре, ко је је по ред  над ле жно сти за до но ше ње 
ових ака та, ујед но над ле жно и за над зор у њи хо вој при ме ни. Ови 
прав ни ак ти мо гу би ти оп штег ка рак те ра, као што су Стра те ги ја 
раз во ја кул ту ре и основ ни за кон о кул ту ри и мо гу би ти по је ди нач-
ног ка рак те ра, ка да се од но се на од ре ђе ну област кул ту ре, а ка да 
је реч о под за кон ским ак ти ма, мо гу се од но си ти на раз ра ду од ре-
ђе них аспе ка та за ко на из ко јих про из и ла зе. У сва ком слу ча ју, ови 
ак ти су од из у зет не ва жно сти за раз вој ур ба не кул ту ре и пред ста-
вља ју нај ва жни ји ин стру мент др жав но-прав ног ути ца ја на њу. 

- Прав ни ак ти ко ји ма се на ин ди рек тан на чин ре гу ли ше 
област ур ба не кул ту ре, пред ста вља ју спе ци фи чан об лик ње ног 
прав ног ре гу ли са ња, јер по ред то га што не ре гу ли шу ди рект но 
ма те ри ју ве за ну за кул ту ру, ујед но је за њи хо во до но ше ње и над-
зор над при ме ном, овла шће но ми ни стар ство ко је ни је над ле жно за 
област кул ту ре.

С об зи ром на ши ри ну пој ма кул ту ре те о рет ски се сва ки акт 
мо же у не кој ме ри од но си ти и на област кул ту ре. Ме ђу тим, ми ће-
мо из дво ји ти ак те ко ји, иако ин ди рект но, ипак у зна чај ни јој ме ри 
ути чу на раз вој ур ба не кул ту ре, што их из два ја од дру гих ака та 
ко ји не ма ју ову ка рак те ри сти ку. То су сле де ћи ак ти: За кон о утвр-
ђи ва њу над ле жно сти АП Вој во ди не, За кон о ло кал ној са мо у пра ви, 
За кон о јав ним слу жба ма, За кон о бу џет ском си сте му, Кри вич ни 
за ко ник, За кон о по ре зи ма на имо ви ну, За кон о по ре зу на до хо дак 
гра ђа на, За кон о по ре зу на до бит пред у зе ћа, За кон о ак ци за ма, За-
кон о пла ни ра њу и из град њи, За кон о на ци о нал ним пар ко ви ма, Ца-
рин ски за кон и За кон о аутор ским и срод ним пра ви ма. 

У сва ком слу ча ју из крат ког уви да у прав не ак те ко ји на по-
сре дан на чин ре гу ли шу област ур ба не кул ту ре и та ко вр ше ути цај 
на њен раз вој,  ја сно се мо же уочи ти да је и са ма област оп ште 
кул ту ре и по ред сво јих еви дент них спе ци фич но сти, ипак функ ци-
о нал но за сно ва на на оп штем прав ном си сте му и да се због то га не 
мо же по сма тра ти изо ло ва но и ван кон тек ста оп штег раз во ја це ло-
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куп не за јед ни це, ко ји сва ка ко има зна ча јан ути цај на по је ди нач ни 
раз вој ур ба не кул ту ре.

ПРАВНАУРЕЂЕНОСТСУБЈЕКАТА
УКУЛТУРИУСРБИЈИ

Сле де ћа ва жна те ма ко ја се на ме ће у кон тек сту да ље раз ра-
де пи та ња прав ног аспек та ур ба не кул ту ре у Ср би ји, од но си се на 
ана ли зу по зи ци је су бје ка та у кул ту ри по пи та њу њи хо ве прав не 
уре ђе но сти у на шем др жав ном си сте му. С об зи ром да се ква ли та-
тив ни ефе кат прав не по зи ци о ни ра но сти ур ба не кул ту ре нај ек спли-
цит ни је уоча ва упра во у окви ру си сте ма функ ци о ни са ња су бје ка та 
у кул ту ри, не по ход но је утвр ди ти ја сне ко ре ла ци је у од но си ма и 
ме ђу соб ним ути ца ји ма из ме ђу су бје ка та у кул ту ри и њи хо ве прав-
не ре гу ли са но сти. 

Као што је ур ба на кул ту ра у функ ци о нал ном сми слу из у зет-
но ши ро ко устро је на, јер као што смо ви де ли, у се би об у хва та за-
и ста ве ли ки број нај ра зли чи ти јих де лат но сти ве за них за по је ди не 
обла сти кул ту ре, мо же мо кон ста то ва ти да је ње на по зи ци ја и у су-
бјек тив ном сми слу на сли чан на чин по ста вље на, јер у се би об у хва-
та ши ро ку ле пе зу по је ди на ца, уста но ва и ор га ни за ци ја као но си-
ла ца сва ко днев них ак тив но сти у про це су функ ци о ни са ња ур ба не 
кул ту ре на ше зе мље. 

Су бјек ти у кул ту ри су у скла ду са сво јим зна ча јем за раз-
вој ур ба не кул ту ре, аде кват но по зи ци о ни ра ни и у прав ним ак ти ма 
ко ји ма се ре гу ли ше ова област. Има ју ћи у ви ду зна чај ква ли те та 
њиховe ре гу ла ци је, нео п ход но је оп сер ви ра ти и по ло жај су бје ка та 
у ур ба ној кул ту ри упра во у кон тек сту њи хо вог прав ног тре ти ра ња. 
Основ ни акт ко ји ре гу ли ше ову ма те ри ју, је сте За кон о кул ту ри, 
ко ји за јед но са још не ким прав ним ак ти ма, де таљ но уре ђу је сва 
ор га ни за ци о на пи та ња ко ја су  ве за не за њи хо во нор мал но функ-
ци о ни са ње. Да кле, у скла ду са ле ги сла тив ном по де лом, су бјек те 
у ур ба ној кул ту ри чи не уста но ве у кул ту ри, удру же ња у кул ту ри, 
фи зич ка ли ца као кул тур ни ства ра о ци и за ду жби не и фон да ци је. 
За кон о кул ту ри тре ти ра као су бјек те у кул ту ри и при вред не су-
бјек те ре ги стро ва не за кул тур не де лат но сти, као што су би о ско пи, 
из да вач ке ку ће, про ду цент ске ку ће и т.сл. Ова вр ста су бје ка та у 
кул ту ри ће до би ја ти све ви ше на зна ча ју, ка да кул тур на при вре да 
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по ста не рав но прав на при вред на и кул тур на гра на и за себ но по ље 
при вред не, кул тур не и др жав не раз вој не по ли ти ке.18) 

Уста но ве у кул ту ри

За кон о кул ту ри де фи ни ше уста но ве у кул ту ри као прав на 
ли ца ко ја су осно ва на ра ди оба вља ња кул тур не де лат но сти ко јом 
се обез бе ђу је оства ри ва ње пра ва гра ђа на, од но сно за до во ља ва ње 
по тре ба гра ђа на као и оства ри ва ње дру гог за ко ном утвр ђе ног ин-
те ре са у обла сти кул ту ре.19) Да кле, су шти на по сто ја ња уста но ва у 
кул ту ри се од но си на њи хо ву оба ве зу за до во ље ња по тре ба гра ђа на 
у обла сти кул ту ре, чи ме се прак тич но пре ци зи ра и усме ра ва њи хо-
ва ак тив ност ко ја је у том кон тек сту и за кон ски устро је на. 

- Што се ти че пи та ња ве за них за осни ва ње уста но ва у кул ту-
ри, за кон ски је ре гу ли са но пре све га пи та ње су бје ка та ко ји су вла-
сни за њи хо во осни ва ње. За на ше за ко но дав ство је ка рак те ри стич-
но по сто ја ње ли бе рал ног си сте ма осни ва ња уста но ва у кул ту ри, 
јер осни ва чи мо гу би ти  Ре пу бли ка, ауто ном на по кра ји на, је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве, као и дру га прав на или фи зич ка ли ца.20) То су-
штин ски зна чи да не ма за кон ских огра ни че ња за овла шће на ли ца, 
чи ме је др жа ва свој ин те рес за осни ва ње што ве ћег бро ја уста но ва 
у кул ту ри прак тич но ма те ри ја ли зо ва ла кроз ова ко по ста вљен ли-
бе рал ни си стем осни ва ња уста но ва. Исто вре ме но је на овај на чин 
си стем ски омо гу ћен аде ква тан раз вој и ур ба не кул ту ре на ни воу 
на ших гра до ва.

- Пи та ње ни воа на ко ме се мо гу осни ва ти ови су бјек ти кул ту-
ре је у ди рект ној ве зи са овла шће ним ли ци ма ко ја их мо гу осно ва-
ти. Пре ци зни је ре че но, ка да су у пи та њу уста но ве у кул ту ри јав ног 
ка рак те ра, оне  мо гу би ти осни ва не на ре пу блич ком, по кра јин ском 
и ло кал ном ни воу, док с дру ге стра не, ка да је реч о при ват ним уста-
но ва ма у кул ту ри, ово пи та ње има са свим дру гу ди мен зи ју и ди-
рект но за ви си од ам би ци ја осни ва ча и по слов них пла но ва за раз вој 
уста но ва ко је су осно ва ле. Чи ни се да је и у овом до ме ну ко ри шће-
ња ин стру ме на та у во ђе њу кул тур не по ли ти ке, уло га др жа ве усме-
ре на ка ства ра њу по вољ ног прав ног ам би јен та за раз вој уста но ва 
у кул ту ри, ко ји је ујед но и осно ва оп штег раз во ја ур ба не кул ту ре 
у на шој зе мљи. За за кон о кул ту ри мо же мо ре ћи да је уса гла шен 
са овим тен ден ци ја ма, јер он не ства ра пре пре ке ко је би оме та ле 

18) Ве сна Ђу кић Дој чи но вић, За ре ги о на ли за ци ју кул тур не по ли ти ке у Ср би ји, Бе о град, 
2000, стр. 380.

19) За кон о кул ту ри, чл. 22, op. cit.

20)  Ibid., чл.  23.
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ове про це се, чи ме се ујед но омо гу ћа ва ства ра ње си сте ма по ко ме 
ће ме на џер ске спо соб но сти ру ко во ди ла ца уста но ва би ти основ ни 
ре пер њи хо ве по зи ци о ни ра но сти на кул тур ном тр жи шту. У том 
кон тек сту је та ко ђе нео п ход но и ства ра ње прав них пред у сло ва за 
да ље ја ча ње ка па ци те та уста но ва у прав цу раз во ја кул тур них ин-
ду стри ја, без ко јих не ма ни мо гућ но сти за аде ква тан раз вој ур ба не 
кул ту ре у бли ској бу дућ но сти.

Је ди ни из у зе так од овог ли бе рал но тр жи шног си сте ма у до-
ме ну ор га ни за ци је ових су бје ка та кул ту ре, пред ста вља мо гућ ност 
по сто ја ња уста но ва у кул ту ри од на ци о нал ног зна ча ја, ко је се ина-
че при о ри тет но фи нан си ра ју из бу џе та, што је из у зет на при ви ле-
ги ја за исте. 

Удру же ња у кул ту ри

Ова вр ста удру же ња гра ђа на пред ста вља још је дан ор га ни-
за ци о ни об лик су бје ка та у кул ту ри ко ји има од ре ђе не ка рак те ри-
сти ке ко је га чи не спе ци фич ним у од но су на дру ге су бјек те и ко ји 
на свој на чин до при но се раз во ју ур ба не кул ту ре у Ср би ји. Ина че, 
др жа ва ко ри сте ћи сво је прав не ин стру мен те, вр ши ути цај у овом 
до ме ну раз во ја кул ту ре та ко што кроз по сто ја ње ова квих удру же-
ња, омо гу ћа ва ре лак са ци ју оп ште по зи ци је кул тур них ства ра ла ца, 
ко ји та ко мо гу на ор га ни зо ва ни ји и ефи ка сни ји на чин да ре ша ва ју 
сва ко днев не про бле ме ко је има ју у оба вља њу сво јих ак тив но сти 
у кул ту ри или про сто ре че но да ефи ка сни је шти те сво ја пра ва и у 
раз во ју кул тур них ак тив но сти на ни воу гра до ва.

Прав ни основ за ства ра ње си сте ма у ко ме мо гу функ ци о ни-
са ти ови су бјек ти у кул ту ри, пред ста вља ју За кон о удру же њи ма, 
ко ји ре гу ли ше оп шта пи та ња ве за на за по ло жај удру же ња, као и 
За кон о кул ту ри, ко ји за јед но са под за кон ским ак ти ма ко ји про из-
и ла зе из ње га, нај ви ше про сто ра по све ћу је пи та њи ма ве за ним за 
ста тус ре пре зен та тив но сти удру же ња у кул ту ри. У том кон тек сту 
За кон о кул ту ри има јед ну упу ћу ју ћу нор му, по ко јој се умет ни ци, 
са рад ни ци, од но сно струч ња ци у кул ту ри мо гу удру жи ва ти у удру-
же ња са гла сно про пи си ма о удру жи ва њу гра ђа на.21) Тај про пис је-
сте по ме ну ти За кон о удру же њи ма, ко ји де фи ни ше удру же ња као 
до бро вољ не, не вла ди не и не до бит не огра ни за ци је, ко је су за сно-
ва не на сло бо ди удру жи ва ња ви ше фи зич ких или прав них ли ца, 
осно ва них ра ди оства ри ва ња и уна пре ђе ња од ре ђе ног за јед нич ког 
или оп штег ци ља и ин те ре са, ко ји ни је за бра њен Уста вом или за-
ко ном.22) Сход но то ме, мо же мо ре ћи да ка да је реч о удру же њи ма у 

21)  За кон о кул ту ри , чл. 55, op. cit.

22)  За кон о удру же њи ма, чл. 2. (Слу жбе ни гла сник РС, 51/09)
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кул ту ри, он да се ови ци ље ви и ин те ре си од но се на област кул ту ре. 
И сва оста ла пи та ња ве за на за рад удру же ња у кул ту ри, као што 
су осни ва ње и на зив, члан ство и ор га ни, упис у ре ги стар, сти ца ње 
имо ви не и т.сл. ре гу ли шу се За ко ном о удру же њи ма.

Фи зич ка ли ца као кул тур ни ства ра о ци

По ло жај фи зич ких ли ца као кул тур них ства ра о ца је сте сва-
ка ко јед но од цен трал них пи та ња кул тур не по ли ти ке сва ке зе мље, 
јер упра во њи хов по ло жај пред ста вља ја сан ин ди ка тор ефе ка та 
успе шно или не у спе шно по ста вље ног си сте ма др жав но-прав ног 
ути ца ја на раз вој на ше ур ба не кул ту ре. По ред то га, не тре ба по себ-
но на гла ша ва ти, да су упра во кул тур ни ства ра о ци основ ни но си о-
ци раз во ја ур ба не кул ту ре, чи ји је ква ли тет у ди рект ној ко ре ла ци ји 
са ква ли те том функ ци о ни са ња ове вр сте су бје ка та кул ту ре. 

Прав но уре ђе ње по зи ци је кул тур них ства ра ла ца, за сни ва се 
пре све га на За ко ну о кул ту ри, али и на ни зу дру гих за кон ских и 
под за кон ских ака та ко ји су на ди рек тан или ин ди рек тан на чин ве-
за ни за ур ба ну кул ту ру и ко ји ре гу ли шу од ре ђе не сфе ре функ ци о-
ни са ња кул тур них ства ра о ца. У скла ду с тим, мо же мо ре ћи да се 
ови су бјек ти у кул ту ри де ле на умет ни ке, струч ња ке у кул ту ри, са-
рад ни ке у кул ту ри и из во ђа че кул тур них про гра ма. По ред то га, до-
да ће мо још две под вр сте по ме ну тих су бје ка та у кул ту ри ко ји има ју 
пре фикс «сло бод ни» и «ис так ну ти» што пред ста вља из у зет но зна-
чај но обе леж је ових су бје ка та ко је им, сход но то ме, обез бе ђу је од-
ре ђе не др жав не при ви ле ги је ко је ре лак си ра ју ам би јент за њи хо ву 
ства ра лач ку енер ги ју. 

Ама тер ско ства ра ла штво у кул ту ри

Ама тер ско кул тур но и умет нич ко ства ра ла штво об у хва та ак-
тив но сти ли ца или гру пе ли ца ко ја се без ма те ри јал не на док на де 
ба ве ства ра њем или из во ђе њем де ла из обла сти кул тур не и умет-
нич ке де лат но сти.23) Због свог из у зет ног зна ча ја за раз вој ур ба не 
кул ту ре у Ср би ји, ама те ри зам је сво је прав но уте ме ље ње на шао 
пре све га у основ ном за ко ну о кул ту ри и ти ме за у зео ону по зи ци ју 
у кул тур ном си сте му Ср би је ко ју по свом зна ча ју сва ка ко за слу жу-
је. По сто је ми шље ња да би исто ри ја срп ске кул ту ре би ла дру га чи-
ја, што зна чи си ро ма шни ја, ако би смо из о ста ви ли кул тур ни ама те-
ри зам, јер је уче шће ама те ра у укуп ном кул тур ним до стиг ну ћи ма 
Ср би је, ве о ма зна чај но.24) По ред за ко на из обла сти кул ту ре, за ову 

23) За кон о кул ту ри, чл.  72, op. cit.

24) Ва си ли је Та пу шко вић, ,,Ама те ри зам у кул ту ри’’, Исто ри ја срп ске кул ту ре, Бе о гад, 
1994, стр. 387.
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област су зна ча ја ни и про пи си ко ји ре гу ли шу удру жи ва ње гра ђа-
на, јер је упра во у скла ду са њи ма, до зво ље но удру жи ва ње ли ца и 
гру па у ама тер ска кул тур но-умет нич ка дру штва и њи хо ве са ве зе. 
Ово је зна чај но због то га што та ко ство ре на удру же ња исто вре ме-
но сти чу ста тус су бјек та у кул ту ри у скла ду са њи хо вом ле ги сла-
тив ном по де лом. У том кон тек сту мо же мо ре ћи да су ама тер ска 
удру же ња у кул ту ри, су бјек ти у кул ту ри ко ји се без ма те ри јал не 
на док на де ба ве ства ра њем или из во ђе њем де ла из обла сти кул тур-
не и умет нич ке де лат но сти.

Ина че, ама тер ско ства ра ла штво има из у зет но ду гу тра ди ци ју 
и ве ли ки зна чај у Ср би ји, јер оку пља ве ли ки број, ка ко ак тив них 
уче сни ка у ра ду ама тер ских удру же ња, та ко и љу би те ља ове вр сте 
умет но сти. Овај об лик умет нич ког ства ра ла штва у Ср би ји, до би-
ја по се бан трет ман ка да се има у ви ду ње гов дво стру ки зна чај за 
оп шти раз вој дру штва. На и ме, с јед не стра не њи ме се под сти че 
ши ро ка со ци јал на ко хе зи ја и са мим тим ин тер кул ту рал на са рад ња 
ме ђу на ро ди ма у зе мљи и ре ги о ну, а с дру ге стра не, њи ме се на нај-
кон се квет ни ји чу ва тра ди ци ја на род ног ства ра ла штва и вр ши ње на 
пре зен та ци ја за ин те ре со ва ној јав но сти. Ова кав ди хо том ни ка рак-
тер ама тер ског ства ра ла штва, чи ни га кул тур ним бла гом Ср би је, 
ко је сход но то ме зах те ва и аде кват но тре ти ра ње у скло пу оп штег 
др жав но-прав ног ути ца ја на област раз во ја ур ба не кул ту ре.

У том кон тек сту, За кон о кул ту ри под сти ца ње ама тер ског 
кул тур ног и умет нич ког ства ра ла штва тре ти ра као оп шти ин те рес 
у кул ту ри, чи ме је прав но уте ме ље на оба ве за др жа ве да раз ли чи-
тим рас по ло жи вим ме ра ма и ак тив но сти ма до при но си по бољ ша-
њу овог ви да ства ра ла штва. Ме ђу тим, по ред ре пу блич ког, по сто ји 
ја сно уте ме ље на оба ве за усме ре на ка раз во ју ама тер ског ства ра ла-
штва и на град ском ни воу. На и ме,  кул тур но-умет нич ка дру штва, 
као нај е кла тант ни ји при мер ама те ри зма у кул ту ри, мо гу се удру-
жи ва ти у са ве зе на ни воу ви ше оп шти на, гра да, По кра ји не и Ре-
пу бли ке, а све то ра ди оства ри ва ња си сте ма так ми че ња у ама тер-
ским про гра ми ма, еду ка ци је и про гра ма раз во ја ама те ри зма сход но 
од ред ба ма за ко на. У том кон тек сту је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
има ју оба ве зу обез бе ђи ва ња про стор них усло ва за рад ама тер ских 
кул тур но-умет нич ких дру шта ва, од но сно са ве за и ама тер ских гру-
па ко ји ре а ли зу ју ама тер ске кул тур не про гра ме. По ред то га ло кал-
на са мо у пра ва обез бе ђу ју и сред ства за ре а ли зо ва ње про гра ма ко ји 
су од ло кал ног и ре ги о нал ног зна ча ја.25) На овај на чин, чи ни се да је 
из вр шен аде кват ни др жав но-прав ни ути цај на раз вој ама те ри зма у 
кул ту ри Ср би је, ко ји пред ста вља до бру осно ву за ње го во успе шно 
по зи ци о ни ра ње у си сте му оп штег раз во ја на ше ур ба не кул ту ре.

25)  Ibid., чл. 72.
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THELEGALASPECTOFURBANCULTUREINSERBIA

Summary
Con si de ring the sig ni fi can ce of the ur ban cul tu re de ve lop ment 

for the Ser bian cul tu re in ge ne ral, the in te rest of the sta te to en su re 
the gro und for the ac tual de ve lop ment of this im por tant so cial seg ment 
is ut terly un der stan da ble. The le gal aspect of the de ve lop ment of ur-
ban cul tu re in Ser bia is fo un ded pri ma rily on the in flu en ce of the sta te 
and its laws re a li zed thro ugh the system of esta blis hed prin ci ples what 
every de ve lo ped so ci ety must to im ple ment by ac tual pu blic and le gal 
in stru ments. This in flu en ce is ac hi e ved thro ugh a who le set of le gal acts 
re gu la ting this fi eld and cre a ting the pro per le gal bac kgro und for the 
de ve lop ment of ur ban cul tu re in Ser bia. This is a wery dyna mic area 
who se fle xi bi lity is ba sed on adju sting the ne eds of the ur ban cul tu ral 
de ve lop ment. 

The ro le of ci ti es and towns is equ ally im por tant as the ro le of the 
sta te, sin ce they ha ve to cre a te the best pos si ble con di ti ons for the high-
qu a lity de ve lop ment of its cul tu re thro ugh the synergy of its ac ti vi ti es; 
the re fo re, in the fu tu re this ro le must be on a hig her le vel. In this con-
text, we sho uldn’t un de re sti ma te the ro le of en ti ti es and per sons who se 
energy and ef fi ci ency are  fun da men tal re so ur ces for the ur ban cul tu ral 
de ve lop ment, and also mo ti va ting the sta te to use its in stru ments for the 
furt her de ve lop ment of the ur ban cul tu re in Ser bia. 
Key words: Cul tu re, Ur ba ne Cul tu re, Le gal Aspect, Ser bia.
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Resume
Le gal re gu la tion of cul tu re re pre sents ex tre mely im por tant area 

of hu man li fe. This aspect is espe ci ally im por tant if we un der lain the 
fact that this pro blem has not been sig ni fi cantly stu died in so cial sci-
en ces. The le gal re gu la tion of cul tu re cer ta inly has no less sig ni fi cant 
im pact on the cul tu ral de ve lop ment com pa red with for exam ple so ci o-
lo gi cal, eco no mic, or hi sto ri cal. This is the fact that all scho lars sho uld 
be awa re when they stu died this phe no me non.  

The le gal system in which cul tu re ope ra tes has very im por tant in-
fra struc tu ral ro le which is ne ces sary for cul tu ral de ve lop ment. Cul tu re 
is al so one of the many fac tors that sig ni fi cantly in flu en ce on the na tu re 
of po li ti cal systems. It re pre sents the set of all forms of cul tu ral de ve-
lop ments. They all are re lied on le gally re gu la ted pro ce du res, which are 
very im por tant for pro vi ding of free cul tu ral de ve lop ment of all so cial 
sphe res.      

 Ur ban cul tu re is an im por tant ele ment of cul tu re. The ro le of 
ur ban cul tu re is equ ally im por tant as any ot her aspects of cul tu re. The 
le gal aspect of the de ve lop ment of ur ban cul tu re in Ser bia is fo un ded 
pri ma rily on the in flu en ce of the sta te and its laws re a li zed thro ugh the 
system of esta blis hed prin ci ples. This is a very di na mic area that de ser-
ves to be de taly stu died by many so cial sci en ci es.

 

* Овај рад је примљен 13. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
20. јуна 2011. године.
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МОРАЛНЕНОРМЕИГРАЂАНСКОПРАВО
САОСВРТОМНАПРАВАПРОНАЛАЗАЧА

Сажетак
Предмет рада је ана ли за на чи на ускла ђи ва ња гра ђан ско-

прав них са мо рал ним нор ма ма, са ак цен том на на чи ну, код ко га 
прав но до пу ште но по на ша ње од ре ђу ју мо рал не нор ме, на чи је по-
што ва ње прав на нор ма оба ве зу је, не на во де ћи их кон крет но. Циљ 
ауто ра је да ука жу на про бле ме ко ји при при ме ни ова квих нор ми 
на ста ју, углав ном око утвр ђи ва ња са др жи не мо ра ла. Ауто ри за 
при мер узи ма ју За кон о па тен ти ма, ко ји па тен ти ра ње про на ла за ка 
до пу шта ако њи хо ва ко мер ци јал на упо тре ба, из ме ђу оста лог, не ће 
би ти про тив на мо ра лу. Кон ста ту ју ћи да су би о тех но ло шки про на-
ла сци нај че шћи пред мет про це не о ко јој је реч, ауто ри из но се број-
не ар гу мен те про тив ова кве ре гу ла ти ве, закључујући да она ни је 
при мен љи ва у сва кој гра ни пра ва, а по себ но не у па тент ном пра ву. 
То на ро чи то за то, што се и про на ла зак ко ји због не мо рал но сти ни-
је па тен ти ран ипак мо же ко ри сти ти. Сто га је њи хов предлог да се 
мо рал ност ко мер ци јал не упо тре бе про на ла ска не про це њу је ка да 
он већ на ста не, у окви ру па тент ног пра ва на осно ву прав не нор ме 
ко ја упу ћу је на мо рал не; већ ме то дом пре у зи ма ња мо рал них нор ми 
у прав не већ при ре гу ли са њу (на уч них) ис тра жи ва ња ко ја прет хо де 
на стан ку про на ла за ка.
Кључ не ре чи: мо рал не нор ме, про на ла зак, па тент, гра ђан ско пра во. 
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ПОСТАВЉАЊЕПРОБЛЕМА

Пи та њем ути ца ја мо ра ла на пра во, пра ва на мо рал и дру гим 
аспек ти ма од но са мо рал них и прав них нор ми ба ви ли су се мно ги 
прав ни пи сци у ра зним др жа ва ма и ра зним вре мен ским пе ри о ди-
ма. Њи хо ва ми шље ња су раз ли чи та и кре ћу се од не ги ра ња по сто-
ја ња би ло ка кве ве зе из ме ђу мо ра ла и пра ва, тј. од ста ва о њи хо вој 
пот пу ној одво је но сти1) - до ста но ви шта о њи хо вој не рас ки ди вој 
по ве за но сти, је дин ству, па чак и иден ти те ту2). 

У скла ду са чи ње ни цом да су мо рал не и прав не нор ме две 
вр сте дру штве них нор ми ко је се ме ђу соб но раз ли ку ју3), у са вре-
ме ној на у ци пре о вла ђу је ми шље ње не где из ме ђу го ре на ве де них 
екс трем них ста во ва, а то је да се оне ме ђу соб но на до пу њу ју и да 
„из ме ђу њих не ма ни ра ди кал не су прот но сти ни пот пу ног иден-
ти те та“4). Оп ште при хва ће ни став у прав ној те о ри ји да нас је да су 
прав не и мо рал не нор ме у те сној ве зи, а њи хов ме ђу соб ни од нос 
тре ба да бу де та кав да су прав не нор ме у што ве ћој ме ри у скла ду са 
мо рал ним. Пра во за то че сто про пи су је оно на шта и мо рал оба ве-
зу је; али ем пи риј ски по сма тра но, по кла па ње мо ра ла и пра ва ипак 
ни ка да не мо же би ти пот пу но: не ке мо рал не нор ме ни су по год не 
да се укљу че у пра во, не ке прав не нор ме су мо рал но „нео бо је не“, 
а не ке су из од ре ђе них раз ло га и су прот не мо рал ним – ма ко ли ко 
то не по жељ но би ло5). Ипак, ја сно је да ће пра во ко је је „по др жа но“ 

1) То је став по зи ти ви стич ких те о ри ја, по ко ји ма је пра во скуп про це ду ра, ли ше них мо-
рал ног са др жа ја. Је дан од пред став ни ка овог прав ца, Џ. Остин, пи ше: „Ег зи стен ци ја 
пра ва је јед на ствар; ње го ва вр ли на или по рок је дру га“. На ве де но пре ма: Де јан Вук 
Стан ко вић, “Мо рал и пра во у са вре ме ној прав ној фи ло зо фи ји”, Филозофија и дру-
штво, Бе о град, бр. IX-XX/2001/2002, стр. 205, http://www.do i ser bia.nb.rs/img/doi/0353-
5738/2002/0353-57380209203s.pdf (18. 03. 2011).

2) То је ста но ви ште кла сич не, при род но – прав не те о ри је, ко ја сво је ко ре не има још у ра-
до ви ма Св. То ме Аквин ског, пре ко Хоб са, Ло ка, Ру соа.. О то ме ви ше: Де јан Вук Стан ко-
вић, нав. де ло, стр. 205.

3) За раз ли ку од прав них, мо рал не нор ме ства ра ди фу зно, нео р га ни зо ва но дру штво, оне 
су сло бод не и ауто ном не, па је санк ци ја уну тра шња (гри жа са ве сти), има ју ви ши ни во 
ап страк ци је и ве ћу сна гу од прав них, не пи са не су и те же је ег закт но утвр ди ти њи хо ву 
са др жи ну итд.

4) Са вре ме не те о ри је о од но су мо ра ла и пра ва за сту па ју став о по лар ном ка рак те ру овог 
од но са, тј. о њи хо вој релативноj су прот но сти (по чев од H. L. A. Hart-а, R. Dwor kin-а 
итд.). О то ме ви ше: Де јан Вук Стан ко вић, нав. де ло, стр. 204 и 207-209.

5) Правнаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1989, стр. 833 (од ред ни ца 
„Мо рал и пра во“). Уко ли ко су дру штве на за јед ни ца и ње но пра во не мо рал ни, те шко 
мо гу оп ста ти на ду жи пе ри од. О то та ли тар ним ре жи ми ма и њи хо вом пра ву у овом кон-
тек сту ви ше: Де јан Вук Стан ко вић, нав. де ло, стр. 206.



НинаС.Планојевић,СинишаЂ.Варга Моралненормеиграђанско...

313

мо ра лом би ти ви ше по што ва но, с об зи ром на сна гу мо ра ла и ње го-
ве уну тра шње санк ци је6), а дру штво успе шни је. 

О гра ни ци до ко је ускла ђи ва ње прав них с мо рал ним нор ма-
ма тре ба да иде; као и о на чи ни ма на ко је се то мо же по сти ћи та ко-
ђе се мно го рас пра вља ло7), а ми уоча ва мо и из два ја мо два при сту-
па овом про бле му8). По јед ном од њих, са др жи на мо рал не нор ме 
се пре у зи ма прав ном нор мом, чи ме се мо рал на нор ма пре тва ра у 
прав ну, а пра во се ускла ђу је с мо ра лом. По не ким ми шље њи ма 
пра во је „ми ни мум мо ра ла“ (Jellinek)9) и под ра зу ме ва пре у зи ма ње 
бар оних мо рал них нор ми ко је су нео п ход не за одр жа ње дру штва. 
Али, та кван ти та тив но – ква ли та тив на ме ра пре у зи ма ња мо ра ла у 
пра во мо же би ти и дру га чи ја. 

Дру ги при ступ је да се прав ном нор мом про пи ше оба ве за по-
што ва ња мо рал них нор ми за од ре ђе ну си ту а ци ју, ге не рал но, без 
њи хо вог кон крет ног на во ђе ња или ди рект ног пре у зи ма ња. Реч је 
о прав ном ре гу ли са њу, код ко га са др жи на прав ног пра ви ла за ви си 
од мо рал них, на ко ја се оно по зи ва, па је мо рал на тај на чин ин те-
гри сан у пра во10). Мо рал за пра во од ре ђу је гра ни це прав но до зво-
ље ног по на ша ња. Од ре ђе ни ауто ри ову вр сту прав них нор ми на зи-
ва ју блан кет ним нор ма ма11), ко је се у прав ној те о ри ји12) де фи ни шу 
као вр ста нео д ре ђе них нор ми, ко ји ма ни је од ре ђе на санк ци ја, већ 
је пре пу ште но над ле жном ор га ну да то учи ни нор ма тив ним ак том 
ко ји сам до но си – у ци љу ње ног при ла го ђа ва ња кон крет ном слу-
ча ју. Дру ги ауто ри13) ова кве нор ме ви де као нор ме чи ју са др жи ну 

6) Правнаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1989, стр. 833 (од ред ни ца 
„Мо рал и пра во“)

7) О то ме ви ше: Лон Л. Фу лер, Moралностправа, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2001.

8) Тре ћи на чин ускла ђи ва ња пра ва са мо ра лом, ко јим се не ће мо ба ви ти овом при ли ком, 
је спон та ни «про дор» мо ра ла у пра во, ко је ни је у скла ду с мо ра лом, на тај на чин што 
се фор ми ра су про тан оби чај, ко ји је у скла ду с мо ра лом и ко ји обе сна жу је «не мо рал но 
пра во». О то ме ви ше: Ма ри јан Павч ник, «Мо рал као из вор пра ва», Архивзаправнеи
друштвененауке, Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, књ. XXXVI II, бр. 4/1982, стр. 
451-452

9) У те о ри ји је спор но у ко јој ме ри је овај став при хва тљив и ка кав је ње гов сми сао. На ма 
је нај бли же ви ђе ње, по ко ме је пра во ми ни мум мо ра ла у сми слу да вла да ју ћи, оп ште-
при хва ће ни мо рал по зи тив но вред ну је пра во. О то ме ви ше: Ма ри јан Павч ник, нав. де-
ло, стр. 441-442.

10) О то ме ви ше: Ма ри јан Павч ник, нав. де ло, стр. 446 и др.

11) Ма ри јан Павч ник, нав. де ло.

12) Правнаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1989, стр. 121 (од ред ни ца 
„Блан кет на нор ма (про пис)“).

13) Иако се не из ја шња ва ди рект но о то ме, ре кли би смо да ова кав став при хва та и Или ја Ба-
бић у свом ра ду “До бри оби ча ји, тр го вин ски оби ча ји и узан се – пра ви ла мо ра ла и из вор 
пра ва”, Правоипривреда, бр. 3-4/1997.
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чи ни прав ни стан дард, ко ји се у прав ној те о ри ји14) де фи ни ше као 
нео д ре ђе ни по јам, ко ји (иако је увек исти) ме ња кон крет ну са др-
жи ну за ви сно од кон крет ног слу ча ја, а ње го во зна че ње утвр ђу је 
ор ган ко ји нор му при ме њу је – из истих раз ло га као и код блан кет-
них нор ми. Као оправ да ње за ко ри шће ње нор ми ко је са др же прав-
не стан дар де на во ди се чи ње ни ца да низ слич них си ту а ци ја, ко је се 
по од ре ђе ним еле мен ти ма ипак раз ли ку ју, не би би ло це лис ход но 
ре гу ли са ти сва ку за себ но број ним нор ма ма; али се оне због раз ли-
ка не мо гу „по кри ти“ ни јед ном нор мом с чвр сто од ре ђе ним пој-
мо ви ма. У ка квом су ме ђу соб ном од но су блан кет не нор ме и нор ме 
ко је са др же прав не стан дар де и да ли се не ка од њих мо же под ве-
сти под ону дру гу или не; као и да ли се ме тод ускла ђи ва ња пра ва 
с мо ра лом о ко ме је реч мо же на зва ти блан кет ном или ре гу ла ти вом 
пу тем прав них стан дар да – пи та ње је ко јим се овом при ли ком из 
ра зу мљи вих раз ло га не мо же мо ба ви ти. Иако смо бли же иде ји да 
се ов де ра ди о упо тре би прав ног стан дар да, у на став ку ра да ће мо 
ме тод ускла ђи ва ња о ко ме је реч од ре ђи ва ти де скрип тив но.

Код оба на ве де на на чи на ускла ђи ва ња пра ва с мо ра лом – мо-
рал не нор ме су не са мо ма те ри јал ни, не го и фор мал ни из вор пра ва, 
јер по ста ју део прав них нор ми. За сва ки од на ве де них на чи на мо гу 
се на ве сти ар гу мен ти за и про тив. 

***
Те ма о од но су мо ра ла и пра ва је уни вер зал на, ин три гант на 

и увек ак ту ел на, али она ни је са мо те о риј ског ка рак те ра. Раз у ме-
ва ју ћи зна чај ускла ђе но сти пра ва с мо ра лом, за ко но дав ци су мо-
ра ли ис ко ра чи ти из све та иде ја прав них те о ре ти ча ра и фи ло зо фа 
и ода бра ти кон кре тан на чин на ко ји ће у ствар но сти ре а ли зо ва ти 
тај циљ. 

Ана ли зом са др жи не ве ли ког бро ја по слу чај ном узор ку  иза-
бра них прав них нор ми из обла сти оп штег гра ђан ског пра ва, као и 
по себ них гра на ко је су се из ње га раз ви ле - што је пред мет на шег 
ин те ре со ва ња у овом ра ду - мо гли смо за кљу чи ти да је ме ђу њи ма 
мо гу ће на ћи до ста оних ко је су „мо рал но ин ди фе рент не“ (тех нич-
ке, про це сне и слич не нор ме); али да је те шко на ћи оне, ко је су 
су прот не мо ра лу. То све ако мо рал схва ти мо као скуп пра ви ла ко ја 
од ре ђу ју шта је у јед ном дру штву до бро, а шта зло (оп ште при хва-
ће но од ре ђе ње); и ако по ђе мо од прет по став ке о на шем по зна ва њу 
мо ра ла срп ског дру штва да нас. Из то га за кљу чу је мо да је основ ни 
на чин до ма ћег за ко но дав ца за ускла ђи ва ње пра ва с мо ра лом (а из 

14) Правнаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1989, стр. 1227 (од ред ни ца 
„Прав ни стан дард“).
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прав не ли те ра ту ре се мо же ви де ти да је та ква си ту а ци ја и у дру гим 
др жа ва ма) - пре у зи ма ње са др жи не од ре ђе них мо рал них нор ми у 
прав не при њи хо вом фор му ли са њу, у ве ћем или ма њем бро ју. Овај 
ме тод не зах те ва по себ но ко мен та ри са ње, ра зу мљив је и не ства ра 
про бле ме у прак си при при ме ни ова квих нор ми, јер је њи хо ва са-
др жи на ја сно од ре ђе на.

Али, ана ли зом гра ђан ско-прав них за кон ских тек сто ва, уочи-
ли смо и по сто ја ње та квих прав них нор ми, у ко ји ма за ко но да вац 
ко ри сти и дру ги по ме ну ти на чин ускла ђи ва ња, где се адре са ти ма 
прав ном нор мом про пи су је оба ве за по што ва ња мо рал них нор ми. 
Ова оба ве за по пра ви лу иде „у па ке ту“ с оба ве зом по што ва ња им-
пе ра тив них за кон ских нор ми и/или јав ног по рет ка. По што ва ње мо-
рал них нор ми је обич но услов чи јим се ис пу ња ва њем сти че од ре-
ђе на (по вољ на) прав на по зи ци ја, не ко су бјек тив но пра во и сл. - или 
чи јим се не по што ва њем све то не мо же сте ћи или ће се из гу би ти. 
Мо рал не нор ме на чи је се по што ва ње оба ве зу ју прав ни су бјек ти се 
при том не на во де кон крет но, већ њи хо ву са др жи ну тре ба да утвр-
ди онај ор ган, ко ји нор му при ме њу је. Ова кву фор му ла ци ју сва ка ко 
пра те све оне пред но сти (мо гућ ност ду жег ва же ња прав не нор ме), 
али и ма не (од ре ђе на прав на не си гур ност), на ко је је већ ука зи ва но 
у прав ној те о ри ји ка да је реч о упо тре би прав них стан дар да уоп-
ште15); али се у ве зи овог на чи на ускла ђи ва ња пра ва с мо ра лом у 
од ре ђе ним слу ча је ви ма по ја вљу ју и до дат не ди ле ме, па ће њи хо во 
из но ше ње и на ша да ља раз ма тра ња би ти усме ре не са мо на овај на-
чин ускла ђи ва ња (гра ђан ског) пра ва с мо ра лом.

Пре не го што до кра ја опре де ли мо пред мет свог ра да и пре-
ђе мо на из но ше ње ди ле ма о ко ји ма је реч, мо ра мо у ве зи на чи на 
ускла ђи ва ња пра ва с мо ра лом ко ји ће мо ко мен та ри са ти из не ти јед-
но за па жа ње ве за но пр вен стве но за до ма ће пра во, ко је уно си до-
дат не не до у ми це у ову про бле ма ти ку. На и ме, је дан број за кон ских 
тек сто ва16), ко ји се слу же на ве де ном ме то дом, ко ри сти тер мин „мо-
рал“ (јав ни мо рал, мо рал на нор ма, по слов ни мо рал); док се дру ги 

15) Ми ли во је Мар ко вић, „Ге не рал не кла у зу ле – фраг мен тар на ски ца за сту ди ју о прав ним 
стан дар ди ма“, ЗборникрадоваПравногфакултетауНишу, Ниш, 1968.

16) Ви де ти: чл. 32, 43, 46 и др. Уста ва РС из 2006; За кон о адво ка ту ри из 1998; чл. 29 За ко на 
о дру штве ним ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма гра ђа на из 1982; За кон о елек трон ској тр-
го ви ни из 2009; За кон о ин ве сти ци о ним фон до ви ма из 2006; чл. 61 За ко на о на сле ђи ва-
њу из 1995; чл. 11 За ко на о спољ но тр го вин ском по сло ва њу из 2009; чл. 38 и др. За ко на 
о при вред ним дру штви ма из 2004; чл. 8 и др. За ко на о озна ка ма ге о граф ског по ре кла из 
2010.  итд.
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тек сто ви17) по зи ва ју на „до бре оби ча је“(или до бре по слов не оби ча-
је), ре кли би смо у истом зна че њу. 

При мер за то је ре ци мо За кон о обли га ци о ним од но си ма (у 
да љем тек сту: ЗОО)18), ко ји је до из ме на из 1993. за пу но ва жан на-
ста нак обли га ци о них пра ва чи ји су из вор прав ни по сло ви (гра ђан-
ски и тр го вач ки), као услов пред ви ђао и њи хо ву уса гла ше ност с 
мо рал ним нор ма ма (со ци ја ли стич ког са мо у прав ног дру штва – ка-
кво смо у вре ме до но ше ња за ко на има ли). Уко ли ко су циљ, са др-
жи на, основ, рок, услов или пред мет прав ног по сла би ли про тив ни 
мо ра лу, он је санк ци о ни сан ни шта во шћу, а мо рал не нор ме би ле 
су јед на од гра ни ца ауто но ми је во ље стра на ка. Од из ме на из 1993. 
ЗОО тер мин мо рал за ме њу је син таг мом до бри оби ча ји, чи ме ства-
ра број не не до у ми це и по ле ми ке у прав ној те о ри ји и суд ској прак си 
о ње ном зна че њу19). Иако је ве ћин ско ми шље ње20), ко ме се и са-
ми при дру жу је мо, да до бри оби ча ји сва ка ко об у хва та ју и мо рал не 
нор ме, по на ма ипак оста је отво ре но пи та ње шта то још ула зи у 
оп сег пој ма до бри оби ча ји, услед че га је би ла ну жна за ме на син-
таг ме мо рал не нор ме овом дру гом. Је зич ки и су штин ски се сва ка ко 
не мо же бра ни ти став да се ра ди о си но ни ми ма. Иако и у до ма ћем и 
у стра ним пра ви ма21) по сто ји оп шта са гла сност око то га да се из раз 
до бри оби ча ји не мо же схва ти ти у зна че њу ко је има тер мин оби чај; 
са ма упо тре ба ре чи оби чај у овој син таг ми, ко ја тре ба да зна чи не-
што са свим дру го (мо рал) - сва ка ко ства ра од ре ђе ну за бу ну22). За то 
има и ми шље ња23) да је, без об зи ра на већ оп ште при хва ће но схва-
та ње до брих оби ча ја у сми слу мо рал них нор ми, тре ба ло у ЗОО – у 
за др жа ти син таг му „мо рал не нор ме“. У прав ној те о ри ји, ме ђу тим, 
по сто је раз ли чи ти ста во ви и о то ме ко ју ка те го ри ју мо рал них нор-

17) Ви де ти: чл. 1 За ко на о су зби ја њу не ло јал не утак ми це Кра ље ви не Ју го сла ви је из 1930.; 
чл. 2 За ко на о су зби ја њу не ло јал не утак ми це и мо но по ли стич ких спо ра зу ма СФРЈ из 
1974; чл. 22 За ко на о тр го ви ни СРЈ из 1993; број не чла но ве За ко на о об ли га ци о ним од-
но си ма из 1978. итд.

18) Сл. лист СФРЈ 29/78, 39/85, 45/89, 57/89; Сл. лист СРЈ 31/93; Сл. лист СЦГ 1/2003. 

19) Ан дри ја Гамс и Љи ља на Ђу ро вић, Увод у грађанско право, На уч на књи га, Бе о град, 
1990, стр. 255.

20) О то ме ви ше: Сло бо дан Пе ро вић, “По јам и при ме на до брих по слов них оби ча ја”, Прав-
ниживот, Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, бр. 1/1982, стр. 20; Или ја Ба бић, нав. 
де ло.

21) Из раз «до бри оби ча ји» ко ри сти се и у фран цу ском, не мач ком и  мно гим дру гим пра ви-
ма, са слич ним ди ле ма ма у по гле ду ње го вог зна че ња.

22) У том сми слу о од но су оби ча ја, пра ва и мо ра ла: Гу став Рад брух, Филозофијаправа, Но-
лит, Бе о град, 1980. Као оправ да ње за ову за ме ну по на ма не мо же по слу жи ти ни то што 
је ЗОО у сво јој пр во бит ној вер зи ји го во рио о мо ра лу социјалистичког самоуправног 
дру штва, јер је ту фор му ла ци ју би ло мо гу ће из ме ни ти.

23) Или ја Ба бић, нав. де ло, стр. 58.
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ми об у хва та ју до бри оби ча ји: мо рал не нор ме би ло ко је вр сте или 
са мо пра ви ла по слов ног мо ра ла24).

Без мо гућ но сти да овом при ли ком ула зи мо ду бље у на ве де ну 
про бле ма ти ку, по ми ње мо је је ди но у ци љу ко нач ног пре ци зи ра ња 
пред ме та на шег ра да, ко ји ће се све сти на про це ну це лис ход но сти 
ко ри шће ња ме то де ускла ђи ва ња пра ва с мо ра лом о ко јој је реч са-
мо у за кон ским тек сто ви ма ко ји из ри чи то ко ри сте тер мин мо рал, а 
не до бри оби ча ји. 

За раз ма тра ња о ко ји ма је реч иза бра ли смо при мер За ко на 
о па тен ти ма25) из раз ло га што су у ве зи са њим, по на шем ми шље-
њу, ди ле ме о це лис ход но сти про пи си ва ња прав ном нор мом оба ве-
зе по што ва ња мо рал них нај ја че из ра же не и спе ци фич не у од но су 
на дру ге за кон ске тек сто ве ко ји ко ри сте слич ну фор му ла ци ју. За кон 
о па тен ти ма у чл. 7 из ри чи то пред ви ђа мо гућ ност сти ца ња јед ног 
ап со лут ног су бјек тив ног имо вин ског пра ва (па тен та) тек уко ли ко 
ко мер ци јал на упо тре ба пред ме та тог пра ва (про на ла ска), по ред 
оста лог26), не би би ла про тив на јав ном по рет ку или мо ра лу. 

ОБЛАСТПРОНАЛАЗАШТВАКОЈАСЕДАНАС
НАЈЧЕШЋЕМОРАЛНОВРЕДНУЈЕ

Ана ли за до ско ра шње прак се у Ср би ји по ка зу је да је из у зи-
ма ње про на ла за ка из па тент но-прав не за шти те због не ус кла ђе но-
сти с мо рал ним нор ма ма ре стрик тив но при ме њи ва но. У За во ду 
за ин те лек ту ал ну сво ји ну за бе ле жен је вр ло ма ли број слу ча је ва 
од би ја ња па тен ти ра ња про на ла за ка из овог раз ло га. Слич на се си-
ту а ци ја мо же кон ста то ва ти и у дру гим др жа ва ма са слич ном за кон-
ском ре гу ла ти вом27).

24) За овај став за ла жу се мно ги прав ни пи сци: Ши ме Ивањ ко, “Ви ше ври је де до бри оби-
ча ји не го до бри за ко ни”, Правни живот, Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, бр. 
6-7/1986, стр. 699-700; Слав ко Ца рић, Правниположајпривреднихорганизација, Цен-
тар за при вред ни con sul ting, Но ви Сад, 2000, стр. 232; Си ни ша Вар га, Правоконкурен-
ције, Фа кул тет за прав не и по слов не сту ди је и Про ме теј, Но ви Сад, 2007, стр. 182.

25)  Сл.листСЦГ,  32/2004.

26) Па тен ти ра ти се не мо гу ни: - про на ла сци ко ји се од но се на хи рур шке или ди јаг но стич ке 
по ступ ке, или по ступ ке ле че ња ко ји се при ме њу ју не по сред но на људ ском или жи во-
тињ ском те лу (осим про на ла за ка про из во да, одн. суп стан ци и ком по зи ци ја ко је се при-
ме њу ју у том по ступ ку); и - про на ла сци биљ них сор ти, жи во тињ ских ра са или бит но 
би о ло шких по сту па ка за до би ја ње биљ ке или жи во ти ње (из у зев про на ла за ка ми кро би-
о ло шког или дру гог тех нич ког по ступ ка или про из во да до би је ног тим по ступ ком).

27) По сто је при ме ри из у зи ма ња из па тент но прав не за шти те про на ла за ка кон тра цеп тив них 
сред ста ва (по је ди не зе мље Ла тин ске Аме ри ке) или апа ра та за коц ку (САД). До ду ше, 
мо гу ће је да је у дру го по ме ну том при ме ру ис кљу че њу из па тент не за шти те ви ше до-
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Но, то не зна чи да је овај основ из у зи ма ња мр тво сло во на 
па пи ру и да је без ика квог зна ча ја у па тент ном пра ву. Си ту а ци ја 
би се зна чај но мо гла про ме ни ти у са вре ме ном до бу, ко је од ли ку је 
по ја ва би о тех но ло ги је.28) 

Под би о тех но ло ги јом под ра зу ме ва се скуп тех ни ка ко је се 
ко ри сте у ци љу ор ган ских про ме на би о ло шког ма те ри ја ла29), про-
ме на у ми кро ор га ни зми ма, у биљ ка ма или жи во ти ња ма; или у иза-
зи ва њу про ме на нео р ган ских ма те ри ја би о ло шким пу тем.30) Иако 
от кри ћа из обла сти ге не ти ке да ти ра ју још из XIX ве ка, би о тех но-
ло шка ера за по чи ње от кри ћем тзв. ре ком би нант не ДНК тех но ло ги-
је 1973. го ди не. На уч ни ци Хер берт Бо јер (HerbertBoyer) и Стен ли 
Ко ен (StanleyCohen) су утвр ди ли да се ген јед ног мо же из ме сти ти 
и ре ком би но ва ти ’in vi tro’31) са ДНК дру гог бак те риј ског ор га ни зма 
ка ко би по но во био уба чен у пр ви ор га ни зам ко ји би ти ме сте као 
ка рак те ри стич не осо би не дру гог ор га ни зма.32) И док се упо тре ба 
ре ком би нант не ДНК тех но ло ги је сма тра три ви јал ном ка да се при-
ме њу је на бак те ри је, до тле је мо гућ ност ма ни пу ли са ња ге нет ским 
ма те ри ја лом ви ших ор га ни за ма, а по го то во чо ве ка, иза зва ло то ли-
ко мо рал них ди ле ма, рас пра ва и ди ску си ја по пи та њи ма без бед-
но сти чо ве ка и жи вот не сре ди не, људ ске при ро де, ево лу ци је, дру-
штве не јед на ко сти и људ ских пра ва, да се у овој обла сти по ја ви ла 
но ва на у ка: би о е ти ка. 

Би о е ти ка је на у ка о мо рал ном осми шља ва њу чо ве ко вог жи-
во та.33) У цен тру па жње би о е ти ке је ге нет ски ин же ње ринг ху ма-
ним ге нет ским ма те ри ја лом, ко ји се сма тра оправ да ним са мо он да 
ка да се пред у зи ма у свр хе ле че ња на след них бо ле сти. Ово сто га 

при не ло од су ство ко ри сно сти не го не мо рал ност, јер се у пра ву САД услов мо рал но сти 
про на ла ска не тра жи.

28) Слич на кон ста та ци ја: Hec tor Mac Qu e en; Char lot te Wa el de; Gra e me La u rie,  Contempro-
raryIntellectualProperty:LawandPolicy,Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2008, стр. 424-
425.

29) То се од но си и на ће ли је или ли ни је биљ них или жи во тињ ских ће ли ја, ен зи ма, пла зми да 
и ви ру са. 

30) Сло бо дан ка Јо ва но вић, “За шти та ин те лек ту ал не сво ји не у обла сти би о тех но ло ги је”, У: 
ИзборобјављенихрадовастручњакаЗавода1920-2000, књи га пр ва, (уред ник: Ми ло рад 
Те слић), Са ве зни за вод за ин те лек ту ал ну сво ји ну, Бе о град, 2000, стр. 157.

31) Invitro[лат. у стаклу] - ко ји се оба вља под ве штач ким усло ви ма, у ла бо ра то ри ји. Су-
прот но: invivo (Иван Клајн, Ми лан Шип ка, Великиречникстранихречииизраза, Про-
ме теј, Но ви Сад, 2006).

32) Ви до је Спа сић, “Мо гућ но сти за шти те тво ре ви на из обла сти би о тех но ло ги је по осно-
ву ин те лек ту ал не сво ји не”, Правниживот, Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, бр. 
11/2002, стр. 973.

33) Гор да на Ву ка ди но вић, “Ху ма на бу дућ ност и пра во – не ки про бле ми би о е ти ке”, Правни
живот, Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, бр. 12/2006, стр. 736.
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што је до бро бит чо ве ка при мар ни ин те рес дру штва. То је ис так ну-
то и у чл. 13 Кон вен ци је Са ве та Евро пе о људ ским пра ви ма и би-
о ме ди ци ни из 1997,34) пре ма ко ме се за хват на про ме ни чо ве ко вог 
ге но ма мо же пред у зе ти са мо ра ди пре вен тив них, ди јаг но стич ких 
или те ра пе ут ских ци ље ва и под усло вом да ни је усме рен ка иза зи-
ва њу ма ка кве про ме не у ге ни ма по то ма ка. 

На след не бо ле сти су бо ле сти узро ко ва не де фек ти ма ге на и 
не мо гу се ле чи ти де ло ва њем на би о ло шке симп то ме бо ле сти, већ 
ген ском ма ни пу ла ци јом ко ја за циљ има „да ген функ ци о ни ше без 
де фект не (не ис прав не) про из вод ње про те и на“.35) Ово је мо гу ће, јер 
је људ ски ге ном пот пу но де ши фро ван и са чи ње на је це ло ви та кар-
то гра фи ја ге на од го вор них за осо би не, пре ди спо зи ци је, спо соб но-
сти, па и за бо ле сти сва ког по је дин ца;36) а та ко ђе су раз ви је не и тех-
ни ке уно ше ња здра вих ге на или по ли ну кле о ти да у људ ске те ле сне 
ће ли је (са де фект ним ге ном, а ра ди њи хо вог ле че ња – тзв. со мат ска 
ген ска те ра пи ја37)). 

Ме ђу тим, па ци јен ти ко ји па те од ге нет ских бо ле сти и за ко је 
је ин ди ко ва на со мат ска ген ска те ра пи ја ни су то ли ко број ни да би 
ис тра жи ва ња фар ма це ут ских и дру гих би о тех но ло шких ком па ни ја 
би ла ис пла ти ва, али се ис тра жи ва ња ипак на ста вља ју, а вред ност 
ак ци ја ком па ни ја ко је се ба ве раз ли чи тим де лат но сти ма у обла сти 
би о тех но ло ги је је у енорм ном по ра сту на свим свет ским бер за ма. 
То је у то ли кој ме ри из ра же но, да је сво је вре ме на екс пан зи ја пред-
у зе ћа из обла сти ин фор ма тич ких тех но ло ги ја пре ва зи ђе на, па се 
мо же ре ћи да је би о тех но ло ги ја, ме ђу но вим тех но ло ги ја ма, фи-
нан сиј ски во де ћа.38) При све му то ме би о тех но ло шка ис тра жи ва ња 
све ви ше по ста ју гло бал ни на пор, о че му све до чи по ја ва мно штва 

34) Con ven tion for the Pro tec tion of Hu man Rights and Dig nity of the Hu man Be ing with Re gard to 
the Ap pli ca tion of Bi o logy and Me di ci ne (Con ven tion on Hu man Rights and Bi o me di ci ne). Кон-
вен ци ја је за кљу че на у Ови е ду (Astu ri as) 4. IV 1997; сту пи ла на сна гу 1. XII 1999; Ср би-
ја ју је пот пи са ла (као Др жав на за јед ни ца Ср би ја и Цр на Го ра) 9. II 2005; а ра ти фи ко ва ла 
17. XII 2011. за ко ном об ја вље ним у Сл.гласникуР.Србије-међународниуговори, бр. 
12/2010.

35) Ве сна Клајн-Та тић, “Етич ка и прав на пи та ња ген ске те ра пи је”, Правниживот, Удру-
же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, бр. 9/2006, стр. 404.

36) Гор да на Ву ка ди но вић, нав. де ло, стр. 735. За то се за чо ве ка твр ди да пред ста вља „би о-
ло шки ком пју тер са сло же ним ге нет ским про гра ми ма“ (Дра ги ша Ми ло ва но вић, Поми-
ритисесасобом, Го ја, Бе о град, 2008, стр. 68).

37) Деј ство со мат ске ген ске те ра пи је оста је огра ни че но на осо бу ко ја је овом трет ма ну под-
врг ну та, за раз ли ку од ген ског тран сфе ра на оплод ним ће ли ја ма и ем бри о ни ма ко ји има 
трај ни на след ни ефе кат и сто га је за бра њен, и то не са мо у Евро пи. И у Аме ри ци је про-
гла ше на за бра на та квих ис тра жи ва ња (Ве сна Клајн - Та тић, нав. де ло, стр. 411).

38) Ду шан Да бо вић; Ива Иг ња то вић, “Ре гу ли са ње при ме не би о тех но ло ги је ге не тич ки мо-
ди фи ко ва них ор га ни за ма”, Правниживот, Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, бр. 
9/2006, стр. 721.



СПМброј2/2011,годинаXVIII,свеска32. стр.311-336.

320

но вих би о тех но ло шких ис тра жи вач ких сре ди шта у чи та вом све-
ту.39)

По ста вља се пи та ње: због че га се ја вља та ква дис про пор-
ци ја из ме ђу ве ли ког оби ма и екс пан зи је ис тра жи ва ња о ко ји ма је 
реч и бро ја љу ди ко ји ма она мо гу по мо ћи? Очи глед но је ја сно са-
гле да ва ње мо гућ но сти ко мер ци ја ли за ци је ре зул та та ис тра жи ва ња 
и успе шно ре ше ње про бле ма пре ла за са ла бо ра то риј ског на ин ду-
стриј ски ни во би ло узрок убр за ном раз во ју би о тех но ло ги је,40) чи је 
мо гућ но сти да ле ко пре ва зи ла зе оквир по мо ћи ма ло број ним па ци-
јен ти ма и чи је се кон се квен це не мо гу у овом тре нут ку ни пред ви-
де ти у свим аспек ти ма. На и ме, „вр ло је мо гу ће да ће јед ног да на 
тех но ло ги ја упра вље на на бо лест, по слу жи ти раз во ју тех но ло ги је 
ко ја ће би ти упо тре бље на за не те ра пе ут ске свр хе“.41)

Да кле, из све га на ве де ног мо же мо за кљу чи ти да су про на-
ла сци у ве зи ко јих се да нас нај че шће мо же по ста ви ти пи та ње уса-
гла ше но сти њи хо ве ко мер ци јал не упо тре бе са мо рал ним нор ма ма 
- упра во про на ла сци из обла сти би о тех но ло ги је.

ПРОБЛЕМКРИТЕРИЈУМАРАЗГРАНИЧЕЊА
МОРАЛНЕОДНЕМОРАЛНЕКОМЕРЦИЈАЛНЕ

УПОТРЕБЕПРОНАЛАЗАКА

На пи та ње ка ко раз ли ко ва ти оне би о тех но ло шке ме то де и 
про на ла ске ко ји ма се уна пре ђу је жи вот љу ди од оних ко ји прет-
ста вља ју по тен ци јал ну прет њу људ ском до сто јан ству, у окви ру 
би о е ти ке се у овом мо мен ту не мо же да ти ко на чан и јед но зна чан 
од го вор. 

С јед не стра не, страх од не по зна тог не мо же би ти пре пре ка 
на став ку ис тра жи ва ња у овој обла сти, ни ти се на пре дак би о тех но-
ло ги је мо же за у ста ви ти.       С дру ге стра не, не по сто ји је дин стве но 
ви ђе ње људ ске при ро де ко је би по слу жи ло усме ра ва њу би о тех но-
ло ги је. За са да је је ди ни из ве стан кон сен зус по стиг нут у по гле ду 
схва та ња да је све сно ства ра ње ге не тич ки исто вет них људ ских би-
ћа про тив но људ ском до сто јан ству и да пред ста вља зло у по тре бу 
ме ди ци не и би о ло ги је.42) 

39) Ка мил Идрис, Интелектуалнасвојина–моћносредствоекономскограста, За вод за 
ин те лек ту ал ну сво ји ну Ср би је и Цр не Го ре, Бе о град, 2003, стр. 99.

40) Сло бо дан ка Јо ва но вић, нав. де ло, стр. 158.

41) Ве сна Клајн-Та тић, нав. де ло, стр. 403.

42) Мар ко Трај ко вић, “Би о е ти ка као јед на од па ра диг ми са вре ме не прав не др жа ве”, Правни
живот, Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, бр.12/2006, стр. 942.
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У том сми слу је у по зи тив ном па тент ном пра ву Ре пу бли-
ке Ср би је43) про пи са но да се па тен том на ро чи то не мо гу шти ти ти 
про на ла сци: по сту па ка за кло ни ра ње људ ских би ћа;44) по сту па ка за 
про ме ну ге нет ског ин ден ти те та гер ми тив них ће ли ја људ ских би ћа; 
ко ри шће ња људ ског ем бри о на у ин ду стриј ске или ко мер ци јал не 
свр хе;45) и по сту па ка из ме не ге нет ског иден ти те та жи во ти ња, ако 
је ве ро ват но да ти по ступ ци иза зи ва ју пат њу жи во ти ња, без по сти-
за ња зна чај не ме ди цин ске ко ри сти за чо ве ка или жи во ти њу, као и 
жи во ти ње ко је су ре зул тат та квих по сту па ка.46)

На бра ја ње би о тех но ло шких про на ла за ка ко је не би тре ба ло 
па тен ти ра ти ни је ко нач но. Са гла сно тач ки 38. пре ам бу ле Би о тех-
но ло шке ди рек ти ве Европ ске уни је47) не мо гу се па тен ти ра ти ни 
би ло ко ји дру ги би о тех но ло шки про на ла сци чи јом би се упо тре-
бом вре ђа ло људ ско до сто јан ство.48) Као при ме ри на во де се про-

43) За кон о па тен ти ма (Сл.листСЦГ, 32/2004), чл. 7, ст. 2, т. 1.

44) Кло ни ра ње је сва ки про цес, укљу чу ју ћи и тех ни ку це па ња ем бри о на, ко јим се ства ра 
људ ско би ће исто вет но (одн. чи је ће лиј ско је дро са др жи исте ге нет ске ин фор ма ци је 
по сто је ће у) дру гом жи вом или по кој ном људ ском би ћу (ви де ти Di rec ti ve 98/44/EC of 
the Euro pean par li a ment and of the Co un cil of 6 July 1998 on the le gal pro tec tion of bi o tec-
hno lo gi cal in ven ti ons, re ci tal 41). То што је кло ни ра ње људ ских би ћа пред ви ђе но као 
про тив но мо ра лу на во ди на за бри ну тост твор це би о тех но ло шке ди рек ти ве у по гле ду 
(ху ма не - прим. ауто ра) еуге ни ке (Li o nel Ben tley & Brad Sher man, IntellectualProperty
Law,Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2004, стр. 440). Еуге ни ка је на у ка о усло ви ма под 
ко јим се на след ни не до ста ци ор га ни зма от кла ња ју, а до бра свој ства уса вр ша ва ју (Иван 
Клајн и Ми лан Шип ка, нав. де ло).

45) Ова ква фор му ла ци ја зна чи да са ста но ви шта па тент ног пра ва ко ри шће ње људ ског ем-
бри о на у ди јаг но стич ке и у свр хе ле че ња ни је про тив но мо ра лу. Обим при ме не ове 
нор ме сва ка ко за ви си од то га ка ко се ту ма чи ин ду стриј ска или ко мер ци јал на упо тре ба. 

46) С об зи ром да у про це су кло ни ра ња не до ла зи до мо ди фи ка ци је жи вог би ћа, то је кло ни-
ра ње жи во ти ња са па тент но-прав ног ста но ви шта мо рал но до зво ље но. Али, то не зна чи 
да у при ме ни ове нор ме не ма ни ка квих не до у ми ца. Нпр. ка ко по сту пи ти ако се за чо ве ка 
или жи во ти њу по сти жу зна чај не ме ди цин ске ко ри сти, али уз пат њу жи во ти ња? Од но си 
ли ко рист по чо ве чан ство пре ва гу над пат њом жи во ти ње? И ка ко то из ме ри ти и упо ре-
ди ти? Да ли је до вољ но да је про на ла зач са ве стан, тј. даве ру је у по сти за ње зна чај них 
ме ди цин ских ко ри сти? И у ком мо мен ту све то из ме ри ти и упо ре ди ти? Ако је то да тум 
под но ше ња па тент не при ја ве пре ма ко јем се и ина че утвр ђу је ис пу ње ност ма те ри јал но-
прав них усло ва за при зна ње пра ва на про на ла зак, шта ако се пат ња жи во ти ње по ја ви 
или по ве ћа на кон тог да ту ма? 

47) Di rec ti ve 98/44/EC of the Euro pean Par li a ment and of the Co un cil of 6.07.1998. on the le gal 
pro tec tion of bi o tec hno lo gi cal in ven ti ons; OJ L 213 of 30.7.1998, p.13

48) До по вре де људ ског до сто јан ства на ро чи то мо же до ћи у слу ча је ви ма ка да се би о ло шки 
ма те ри јал из два ја из те ла жи вог чо ве ка. Иако би тре ба ло да бу де не спор но да је за та ко 
не што по треб на са гла сност тог ли ца, пи та ње је да ли је оно све сно са чим се са гла ша ва 
и да ли има са зна ња о ви си ни фи нан сиј ске до би ти ко ју пра ти па тен ти ра ње тог би о ло-
шког ма те ри ја ла. У том сми слу, осим по вре де фи зич ког ин те гри те та, чо век мо же би ти 
об ма нут, из ма ни пу ли сан, обеш ча шћен, ис ко ри шћен и ли шен пра ва на соп стве ни, ина че 
је дин стве ни, ге нет ски ма те ри јал (US па тент бр. 4,438,032. Ви де ти ви ше: Van da na Shi-
va, ProtectorPlunder?-UnderstandingIntellectualPropertyRights,Zed Bo oks, Lon don & 
New York, 2001, стр. 6. О ис тој те ми по во дом слу ча ја HowardFlorey/H2Relaxin [1995] 
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на ла зак про це са про из вод ње не ма ни (chimeras)49) из гер ми тив них 
ће ли ја и про на ла зак по ступ ка про из вод ње то ти по тент них ће ли ја50) 
чо ве ка или жи во ти ње.

Као што се мо же ви де ти, да нас се ис кљу че ње из па тент не за-
шти те про на ла за ка чи ја би ко мер ци јал на упо тре ба би ла про тив на 
мо ра лу „нај че шће при ме њу је на про на ла ске у обла сти ге нет ског 
ин же њер ства у ко ји ма се ма ни пу ли ше ге нет ским ма те ри ја лом чо-
ве ка“.51) За бра на се за сни ва на стра ху од скр на вље ња људ ске при-
ро де и гу бит ка људ ско сти, тј. су штин ског ква ли те та чо ве ка.

Али, за све до сад на ве де но си ту а ци ја је ја сна и не про бле-
ма тич на, јер је „на де лу“ ме тод пре у зи ма ња кон крет них мо рал них 
нор ми у (па тент но) прав не нор ме, о ко ме је већ би ло ре чи. Као про-
блем, ме ђу тим, и да ље оста је пи та ње ка ко раз гра ни чи ти и утвр-
ди ти да ли ће ко мер ци јал на упо тре ба осталихби о тех но ло шких и 
дру гих про на ла за ка, ко ји у на ве де ним за кон ским тек сто ви ма ни-
су из ри чи то по ме ну ти, би ти у скла ду с мо ра лом или не ће, а што 
се ре гу ли ше чл. 7 За ко на о па тен ти ма, пре ма ко јем ће зах тев за  
при зна ње па тен та би ти од би јен уко ли ко ко мер ци јал на упо тре ба 
про на ла ска ни је у скла ду с мо ра лом. Ово смо ока рак те ри са ли као 
про блем због број них зло у по тре ба би о тех но ло шког зна ња, и то 
по чев од ре про дук тив ног кло ни ра ња, од но сно фа бри ко ва ња људ-
ских би ћа,52) пре ко ства ра ња мон стру ма или но вих пси хо троп них 
суп стан ци, па до би о те ро ри зма,53) при че му у би о е ти ци још увек 
не по сто ји оп ште у сво јен став шта је сте, а шта ни је не до пу сти ва 
по вре да људ ског до сто јан ства, као мо рал ног прин ци па. И док се 
не до ста так је дин стве ног од ре ђе ња људ ског до сто јан ства у кон тек-
сту би о тех но ло шких ак тив но сти мо же оправ да ти ти ме што су и 

EPOR 541 ви ди код: Hec tor Mac Qu e en; Char lot te Wa el de; Gra e me La u rie, нав. де ло,стр. 
427).

49) Хи ме ра је чу до ви ште из ста ро грч ке ми то ло ги је ко ја има гла ву ла ва, те ло ко зе и реп зми-
је или зма ја (и уз све то бљу је ва тру). У кон тек сту па тент ног пра ва хи ме ра би би ло би ће 
чи је би те ло би ло са ста вље но од де ло ва ге нет ски раз ли чи тог по ре кла.

50) То ти по тент не ће ли је су ће ли је ко је са др же све ге нет ске ин фор ма ци је нео п ход не за раз-
вој ком плет ног ор га ни зма чо ве ка или жи во ти ње.

51) Сло бо дан Мар ко вић, Правоинтелектуалнесвојине, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2000, 
стр. 100. Иро ни ја је ме ђу тим да нај ја чи етич ки ло би про тив па тен ти ра ња про на ла за ка 
из обла сти ге нет ског ин же ње рин га чи не европ ска на ци о нал на удру же ња за за шти ту жи-
во ти ња (Сло бо дан Мар ко вић, Патентноправо, Но мос, Бе о град, 1997, стр. 83).

52) Нпр. ра ди ства ра ња ге нет ске нат кла се љу ди (Мар ко Трај ко вић, нав. де ло, стр. 942) ге-
нет ским мо ди фи ко ва њем ин те ли ген ци је и фи зич ких спо соб но сти у ци љу трај ног за др-
жа ва ња по ли тич ке и со ци јал не до ми на ци је у дру штву (Ве сна Клајн-Та тић, нав. де ло, 
стр. 404/405).

53) „Исто ри ја чо ве чан ства не ули ва по ве ре ње у по зи тив не стра не чо ве ко вих мо ћи, ка да их 
по се ду је“ (Ве сна Клајн-Та тић, нав. де ло, стр. 407).
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би о е ти ка и би о тех но ло ги ја но ве на уч не гра не ко је су, по себ но у 
до ма ћим усло ви ма, још у раз во ју, сма тра мо оправ да ним пи та ње да 
ли је ве зи ва ње мо гућ но сти па тен ти ра ња би о тех но ло шког про на ла-
ска за ускла ђе ност ње го ве ко мер ци јал не упо тре бе с мо ра лом баш 
пра ви на чин за ре гу ли са ње ове ма те ри је? 

На и ме, што се па тент ног пра ва ти че, про блем је у то ме што 
се њи ме зло у по тре ба би о тех но ло ги је, ре кли би смо, неможеспре-
чити. При ме ном по зи тив ног па тент ног пра ва у по гле ду та квих 
про на ла за ка мо же се ус кра ти ти кон сти ту и са ње прав ног мо но по-
ла, тј. до де ла про на ла за чу ап со лут ног пра ва ко је де лу је ergaomnes 
(па тен та), са свим по сле ди ца ма у по гле ду за шти те и ис ко ри шћа-
ва ња про на ла ска ко је иду уз то, али се не мо же за бра ни ти њи хо ва 
употреба.Ти ме се у бит ној ме ри ума њу је зна чај за кон ске од ред бе 
ко јом се из па тент но прав не за шти те ис кљу чу ју про на ла сци чи ја би 
ко мер ци јал на упо тре ба би ла про тив на (јав ном по рет ку или) мо ра-
лу, та ко да се за и ста оправ да но по ста вља пи та ње о це лис ход но сти 
ње ног по сто ја ња. 

МОЖЕЛИСЕПАТЕНТНИМПРАВОМ
СПРЕЧИТИУПОТРЕБАПРОНАЛАЗАКА

УНЕМОРАЛНЕСВРХЕ?

Па тент но пра во је прав на над град ња над од но си ма ко мер-
ци јал не при ме не ре зул та та људ ског ин те лек ту ал ног ства ра ла штва 
у обла сти тех ни ке.  За то при при ме ни па тент ног пра ва са др жи ну 
ре зул та та про на ла зач ке де лат но сти, по на шем ми шље њу, не тре ба 
раз ма тра ти са со ци јал ног, пси хо ло шког или не ког дру гог не-тех-
нич ког аспек та, па ни мо рал ног. На ве шће мо сто га две гру пе ар гу-
ме на та у при лог те зе да вред но ва ње бу ду ће ко мер ци јал не упо тре бе 
про на ла за ка с аспек та мо рал них нор ми ни је нај бо љи ме тод ускла-
ђи ва ња пра ва с мо ра лом у овој обла сти. 

Пр ва гру па ар гу ме на та спа да у ка те го ри ју оних ко ји би се 
мо гли од но си ти на на чин ускла ђи ва ња о ко ме је реч при ме њен у 
би ло ко јој гра ни пра ва, па и па тент ном. Ти оп шти, за јед нич ки ар-
гу мен ти сво де се на пи та ње: мо же ли се ег закт но утвр ди ти са др-
жи ну (нео д ре ђе ног бро ја) мо рал них нор ми на чи ју при ме ну прав на 
нор ма упу ћу је? Код ова квог на чи на ре гу ли са ња, на и ме, са др жи-
на мо рал ног пра ви ла се не мо же од мах и ја сно ви де ти из прав ног, 
што је не по жељ на си ту а ци ја и за адре са та нор ме и за ор ган ко ји је 
при ме њу је. Утвр ђи ва ње са др жи не мо рал не нор ме је ком пли ко ва на 
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ак тив ност, по не кад са не си гур ним ре зул та том, што ће се из на ших 
да љих из ла га ња и ви де ти. 

Дру га гру па на ших ар гу ме на та је ве за на са мо за па тент но 
пра во.

Заједничкиаргументи

Иако је мо рал објек тив но усло вљен, оп шти је став да га је 
на уч но мо гу ће са мо де ли мич но утвр ди ти, јер дру штве на на у ка још 
увек ни је то ли ко раз ви је на да за сва ку дру штве ну гру пу од мах мо-
же из ве сти њен мо рал54). Мо гу ће је са мо утвр ди ти глав на на че ла 
мо ра ла и нај ви ше мо рал не вред но сти, као што је нпр. чо веч ност55) 
(ма да се ни то шта се под чо веч но шћу под ра зу ме ва не мо же утвр-
ди ти за сва вре ме на и сва дру штва) - па из њих из во ди ти „ни же“ 
мо рал не вред но сти и на че ла. Утвр ди ти са мо са др жи ну мо рал не 
нор ме при том ни је до вољ но, јер се мо ра утвр ди ти и у ком оби му 
је она ре ле вант на за пра во, тј. у ко јој ме ри је у скла ду с прав ним 
си сте мом и ње го вим на че ли ма56).

Нов про блем у ве зи утвр ђи ва ња са др жи не мо ра ла је у то ме 
што се мо рал вре ме ном ме ња и што ни је је дин ствен за све дру-
штве не за јед ни це, већ сва ка дру штве на за јед ни ца од оних ко је ег-
зи сти ра ју у истом вре ме ну има свој мо рал. Од ре ђе не гру пе у окви-
ру исте дру штве не за јед ни це има ју та ко ђе свој мо рал, што зна чи да 
је он „дру штве но ша ро лик“, тј. по ред „вла да ју ћег“ мо ра ла по сто ји 
и мно го раз ли чи тих, па и ме ђу соб но су прот них мо ра ла у окви ру 
исте дру штве не за јед ни це - што оте жа ва „ис ко ри шћа ва ње“ мо ра-
ла као из во ра пра ва57). Та ре ла тив ност мо ра ла иде до тле да чак и 
сва ки по је ди нац има соп стве ни мо рал58) (с об зи ром на раз ли ке у 
дру штве ном по ло жа ју), ко ји се мо же, али и не мо ра по кла па ти са 
мо ра лом гру пе ко јој при па да, ши ре дру штве не за јед ни це, од но сно 

54)  Правнаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1989, стр. 832 (од ред ни ца 
„Мо рал“)

55) Ви ше о то ме: Ра до мир Лу кић, Социологијаморала, Бе о град, 1967, стр. 506-508; као и: 
Правнаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1989, стр. 832 (од ред ни ца 
„Мо рал“)

56) Ма ри јан Павч ник, нав. де ло, стр. 446.

57) Ма ри јан Павч ник, нав. де ло, стр. 438 и 442.

58) „Фројд твр ди, има ју ћи у ви ду на гон ску, им пул сив ну стра ну људ ске при ро де, да је пот-
пу на хар мо ни за ци ја мо рал не све сти, као об ли ка дру штве не цен зу ре, и све сти по је дин-
ца, го то во не до сти жна.“ Ви де ти: „По јам ети ке и мо ра ла“, стр. 1, http://www.link-ele ar-
ning.com/dlma te ri ja li/ma te ri ja li/DLPE/Sa dr žajNJpdf/PE-01.pdf (27. 04. 2011.).
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са „вла да ју ћим мо ра лом“59). По што је и ор ган ко ји утвр ђу је са др-
жи ну мо рал не нор ме, да би је при ме нио на кон крет ни про на ла зак 
и про це нио да ли ње го ва ко мер ци јал на упо тре ба мо же би ти не-
мо рал на - за пра во по је ди нац или не ко ли ко по је ди на ца, пи та ње је 
ко ли ко су они у ста њу да раз лу че свој соп стве ни мо рал или мо рал 
гру пе ко јој при па да ју од кла сич ног60), вла да ју ћег61) и/или про сеч-
ног мо ра ла – и ко ја од на ве де них ка те го ри ја мо ра ла тре ба да бу де 
ре фе рент на за про це ну? Ако узме мо да је про сеч ни мо рал оно што 
нам тре ба (што је нај че шће ми шље ње), пи та ње је ка ко се он утвр-
ђу је? Да ли је про сеч ни мо рал мо рал но схва та ње про сеч ног чла на 
дру штва или је то „ре зул тан та са мо ни клих мо рал них опре де ље ња 
по је ди на ца“62)? 

И шта ако се тај про сеч ни мо рал ни став још ни је фор ми рао, 
с об зи ром да се у на шем слу ча ју углав ном ра ди о би о тех но ло шким 
про на ла сци ма као но вом ти пу про на ла за ка, чи ја се су шти на и до-
ме ти још не мо гу ни спо зна ти ни пред ви де ти - што се из прет ход-
них из ла га ња мо гло ви де ти? С дру ге стра не, на чин прав ног ре гу-
ли са ња о ко ме је реч по го дан је за обла сти дру штве ног жи во та ко је 
се стал но ме ња ју, па прав но пра ви ло, ко је од ли ку је кру та са др жи на 
не мо же би ти до во љан по ка за тељ прав ном су бјек ту ка ко да се по-
на ша, већ се то пре пу шта мо ра лу, ко ји је ела стич ни ји. Али, дру-
ги услов за ова кву ре гу ла ти ву је сте да су те мо рал не вред но сти, 
ко је тре ба да усме ре по на ша ње адре са та нор ме, општеусвојене и 
у скла ду с прав ним си сте мом – да би мо гле од и гра ти ту уло гу63). 
Ка да је у пи та њу би о тех но ло шко про на ла за штво – ре кли би смо да 
је пр ви услов ис пу њен, јер се ра ди о обла сти ко ја „под но си“ ди на-
мич но и флек си бил но нор ми ра ње кроз по зи ва ње на мо рал. Али, 
дру ги услов не до ста је – у овој обла сти углав ном не ма ни до кра-
ја фор ми ра них, а ка мо ли оп ште у сво је них мо рал них ста во ва, јер је 
област ре ла тив но но ва и не по зна та.

За да так мо рал не нор ме, ако се та ко мо же мо из ра зи ти, код 
на чи на прав ног ре гу ли са ња о ко ме го во ри мо је да по сре ду је из-

59) Ми ро љуб Си мић; Ср ђан Ђор ђе вић; Де јан Ма тић, Уводуправо, Прав ни фа кул тет, Кра-
гу је вац, 2009, стр. 197.

60) Под кла сич ним мо рал ним вред но сти ма се углав ном под ра зу ме ва ју оне, ко је су за јед-
нич ке де мо крат ским дру штви ма.

61) Вла да ју ћи мо рал се углав ном схва та у сми слу оп ште при хва ће ног мо ра ла у јед ној дру-
штве ној за јед ни ци.

62) Сте ван Вра чар, «Мо рал но оправ да ње др жав но прав них ака та», Архивзаправнеидру-
штвененауке, Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, бр. 2/1978, стр. 235, на ве де но пре-
ма: Ма ри јан Павч ник, нав. де ло, стр. 443.

63) Ма ри јан Павч ник, нав. де ло, стр. 446-447.
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ме ђу ап стракт ног прав ног пра ви ла и кон крет не си ту а ци је на ко ју 
га тре ба при ме ни ти, али по не ким ми шље њи ма64), ко ји ма се при-
дру жу је мо, пи та ње је да ли мо рал на пра ви ла мо гу да бу ду си гу ран 
осло нац пра ву, јер су не до вољ но кон кре ти зо ва на и нео д ре ђе на. За-
то по др жа ва мо за ла га ња да упра во за ко но да вац тре ба да из ри чи то 
опре де ли на че ла мо ра ла, ако их је мо гу ће опре де ли ти, ста вља ју ћи 
мо рал ну нор му у окви ре прав не; а не да про пи си ва њем оба ве зе 
по што ва ња мо ра ла као та квог „лоп ти цу“ пре ба ци су бјек ти ма ко ји 
при ме њу ју пра во.

Уз све то, не тре ба за бо ра ви ти да мо рал на пра ви ла пред ста-
вља ју и вред но сни си стем ко ји је у стал ној из град њи, као и да су 
то пра ви ла ко ја не мо ра ју на ста ја ти, као оби ча ји, ду го трај ним по-
на вља њем, већ да то мо гу би ти и тре нут на по на ша ња, ве за на за 
свест чо ве ка о до бру и злу65). За раз ли ку од пра ва, мо рал је ела-
сти чан, мо рал на нор ма не ма уна пред чвр сто утвр ђе ну са др жи ну 
по пут прав не, она је и ира ци о нал на и емо ци о нал на тво ре ви на66), 
па је ње на са др жи на та ко по сма тра но до не кле и „не у хва тљи ва“. 
То пред ста вља по себ но ве ли ки про блем при про це ни да ли тре ба 
од би ти па тен ти ра ње од ре ђе ног про на ла ска због ње го ве мо гу ће не-
мо рал не упо тре бе.

Аргументивезанизапатентноправо

Чи ње ни ца да сва ко дру штво има свој мо рал, тј. да је он и 
про стор но, ге о граф ски усло вљен мо же до ве сти до си ту а ци је да 
про на ла зак не до би је па тент ну за шти ту у јед ној др жа ви, као не-
мо ра лан, а да је у дру гој до би је. Јер, у дру гој др жа ви се он мо жда 
не сма тра не мо рал ним или се у тој др жа ви као услов за до де лу 
па тен та не тра жи про це на уса гла ше но сти ко мер ци јал не упо тре бе 
про на ла ска са мо рал ним нор ма ма. То је та ко ђе не по жељ на, а мо-
гу ћа си ту а ци ја.

За тим, Кон вен ци ја о европ ском па тен ту67), ко ју је и Ср би ја 
ра ти фи ко ва ла, пред ви ђа да се од сек за ис пи ти ва ње па тент не при-
ја ве са сто ји од три чла на ко ји су – ин же ње ри. До ду ше, пред ви ђе на 
је и мо гућ ност да у ра ду од се ка уче ству је још је дан члан ко ји је 
прав ник, ка да то “при ро да пред ме та зах те ва” (чл. 18. ст. 2 Кон-

64) Ма ри јан Павч ник, нав. де ло, стр. 449.

65) Ми ро љуб Си мић, Ср ђан Ђор ђе вић, Де јан Ма тић, нав. де ло, стр. 196.

66)  Ма ри јан Павч ник, нав. де ло, стр. 439.

67) Con ven tion on the grant of Euro pean Pa tents (Euro pean Pa tent Con ven tion). Кон вен ци ја је 
за кљу че на 5. 10. 1973, сту пи ла је на сна гу 7. 10. 1977, а Ср би ја ју је ра ти фи ко ва ла по-
себ ним за ко ном об ја вље ним у Сл. гла сни ку РС – Ме ђу на род ни уго во ри, 5/2010.
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вен ци је), тј.  ка да се по ја ви прав но пи та ње за ко је се у Во ди чу за 
ис пи ти ва ње па тент них при ја ва ЕПО-а68) или у ју ри спру ден ци ји 
европ ског па тент ног пра ва не мо же про на ћи ре ше ње. У по ме ну том 
Во ди чу (VI,7.8) из ри чи то се на во ди да је ова си ту а ци ја мо гу ћа ка да 
се пи та ње, из ме ђу оста лог, ти че и про на ла за ка чи ја би ко мер ци-
јал на упо тре ба би ла про тив на јав ном по рет ку или мо ра лу.Европ-
ски за вод за па тен те, али и би ло ко ји дру ги на ци о нал ни па тент ни 
за вод, ре кли би смо, пре ма са ста ву ко ми си је ко ји је на ве ден, ипак 
ни је пра ва ин сти ту ци ја за од лу чи ва ње о пи та њи ма ко ја су од фун-
да мен тал ног етич ког зна ча ја.69) 

На и ме, пи та ње је да ли су и прав ни ци ком пе тент ни за утвр-
ђи ва ње са др жи не мо рал них нор ми, ка ко би про це ни ли да ли ће ко-
мер ци јал на упо тре ба про на ла ска би ти не мо рал на. Или, дру га чи је 
ре че но, да ли су ин же ње ри ма ње ком пе тент ни за то? Чи ње ни ца је 
да су и они при пад ни ци исте дру штве не за јед ни це о чи јем је мо-
рал ном ко дек су реч, па су са мим тим и њи ма, као и дру гим чла но-
ви ма те за јед ни це – по зна те ње не мо рал не нор ме. Су шти на пи та ња 
је: ко је би стру ке тре ба ло да бу ду ли ца, ко ја би смо мо гли сма тра-
ти ком пе тент ним струч ња ци ма за утвр ђи ва ње са др жи не мо рал них 
нор ми, као пред у сло ва за мо рал но вред но ва ње про на ла за ка на на-
чин ко ји за ко но да вац про пи су је – со ци о ло зи, фи ло зо фи, прав ни ци 
или је екс перт за мо рал по ма ло сва ки чо век? Мо жда би то и мо гао 
да бу де прав ник, али по себ но обра зо ван и оспо со бљен да на уч ним 
ме то да ма утвр ди са др жи ну мо рал них нор ми јед не дру штве не за-
јед ни це. Чи ње ни ца је да про се чан прав ник не рас по ла же та квим 
зна њи ма70).

Чак и да са др жи ну мо рал них нор ми ег закт но утвр ди мо, оста-
је још јед но пи та ње за ре ша ва ње, ни шта ма ње ком пли ко ва но: пи та-
ње предвидљивостико мер ци јал не упо тре бе од ре ђе ног про на ла ска 
у не мо рал не свр хе. За не ке про на ла ске је то јед но став но утвр ди ти, 
али за не ке ни је, чак и уз по моћ ве шта ка. Ко ји про це нат шан се да 
бу де та ко је до во љан за санк ци о ни са ње ових дру гих про на ла за ка 

68) EPO - Euro pean Pa tent Or ga ni sa tion.

69) То, на рав но, не зна чи да су ин же ње ри љу ди ко ји не зна ју шта је мо рал но, већ са мо да 
по сто је ин сти ту ци је ко је би по пи та њу мо рал ног вред но ва ња би ле ком пе тент ни је. Код 
нас би то мо гло би ти ми ни стар ство над ле жно за људ ска пра ва; или за јед нич ко те ло овог 
и ми ни стар ства над ле жног за тех но ло ги ју; или по себ на ор га ни за ци ја по пут аген ци је за 
(био)тех но ло ги ју или би о е ти ку и сл. Оба вља ње по је ди них по сло ва у овој обла сти мо гло 
би би ти по ве ре но и Устав ном су ду.

70) У прав ној ли те ра ту ри се мо же на ћи став да су мно га пи та ња ве за на за мо рал и пра во 
„над прав не“ при ро де, „та ко да прав ник мо же на њих да од го ва ра је ди но у са рад њи са 
од го ва ра ју ћим струч ња ци ма“.(На ве де но пре ма: Ма ри јан Павч ник, нав. де ло, стр. 442-
443).
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не да ва њем па тент не за шти те? Под се ћа мо, би о тех но ло ги ја је у до-
ма ћој др жа ви и обра зо ва ном ла и ку при лич но не ја сан по јам.

Осим то га, ова квом за кон ском од ред бом че сто се вр ши и не-
га ти ван ути цај на “имиџ” па тент ног пра ва, што као по сле ди цу има 
да се у дру штву пре ма овој гра ни пра ва за у зи ма не га ти ван став. 
Ово сто га, што се услед по сто ја ња по ме ну те за кон ске од ред бе у 
окви ру па тент ног пра ва вр ши мо рал но про су ђи ва ње, па се пу тем 
argumentumacontrario за кљу чи ва ња ства ра прет по став ка да је сва-
ка ко мер ци јал на упо тре ба па тен том већ за шти ће ног про на ла ска - 
мо рал на.

Али, то са ста но ви шта дру штве ног мо ра ла не мо ра да бу-
де та ко. Узми мо нпр. ген или де ли мич ну се квен цу ге на. С на уч не 
стра не то је спе ци фич на хе миј ска суп стан ца (це ло куп но чо ве чи је 
те ло мо же се раз гра ди ти на хе миј ске еле мен те). У скла ду са тим 
се у па тент ном пра ву за у зи ма став да па тен ти ра ње про на ла ска се-
квен це или де ли мич не се квен це ге на, под за ко ном од ре ђе ним усло-
ви ма, ни је не мо рал но. Ме ђу тим, са ста но ви шта про сеч ног чла на 
дру штва, ген је жи вот, део жи вог би ћа, а кон сти ту и са ти имо вин ско 
пра во на ‘жи во ту’ је дру штве но не мо рал но.71) 

На по и ма ње па тент ног пра ва у дру штву то се мо же од ра-
зи ти та ко што се па тент но пра во не би по сма тра ло афир ма тив но, 
као прав но уте ме љен под сти цај тех нич ко-тех но ло шком и уоп ште 
при вред ном раз во ју; већ не га тив но, као ин стру мент у функ ци-
ји круп ног ка пи та ла, мул ти на ци о нал них и дру гих ком па ни ја, ко-
је при вред ну де лат ност оба вља ју у ви со ко про фи та бил ним ин ду-
стриј ским гра на ма. Ка ко уоста лом дру га чи је про сеч ни гра ђа нин 
мо же об ја сни ти мо гућ ност па тен ти ра ња ле ка72), по зна тог хе миј ског 
је ди ње ња, би о ло шког ма те ри ја ла, а на ро чи то еле ме на та изо ло ва-
них из људ ског те ла, осим ин те ре си ма тр жи шно из у зет но моћ них 
при вред них ор га ни за ци ја у ци љу оства ри ва ња екс тра до би ти? Је-
ди но што се ту мо же ре ћи је да не а де кват но мо рал но вред но ва ње 
про на ла за ка та ко по ста је основ за сум њу у (не)мо рал ност па тент-
ног пра ва уоп ште.

Све на ве де но ука зу је на ви сок сте пен прав не не си гур но сти 
за за ин те ре со ва ног су бјек та ка да је дан за кон ски текст про пи ше 

71) “Па тен ти ра ње жи вих ор га ни за ма обез вре ђу је људ ско дру штво етич ки, еко ло шки и еко-
ном ски до но се ћи еко ном ску ко рист ша чи ци кор по ра ци ја” (Van da na Shi va, нав. де ло, стp. 
6). По ме ну ти аутор на ис тој стра ни ци ти ра ног де ла на во ди да се па тен ти ма (за би о ло-
шки ма те ри јал – прим. ауто ра) ре флек ту је људ ска аро ган ци ја кроз тре ти ра ње на уч ни ка 
као ‘ства ра ла ца’ жи вог све та.

72) Па тен ти ра ни ле ко ви су знат но ску пљи од тзв. ге не рич ких фар ма це ут ских про из во да 
иако има ју исти са став и исто деј ство.
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оба ве зу да ње го во по на ша ње бу де у скла ду са мо рал ним нор ма-
ма, а по себ но у па тент ном пра ву и обла сти про на ла за штва у ко јој 
да нас углав ном на ста је по тре ба за мо рал ним вред но ва њем – у би-
о тех но ло шком про на ла за штву. Све то на во ди на пи та ње: да ли је 
ну жно мо рал но вред но ва ње про на ла за ка баш у окви ри ма па тент-
ног пра ва или је то мо гу ће ре ши ти и на не ки дру ги на чин и ко ји би 
то на чин био?

Ко нач но, и ако се све раз ма тра не прет ход не „пре пре ке“ око 
утвр ђи ва ња са др жи не мо рал них нор ми пре ва зи ђу и успе се са пре-
ци зном про це ном да би ко мер ци јал на упо тре ба про на ла ска мо гла 
би ти не мо рал на, па се у скла ду са тим од би је па тен ти ра ње про на-
ла ска – та кав проналазак се ипакможе користити. Про на ла зач 
је ди но не ће би ти за шти ћен у од но су на дру га ли ца ко ја би нео вла-
шће но ко ри сти ла ње гов про на ла зак, без пла ћа ња на кна де за то. То 
сма тра мо крун ским ар гу мен том за не це лис ход ност ускла ђи ва ња 
пра ва и мо ра ла ме то дом ко ју ко ри сти За кон о па тен ти ма у чл. 7 
ко ји ана ли зи ра мо. То је и раз лог због ко га би тре ба ло раз ми сли-
ти - има ли ова квој јед ној нор ми уоп ште ме ста у до ма ћем па тент-
ном пра ву или би це лис ход ни је би ло ре гу ли са ти ис тра жи ва ња ко ја 
прет хо де про на ла сци ма, прав ним нор ма ма у ко је су мо рал не вред-
но сти ве за не за ову област већ „угра ђе не“ (ме то да пре у зи ма ња мо-
рал не нор ме у прав ну).

Не са мо због при ме не па тент ног пра ва као та квог, већ и због 
ин те ре са ин ве сти то ра сма тра мо да би би ло до бро да презапочи-
њања ин ве сти ци о ног ула га ња бу де из ве сно да ли ће ко мер ци јал-
на упо тре ба ре зул та та ис тра жи ва ња би ти про тив на јав ном по рет ку 
или мо ра лу. Ако се то утвр ђу је тек у па тент но-прав ном по ступ ку 
он да то, с јед не стра не, ду го тра је (по сту пак по при го во ру у слу-
ча ју Harward/Oncomouse [1991] EPOR 525, тра јао је чи та ву де-
це ни ју) и би ва и муч но и ску по, јер се у по ступ ку по ја вљу ју опо-
нен ти (Greenpeace, вер ске ор га ни за ци је и др.) чи је су иде о ло ги је 
не спо ји ве с иде о ло ги јом про фи та и по бе де у су ро вој тр жи шној 
утак ми ци. С дру ге стра не, то би ва ка сно, јер је то ком ис тра жи ва ња 
по тро ше но већ то ли ко сред ста ва (то мо гу би ти де се ти не ми ли о на 
до ла ра) услед че га се ви ше или ма ње отво ре но вр ши при ти сак де ла 
и јав ног и при ват ног сек то ра да се по под не тој па тент ној при ја-
ви по зи тив но ре ши, без об зи ра на мо рал не ди ле ме.73) При зна њем 
та квог па тен та за ча ра ни круг за тва ра се, а раз ре ше ње про бле ма 
мо рал ног вред но ва ња про на ла за ка од ла же. Су прот но, из о стан ком 

73) Из го вор да би се ус кра ћи ва њем па тент но-прав не за шти те у овим обла сти ма ус по рио 
тех но ло шки раз вој не мо же се при хва ти ти, јер је по зна то да је оства ре ње ви со ких про-
фи та нај ве ћи под сти цај за ин ве сти ра ње. До каз је раз вој ин фор ма ти ке. 
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усло вље но сти при зна ња па тен та мо рал ном по доб но шћу про на ла-
ска и ње го ве упо тре бе, по ме ну тих про бле ма не би би ло, ба рем не 
са ста но ви шта па тент ног пра ва. 

*
**

На осно ву све га у ра ду из не тог за кљу чи ли би смо да гра ђан-
ско, као и дру ге гра не пра ва, тре ба да бу де ускла ђе но с мо ра лом 
дру штве не за јед ни це о ко јој је реч и да та ускла ђе ност тре ба да 
бу де те жња сва ког за ко но дав ца, јер је то нај кра ћи пут до крај њег 
ци ља сва ког прав ног по рет ка – да га адре са ти по шту ју без др жав не 
при ну де. „Мо рал но пра во“ има нај ви ше шан си за то из раз ло га ко је 
не тре ба по себ но об ја шња ва ти. Пи та ње ко је је, ме ђу тим, ди ску-
та бил но је сте: да ли је сва ки на чин ускла ђи ва ња пра ва с мо ра лом 
под јед на ко при хва тљив и де ло тво ран? 

Спон та ни „про дор“ мо ра ла у пра во је на чин ко ји од мах мо ра-
мо од ба ци ти као нај не по жељ ни ји, јер он за пра во зна чи да је прав на 
нор ма не мо рал на и да се па ра лел но с њом фор ми рао су прот ни оби-
чај, ко ји је у скла ду с мо ра лом и ко ји обе сна жу је прав ну нор му74). 
На чин ко ји мо ра мо по др жа ти као нај це лис ход ни ји и нај не про бле-
ма тич ни ји је ка да прав на нор ма пре у зме са др жи ну мо рал не.

На чин ко ји ства ра нај ви ше ди ле ма, па смо се сто га њи ме по-
себ но и ба ви ли у овом ра ду, је ускла ђи ва ње ко је се вр ши та ко што 
прав на нор ма про пи су је оба ве зу по што ва ња мо рал них нор ми ге не-
рал но, без њи хо вог кон крет ног на во ђе ња, у ци љу сти ца ња од ре ђе-
ног су бјек тив ног пра ва или по вољ не прав не по зи ци је. Са ка квим 
се про бле ми ма су сре ће су бје кат ко ји при ме њу је ова кву прав ну 
нор му - по ку ша ли смо да при ка же мо на при ме ру јед ног од број них 
за ко на из обла сти гра ђан ског пра ва ко ји ко ри сте овај ме тод, а то је 
За кон о па тен ти ма. 

Да би про на ла зак мо гао да бу де за шти ћен па тен том – ње-
го ва ко мер ци јал на упо тре ба мо ра би ти, из ме ђу оста лог, и у скла-
ду с мо рал ним нор ма ма. Про бле ми и крај ње кон се квен це при ме не 
овог ме то да ускла ђи ва ња пра ва с мо ра лом код па тен ти ра ња про-
на ла за ка су та кви да, по на шем ми шље њу, до во де у пи та ње и са му 
по тре бу за ова квим ме то дом. При том ар гу мен те про тив на ве де ног 
на чи на ускла ђи ва ња мо же мо по де ли ти у две гру пе: на оне, ко ји су 
за јед нич ки за све слу ча је ве у ко ји ма се при ме њу је овај на чин ре-
гу ли са ња; и оне, ко ји су ка рак те ри стич ни са мо за па тент но пра во.

За јед нич ки ар гу мент про тив на чи на ре гу ли са ња о ко ме је реч 
у би ло ко јој гра ни пра ва је да је ве о ма те шко ег закт но утвр ди ти са-

74) Ма ри јан Павч ник, нав. де ло, стр. 451 и др. О то ме ви ше: Ханс Кел зен, Општатеорија
праваидржаве, Бе о град, 1951.
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др жи ну мо рал не нор ме, на ко ју се прав на по зи ва, а ко ја у крај њој 
ли ни ји од ре ђу је и са др жи ну прав не нор ме. Раз ло зи за то су број ни, 
по чев од чи ње ни це да мо рал ка рак те ри ше не до вољ на од ре ђе ност 
и кон крет ност, као и ела стич ност и об ли ко ва ње сва ки пут из но-
ва ка да на ста не од ре ђе на мо рал на си ту а ци ја. Украт ко, са др жи на 
мо рал не нор ме ни је чвр ста, по не кад је „не у хва тљи ва“ и као та ква 
не по доб на да по слу жи као осло нац пра ву. Мо рал је и ира ци о нал-
на и емо ци о нал на тво ре ви на; си стем је вред но сти ко ји се на ла зи у 
стал ној из град њи, а дру штве на на у ка не до вољ но је раз ви је на да би 
на уч ним ме то да ма мо гла по у зда но утвр ди ти ње го ву са др жи ну. То 
по себ но оте жа ва ре ла тив ност мо ра ла, та ко да сва ко вре ме и про-
стор, као и сва ка дру штве на гру па има свој мо рал (а ти мо ра ли мо-
гу би ти и ме ђу соб но су прот ни); па чак и сва ки по је ди нац има свој 
мо рал. За то се по ста вља пи та ње ка ко утвр ди ти са др жи ну тзв. про-
сеч ног мо ра ла, а ако се то и учи ни – у ком је оби му он ре ле ван тан 
за пра во, тј. у ко јој је ме ри у скла ду с прав ним на че ли ма.

Уз на ве де не ар гу мен те про тив на чи на ускла ђи ва ња пра ва с 
мо ра лом о ко ме је реч, за јед нич ке за све гра не пра ва, мо ра мо на ве-
сти и ар гу мен те про тив, ко ји су спе ци фич ни са мо за па тент но пра-
во. На и ме, по што се прет ход но пи та ње: да ли ће њи хо ва ко мер ци-
јал на упо тре ба би ти у скла ду са мо ра лом да нас нај че шће по ста вља 
у ве зи са би о тех но ло шким про на ла сци ма– мо ра мо при ме ти ти да 
се ра ди о јед ној ре ла тив но не по зна тој и но вој обла сти, чи ји су крај-
њи до ме ти углав ном не пред ви дљи ви, па још увек ни су у пот пу-
но сти фор ми ра ни (а још ма ње оп ште у сво је ни) мо рал ни ста во ви о 
тим пи та њи ма. Та ко ђе је ди ску та бил но у ко јој је ме ри мо гу ће пред-
ви де ти мо рал ност њи хо ве бу ду ће ко мер ци јал не упо тре бе. Ими џу 
па тент ног пра ва шко ди прет по став ка, ко ја се ло гич но на ме ће, да 
је упо тре ба сва ког про на ла ска ко ји је па тен ти ран – мо рал на, што 
не мо ра би ти та ко, као што је у ра ду по ка за но. По себ но је пи та ње 
да ли су ин же ње ри ком пе тент ни да мо рал но вред ну ју про на ла ске; 
и ко је би уоп ште стру ке тре ба ло да бу де лич ност, ком пе тент на да 
утвр ђу је са др жи ну мо рал них нор ми и про це њу је да ли ће бу ду ћа 
ко мер ци јал на упо тре ба про на ла ска би ти у скла ду са њи ма или не. 
Не по пу лар на је и чи ње ни ца да се про на ла зак, чи је је па тен ти ра-
ње у јед ној др жа ви од би је но због не мо рал но сти – у дру гој мо же 
па тен ти ра ти, јер се у њој та кав услов не тра жи или се не сма тра 
не мо рал ним. 

И ко нач но, крунскиаргумент про тив мо рал ног вред но ва ња 
про на ла за ка у па тент ном пра ву је тај, што се и про на ла зак не па-
тен ти ран због мо гу ће не мо рал не упо тре бе - мо же при вред но ис ко-
ри шћа ва ти, са мо што ње гов ти ту лар не ће би ти обез бе ђен деј ством 
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и за шти том ко ју има ју ап со лут на гра ђан ска пра ва, ка кво је и па-
тент но.

С дру ге стра не, ко мер ци јал на упо тре ба про на ла за ка ко јом се 
кр ше мо рал не нор ме ап со лут но је дру штве но не при хва тљи ва, што 
је и став ауто ра овог ра да. Где је он да ре ше ње? 

Пра во ре ше ње, по на шем ми шље њу, би ло би да се усва ја њем 
но вих или до пу ном по сто је ћих за ко на (о би о тех но ло ги ји, фар ма-
ци ји, хе миј ској ин ду стри ји, за шти ти по тро ша ча, жи вот не сре ди не 
и др.) ко ји ма се ре гу ли шу про из во ди, тех но ло шки по ступ ци и, по-
себ но, на уч на ис тра жи ва ња пр вен стве но у обла сти би о тех но ло ги је 
- под врг ну прав ној кон тро ли та ко што би се све ове ак тив но сти ре-
гу ли са ле ме то дом пре у зи ма ња са др жи не мо рал них нор ми у прав-
не. Та ко би на ста нак евен ту ал ног не мо рал ног ре зул та та био спре-
чен у ко ре ну, уме сто да се као са да, ка да про на ла зак (ко ји се мо же 
не мо рал но ко ри сти ти) већ на ста не, „лоп ти ца“ пре ба ци па тент ном 
пра ву. Па тент но пра во он да тре ба да тај ре зул тат ели ми ни ше (по-
не кад под ве ли ким при ти ском јав но сти, по тро ше ног вре ме на и 
сред ста ва); и то на осно ву прав не нор ме чи ју са др жи ну тек тре ба 
да од ре ди са др жи на мо рал них нор ми на ко је се та прав на нор ма 
по зи ва (чл. 7 За ко на о па тен ту); а са др жи ну тих мо рал них нор ми 
тек тре ба утвр ди ти уз све про бле ме о ко ји ма је би ло ре чи – што 
сма њу је прав ну си гур ност. Чак и да це ла та про це ду ра бу де успе-
шно оба вље на и па тен ти ра ње бу де од би је но – не сме мо за бо ра ви ти 
да се па тент ним пра вом ко мер ци јал на упо тре ба про на ла за ка про-
тив но мо ра лу неможеспречити.

Сто га би наш ко нач ни за кљу чак био да је ускла ђи ва ње пра ва 
с мо ра лом на на ве де ни на чин у окви ру па тент ног пра ва не при хва-
тљи во, па би од ред бу о ко јој је реч из За ко на о па тен ти ма тре ба ло 
ели ми ни са ти. Оне мо гу ћа ва ње ко мер ци јал не упо тре бе про на ла за-
ка у не мо рал не свр хе тре ба оства ри ти дру гим пу тем, тј. ди рект-
ним пре у зи ма њем са др жи не иза бра них мо рал них нор ми у прав не 
у окви ру по себ них за ко на ко ји ре гу ли шу би о тех но ло шка и дру га 
ис тра жи ва ња, а ко ја прет хо де и до во де до на стан ка про на ла за ка - и 
ти ме оне мо гу ћи ти на ста нак про бле ма о ко ји ма смо го во ри ли.

До дат на оп ци ја је да се мо рал но вред но ва ње про на ла за ка 
уме сто од стра не су бје ка та у па тент но - прав ном по ступ ку75) вр ши 
пред дру гим др жав ним ор га ни ма, ко ји би га спро во ди ли у окви ру 
дру гих по сту па ка: управ ног над зо ра, устав но-суд ског, ка зне ног и/
или не ког дру гог прав ног по ступ ка. Та ко се, по на шем ми шље њу, 

75)  Реч је о по себ ном управ ном по ступ ку за при зна ње пра ва на про на ла зак.
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моралнонеутралним па тент ним пра вом не би ни јед ној тех но ло ги-
ји обез бе ђи ва ло мо рал но по кри ће.

NinaS.Planojevic,SinisaDj.Varga

MORALNORMSANDCIVILLAWWITH
AVIEWONINVENTORS’RIGHTS

Summary
Subjectof the pa per is an analysis of met hods of ci vil law - mo ral 

adjust ment.The emp ha sis is on the met hod whe re le gal norm pre scri-
bes obli ga tion to act in pur su an ce of mo ral. Theaimof aut hors is to
po int out on pro blems which may ari se in the ap pli ca tion of this kind 
of le gal norms, mostly in re gard to con tents of mo ral cog ni tion. For 
exam ple in Pa tent Act is laid down that in ven ti ons are ex clu ded from 
pa ten ta bi lity if the ir pu bli ca tion or ex plo i ta ti on wo uld be con trary to 
(or dre pu blic or) mo ra lity. Star ting from the fact that bi o tech in ven ti ons 
are prin ci pally ex po sed to et hi cal esti ma tion, aut hors re pre sent a num-
ber of re a sons aga inst such kind of le gal re gu la tion, concluding that it is 
not usa ble in every part of law, par ti cu larly in pa tent law. It is espe ci ally 
be ca u se im mo ral in ven tion can be com mer ci ally ex plo i ted anyway. Be-
ca u se of that, the ir proposal is to ta ke out et hi cal esti ma tion of exi sting 
in ven tion on the ba sis of the le gal norm that con ta ins as sig nment on to 
mo ral norm, but to in tro du ce the ta king mo ral norms over in to le gal 
ones for the pur po se of re gu la tion of pro ces ses of (sci en ti fic) re se arch 
which pre ce de to ori gi na tion of in ven ti ons.
Key words:mo ral norms, in ven tion, pa tent, ci vil law.
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Resume
The star ting po int of the pa per is that ci vil as well as ot her parts 

of law ought adjust to et hi cal norms. The qu e sti on is: if any mo de of 
adjust ment of law to mo ral equ ally ac cep ta ble in any part of law?

The most pro ble ma tic is such nor ma ti ve met hod whe re an obli-
ga tion to act in com pli an ce to mo ral is pre scri bed in ge ne ral wit ho ut 
pre ci se de ter mi nacy of the ru le. This way con tents of le gal norm com-
pri se mo ral, who se con tents are unk nown in advan ce. What kind of pro-
blems ju rists may fa ce applying this kind of le gal norms, aut hors show 
on the exam ple of Pa tent Act. In or der to grant pa tent, it must be al le ged 
that com mer cial use of in ven tion is in ac cor dan ce with mo ral. Pro blems 
and en ding con se qu en ces of this met hod of law-mo ral adjust ment show 
that in the ca se of gran ting the pa tent, en for ce ment of that met hod ari ses 
do ubts of ju sti fi a bi lity of the met hod as such.

The main ra ti o na le aga inst men ti o ned nor ma ti ve met hod of mo-
ral-law adjust ment is that exact con tents of mo ral norm, that is promp-
ted by le gal one to, may be de tec ted very hardly. The re are a lot of 
re a sons for that. Mo ral is not pre ci se eno ugh; it is ela stic too much; 
re pre sents a gro up of norms highly ba sed on emo ti ons and so me ‘in ter-
nal’ fe e ling; it is a va lue system in con stant chan ge so as com pre hen sion 
of et hics vary from ter ri tory to ter ri tory and on the sa me ter ri tory it is 
dif fe rent in dif fe rent pe ri ods or in the sa me pe ri ods and ter ri tory nar-
ro wer so cial gro ups, and in di vi du als even, may ha ve dif fe rent mo ral 
per cep ti ons. So cial sci en ce met hods are not de ve lo ped to the such po int 
con tents of so re la ti ve phe no me non co uld be esta blis hed exactly.

Ex cept ge ne ral ones, aut hors gi ve re a sons aga inst pre scri bing le-
gal norms with in de ter mi na te con tents, spe ci fic to pa tent law only. The 
qu e sti on of com pli an ce of com mer cial use of in ven ti ons to mo ral prin-
ci pally ari ses in con nec tion to bi o tech in ven ti ons. It is a new tec hno-
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logy, pretty unk nown, whe re con ven ti o nal mo ral at ti tu des ha ve not for-
med yet. Ad di ti o nal pro blem is im pos si bi lity of an ti ci pa tion of mo ra lity 
of com mer cial use of bi o tech in ven ti ons in fu tu re. Pa tent law ima ge is 
har med by as sump tion that any com mer cial use of any pa ten ted in ven-
tion is et hi cal, that is not al ways true. Furt her mo re com mis si ons which 
ac com plish et hi cal esti ma tion of bi o tech in ven ti ons are com po sed of 
en gi ne ers mostly. Par ti cu larly im por tant qu e sti on is who is com pe tent 
to de du ce the mo ral norms con tents re gar ding vo ca tion. Ad di ti o nal pro-
blem is ab sen ce of in ter na ti o nal har mo ni za tion of pa tent law that me ans 
that re fu sing to grant pa tent ba sed on im mo ra lity can not ha ve an ef fect 
in sta tes who se pa tent laws lack this con di tion le a ding to dif fe rent de ci-
si ons as to the sa me su bject.

The main ra ti o na le aga inst ‘mo ra lity con di tion’ in pa tent law is 
that im mo ral bi o tech in ven tion can be com mer ci ally ex plo i ted ir re spec-
ti ve of the fact if pa tent is gran ted or no (in la ter so lu tion only ob ta i ning 
of mo no poly right for do ing so wo uld be fa i led).

At the ot her si de any im mo ral com mer cial use of (bi o tech) in-
ven ti ons is so ci ally unac cep ta ble. Aut hors con si der that the so lu tion of 
the si tu a tion wo uld be adop tion of new or sup ple ment of exi sting laws 
re gar ding bi o tech and ot her sci en ti fic re se arch pro ces ses re sul ting in in-
ven ti ons using met hods of ta king over mo ral norms in le gal ones in or-
der to prec lu de ori gi na tion of li kely im mo ral re sults, in stead of tran spo-
si tion of pro blem to pa tent law. Fi nal con clu sion is that in de ter mi na te 
mo ral-law adjust ment is unac cep ta ble for pa tent law. As of a tec hni cal 
na tu re pre do mi nantly, pa tent law has to stay et hi cally ne u tral avo i ding 
to pro vi de a mo ral co ver to any tec hno logy.

* Овај рад је примљен 20. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
20. јуна 2011. године.
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ПРИКАЗИ
УДК 327.51(049.3)

ДраганТраиловић
Институтза

политичкестудије
СУМРАК ЗАПАДА

При каз књи ге „Су мрак За
па да“, аутор: Кри сто фер Ко
кер, из да вач До си је, Бе о град, 
2006, 222 стр.

Крај Хлад ног ра та и пре ста
нак би по лар не по де ле све та код 
мно гих је по бу ди ло раз ми шља
ња у ком прав цу ће се кре та ти 
од но си из ме ђу др жа ва у пост
хлад но ра тов ској ери. Ка кав ће 

си стем ме ђу на род них од но са 
са да на ста ти и да ли ће уста но
ве на ста ле у то ку овог пе ри о да 
оп ста ти или се са не стан ком 
дру ге стра не гу би сми сао њи хо
вог по сто ја ња? Ка ква је суд би
на За па да? Ова и слич на пи та
ња пред мет су и књи ге „Сумрак
Запада“, ауто ра Кри сто фе ра 
Ко ке ра, про фе со ра ме ђу на род
них од но са на Лон дон ској шко
ли еко но ми је. Књи га је на ста ла 
1998. го ди не, а код нас пре ве
де на и из штам пе иза шла 2006. 
го ди не. Аутор књи ге на пи сао је 
и пред го вор срп ском из да њу у 
ко ме, на во де ћи но ве окол но сти 
и до га ђа је ко ји су се де си ли од 
трент ка ка да је књи га на пи са
на до тре нут ка ка да је пре ве де
на код нас, ис ти че да се ње го ви 
ста во ви ни су бит но про ме ни
ли и да оно што је твр дио та да 
при хва та и да нас. На и ме, аутор 
у овој књи зи за го ва ра те зу да је 
За пад ни са вез, ка ко га он на зи
ва, на стао као „про из вод је дин
стве ног ску па окол но сти“ (стр. 
18), а да по ње му „не по сто ји 
раз лог због ко јег би он пре жи
вео пред у сло ве свог ро ђе ња“ 
(стр. 18). У осно ви овог раз
ми мо и ла же ња За пад ног са ве за, 
пре све га из ме ђу САД и Евро
пе, ле жи раз ли чи то нор ми ра ње 
и ин стру мен та ли зо ва ње истих 
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вред но сти ко је они де ле, сма тра 
аутор. Бит но је ис та ћи да аутор 
за па жа и још не ко ли ко фак то
ра раз два ја ња За пад ног са ве за, 
о ко ји ма ни је го во рио у књи зи, 
већ их на во ди у пред го во ру за 
срп ско из да ње из 2006.го ди не, а 
реч је о раз ли чи том нор ма тив
ном гле ди шту о ра ту и ре ли ги ја. 
Он сма тра да Сје ди ње не Аме
рич ке Др жа ве на рат гле да ју као 
на „на ста вак по ли ти ке дру гим 
сред стви ма“, а Евро па као про
мо ви са ње ме ђу на род ног пра ва. 
Та ко ђе, аутор по ста вља и пи та
ње да ли „по крет кон зер ва тив
ног ре ли гиј ског ре ви ва ли зма“ у 
Аме ри ци, је сте оно што њу мо
же да раз дво ји од Евро пе.

Аутор је књи гу, ка ко и сам у 
уво ду на во ди, по де лио на три 
те мат ске це ли не. Он нам кроз 
ова три де ла да је при каз усло
ва и раз ло га на стан ка, раз во ја, 
али и раз ми мо и ла же ња у За
пад ном све ту. Пр ви део књи ге 
у по гла вљи ма Рођење Запада, 
Англо-америчка имагинација и 
Успон и пад атлантизма раз
ма тра усло ве, иде је и прак тич
не окол но сти ко је су до ве ле до 
на стан ка оно га што се на зи ва 
Атлан ском за јед ни цом, од но сно 
За па дом. Он сма тра да би се 
раз у мео по јам За па да не мо же 
а да се не по ђе од „фи ло зоф ске 
сва ђе ко јој он ду гу је свој по
јам“ (стр. 22). Реч је о рас пра
ви из ме ђу Ге теа и Хе ге ла, али 
и дру гих ми сли ла ца 19. ве ка и 
на да ље, са др жа не у фи ли зоф
ским и књи жев ним де ли ма са 

про сто ра САДа и Евро пе, пре 
све га Не мач ке, Фран цу ске и Ру
си је, ко је су у сво јој осно ви но
си ле иде ју атлан ти зма и За па да. 
Аутор сма тра, на при мер, да ве
ли ки зна чај за исто ри ју два де
се тог ве ка има ју не мач ке иде је 
и ње ни твор ци као што су Ни че, 
Хај де гер, Ху серл и дру ги ко ји
ма аутор по све ћу је сво ју па жњу 
кроз ово де ло.

Кон цепт За па да ко ји на ста
је у 19. ве ку по ауто ру је био 
„по ли тич ка кон струк ци ја за
ми шље на да по др жи од ре ђе ну 
вер зи ју ци ви ли за ци је“ (стр. 41).  
По ла зе ћи од ста но ви шта да су 
окол но сти то ком два ју свет
ских ра то ва узро ко ва ле на ста
нак иде је За па да ко ја се огле да 
кроз са ве зни штво у од бра ни 
за јед нич ких вред но сти за сно
ва них на сло бо ди и уни вер зал
ним људ ским вред но сти ма, као 
те ко ви на ма аме рич ке и фран
цу ске ре во лу ци је, За пад се од
ре ђи вао у од но су на оно што је 
„неза пад но“, од но сно су прот
ста вље но овим вред но сти ма. 
Аутор са да на сто ји да при ка же 
ка кви су би ли по гле ди Аме ри
ке и по је ди них др жа ва Евро пе 
у про це су фор ми ра ња За пад ног 
са ве за, али и ка кве су би ле њи
хо ве раз ли ке у схват њу оно га 
шта је за пад на ци ви ли за ци ја. 
Опи су ју ћи нам бри тан ску ви
зи ју За па да он сма тра да се она 
са сто ја ла у „ис ки ва њу Атлан ске 
за јед ни це“ док се аме рич ка ви
зи ја са сто ја ла у „ис ки ва њу аме
рич ког ве ка“ (стр. 73).
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Ме ђу тим, аутор на да ље ис
ти че да је од 1941. го ди не до
шло до про ме не све сти и да 
су зе мље За пад „от кри ле јед на 
дру гу“. Та да до ла зи до фор ми
ра ња За пад ног са ве за, чи ји пут 
на стан ка по чи ње пот пи си ва
њем Атлан ске по ве ље и ка сни је 
осни ва њем НА ТОа. Иде ја За
па да, би ла је нај за ступ ње ни ја у 
ан глоаме рич кој има ги на ци ји, 
сма тра аутор. У скла ду са тим 
аутор да је опис ка ко је и за што 
Ве ли ка Бри та ни ја би ла на кло
ње ни ја атлан ти зму не го „кон
ти нен та ли зму“. Та ко ђе, аутор 
об ја шња ва за што атлан ти зам, 
по ње му, ни је за у зео трај ни је 
ме сто у европ ској има ги на ци ји, 
ис ти чу ћи да Атлант ски са вез 
ни ка да ни је по стао оно што су 
ње го ви осни ва чи же ле ли, „пра
ва по ли тич ка за јед ни ца“, на во
де ћи  при мер НА ТОа, ко ји по 
ње му, ни је по стао ни шта ви ше 
од „ан ти со вјет ске ко а ли ци је у 
све ту у ко јем ви ше не по сто ји 
Со вјет ски Са вез“ (стр. 91).

Дру ги део књи ге кроз не ко
ли ко по гла вља да је увид у на
ста ја ње још јед не иде је ко ја је 
ако не су прот ста вље на оно по 
од ре ђе ним еле мен ти ма дру га
чи ја од атлант ске, то је европ
ска иде ја. За јед нич ка исто ри ја 
по ве за ла је Аме ри ку и Евро пу, 
ме ђу тим већ 60их го ди на 20. 
ве ка, сма тра аутор, „по ста ло је 
пот пу но очи глед но да европ ска 
ви зи ја бу дућ но сти ни је и аме
рич ка“. У по гла вљу „Фран цу
ска и европ ска ви зи ја“, аутор 

на во ди да се фран цу ска иде ја 
За па да огле да ла у парт нер ском 
од но су из ме ђу САД и Евро пе, а 
не у под ре ђи ва њу нор ма ма ан
глоаме рич ког све та. Бит ни пој
мо ви у скла ду са овим по ауто
ру су са да „ис ки ва ње европ ске 
све сти“ и „европ ски есен ци ја
ли зам“. 

 Тре ћи део књи ге ана ли зи ра 
по ја ву но вих иза зо ва вред но
сти ма за пад ног све та, као и да 
ли они као та кву мо гу да до ве ду 
до ње го вог по нов ног „пре вред
но ва ња“. Реч је о ими гра ци ји, 
ислам ском ре ви ва ли зму и еко
ном ском и по ли тич ком ја ча њу 
ис точ не Ази је, пре све га Ки не. 
Аутор у овом де лу књи ге раз
ма тра мо гу ће на чи не по на ша
ња ових иза зи ва ча и ка ко ће они 
као та кви ути ца ти на бу дућ ност 
За па да и ње го вих вред но сти. 
Аутор сма тра да мул ти кул ту ра
ли зам ко ји ка рак те ри ше Евро пу 
и Аме ри ку, под сти че зна чај ко
му ни ка ци је ме ђу кул ту ра ма као 
и њи хо во „пре вред но ва ње вред
но сти“ као усло ва њи хо вог оп
стан ка. Аутор за кљу чу је да „у 
то ку дру ге по ло ви не два де се тог 
ве ка, глав на ли ни ја бор бе За па
да за бу дућ ност, уме сто ка пи та
ли зма по ста ла мо дер ност“(стр. 
213).

На кра ју књи ге аутор по ста
вља три, ка ко их на зи ва „ак си
о ма су мра ка“, ко ји ма опи су је 
раз ло ге оп стан ка или не стан ка 
За пад ног са ве за. Они су: 1. „Са
вез не мо же ду го оп ста ти ако 
по сто ји про ти ву реч ност из ме
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ђу оно га што ка же и оно га што 
му је на ме ра да ње го ви ста во
ви зна че“; 2. „Са вез не ће ду го 
пре жи ве ти иро ни ју ство ре ну 
из ме ђу по ја ве и ствар но сти“; 
3. „Са вез не мо же ду го да над
жи ви раз ли ку из ме ђу оно га што 
го во ри на сво јим ко ми ни ке и ма 
и оно га што ра ди у све ту као це
ли ни“. (стр. 218221).

Аутор, мо же се за кљу чи ти 
из це ли не књи ге, ни је пот пу
но пе си ми сти чан по пи та њу 
оп стан ка За пад ног са ве за. Он 
сма тра да мо жда обе стра не 
и Аме ри ка и Евро па у свом 
бу ду ћем од но ше њу тре ба ло 
ви ше да сво је ве зе за сни ва ју 
на ин те ре си ма не го на за јед
нич ким вред но сти ма, јер ка
ко он ка же: „украт ко, ако су 
вред но сти про у зро ко ва ле ро
ђе ње За пад ног са ве за 1949. 
го ди не, ка да је био су о чен са 
ко лек тив ном прет њом од ко
му ни зма, по ку шај Европ ске 
уни је и Сје ди ње них Др жа ва 
да по сле 1989. го ди не из ве
зу раз ли чи те ме ђу на род не 
нор ме, пре ти да их раз дво ји“ 
(стр. 10).

УДК 821.163.41.09 Cr njan ski 
M.:32(4)”19”(049.3)

СлађанаМладеновић
Институтзаполитичке

студије,Београд
ПОЛИТИЧКА МИСАО 

МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Зо ран Авра мо вић, По ли
тич ка ми сао Ми ло ша Цр њан
ског, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2010. 

Срп ски пи сци од по чет ка 
XIX ве ка се, по ред сво је осно ве 
де лат но сти, па ра лел но ба ве и 
по ли ти ком. Од До си те ја и Ву ка, 
до да на шњих да на, књи жев ни
ци свих жан ро ва су из ра жа ва ли 
сво је по ли тич ке ста во ве. Су
срет пи са ца и по ли ти ке се од ви
јао на три основ на ни воа. Нај
пре, мо же се го во ри ти о лич ном 
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и груп ном ан га жма ну књи жев
ни ка, за тим на ни воу се ман
ти за ци је по ли ти ке у њи хо вим 
де ли ма, а мо же мо го во ри ти и о 
„по ли тич ком чи та њу“, тј. ути
ца ју књи жев них де ла или по ли
тич ких ста во ва књи жев ни ка у 
јав ном жи во ту. Пра во књи жев
ни ка да уче ству је у по ли тич
ким по сло ви ма за јед ни це је не
спор но, јер је га ран то ва но свим 
гра ђа ни ма. Са дру ге стра не, 
по треб но је узе ти у об зир фе
но мен ма лих кул ту ра, у ко ји ма 
ин те ли ген ци ја пре у зи ма ва жне 
јав не по сло ве. Дру га па ра диг ма 
је на ро чи то за ни мљи ва у слу
ча ју Ср би је, у ко јој уплив књи
жев ни ка у по ли ти ку не пре ста је 
на кон фор ми ра ња основ них ин
сти ту ци ја др жа ве. Срп ска по ли
тич ка кул ту ра је осо бе на, јер је 
за сно ва на на на сле ђу бор бе за 
сло бо ду, што се мо же узе ти као 
јед но од об ја шње ња за ли те ра
ри за ци ју по ли ти ке.

Овај увод проф. др Зо ра на 
Авра мо ви ћа, ну жан је као об ја
шње ње за те му ко јом се ба вио у 
сво јој књи зи „По ли тич ка ми сао 
Ми ло ша Цр њан ског“. На и ме, 
аутор у уво ду на гла ша ва да се 
два пи сца по себ но из два ја ју по 
свом књи жев ном ан га жма ну у 
XX ве ку. До Дру гог свет ског ра
та то је био Ми лош Цр њан ски, 
а на кон Дру гог свет ског ра та 
До бри ца Ћо сић. Аутор се од лу
чио на пред ста вља ње по ли тич
ке ми сли Ми ло ша Цр њан ског у 
пе ри о ду на кон Пр вог свет ског 
ра та, јер сма тра да ми сао књи

жев ни ка по ма же осве тља ва њу 
пој мо ва и по ја ва ко је од сли ка
ва ју дру штве ну и по ли тич ку 
ствар ност вре ме на у ко ме су 
жи ве ли.

Књи га је по де ље на на два 
основ на де ла. У пр вом де лу, на
зва ном Разумевање политичке
стварности, аутор је об ја снио 
за што је по ли ти ка при вла чи ла 
Цр њан ског, ка кво је би ло ње го
во раз у ме ва ње по ли ти ке и по
ли тич ких гле ди шта, али и из нео 
за па жа ња Цр њан ског о пи та њу 
Евро пе, би ћа срп ског на ро да, 
Краљевинe Југославијe и ње ног 
од но са са су сед ним др жа ва ма. 
За раз у ме ва ње ста во ва Ми ло
ша Цр њан ског зна чај но је и по
гла вље у ко ме аутор раз ма тра 
пор тре те срп ских по ли ти ча ра 
и ди пло ма та ко је је Цр њан ски 
оста вио. 

Дру ги део књи ге, на зван По-
литичкомишљење, пред ста вља 
по ку шај ауто ра да на осно ву 
тек сто ва Цр њан ског по дроб ни је 
опи ше ње го ве ста во ве о др жа
ви, на ци ји, мо нар хи зму, ли бе
ра ли зму, де мо кра ти ји, марк си
зму и ко му ни зму, исто ри ји и 
па ци фи зму. 

Ва жно је за па зи ти да аутор 
на по чет ку сва ког по гла вља из
ла же те о риј ске по сту ла те и об
ја шње ња ве за на за те му ко јом 
се то по гла вље ба ви, да че сто 
по ку ша ва да свр ста Цр њан ског 
и ње го ву ми сао у од ре ђе ни те о
риј ски оквир, али и да ис так не 
ње го ву ори ги нал ност у схва та
њи ма. 
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Цр њан ски по ка зу је сво је 
ин те ре со ва ње за по ли ти ку од 
1923. го ди не, ка да је већ био 
афир ми са ни књи жев ник. Аутор 
на гла ша ва да Цр њан ски ни
је био пар тиј ски чо век, ни ти је 
имао спо ља шњу мо ти ва ци ју за 
по ли тич ки рад – сјај, сла во љу
би вост, ма те ри јал ну до бит и 
власт, већ ње го ве мо ти ве при
пи су је лич ним жи вот ним ис ку
стви ма. Пре ма ми шље њу ауто
ра, по кре тач ми сли Цр њан ског 
је мо ра ла би ти не си гур ност 
ин ди ви ду ал ног по сто ја ња (због 
уче шћа у Пр вом свет ском ра
ту, и еми гра ци је на кон Дру гог), 
али и не из ве сни жи вот на ци о
нал не за јед ни це (стр. 13). Ње го
во обра зо ва ње, ин те лек ту ал не 
спо соб но сти и ре дак дар за па
жа ња су га на ве ли да при хва ти 
иза зов ко ји је по ли ти ка по ста
вља ла пред сва ког ин те лек ту ал
ца – да де лу је у јав ном жи во ту 
за јед ни це. По ли ти ка је за Цр
њан ског пред ста вља ла бор бу за 
власт, али и за оп ште ин те ре се 
за јед ни це, а сма трао је да од
го во ран по је ди нац не тре ба да 
сто ји по стра ни. 

Ка ко је Цр њан ски де ло вао 
у јав ном жи во ту? Аутор је свр
стао пред ме те ње го вог ин те ре
со ва ња и по во да за пи са ње у три 
гру пе. У уну тра шњој по ли ти ци 
Цр њан ски се ба вио на ци о нал
ним и др жав ним про бле ми ма 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, на иде
о ло шком пла ну раз во ја Евро пе 
Цр њан ски кри ти ку је ко му ни
стич ку иде о ло ги ју, а на ме ђу на

род ној сце ни по ку ша ва да уочи 
на ме ре во де ћих по ли ти ча ра, на
ро чи то пре ма Ју го сла ви ји. 

Осе ћај од го вор но сти ко ји је 
Цр њан ски по се до вао се не мо
же одво ји ти од ње го вих ин те
лек ту ал них, емо ци о нал них и 
етич ких осо би на. Аутор нај пре 
на гла ша ва да је Цр њан ски био 
искрен, по се до вао је нео п ход
ни мо рал ни ин те гри тет, али и 
отво ре ност у ми шље њу (стр. 
1516).

Раз у ме ва ње по ли ти ке, што 
је те ма дру гог по гла вља, је 
осо бе но. По ли тич ка ми сао Цр
њан ског укљу чу је фор му ли са
ње апо ло гет ских су до ва, али 
и кри ти ку ло ше прак се у Кра
ље ви ни Ју го сла ви ји. Тек сто ви 
Цр њан ског пред ста вља ју од раз 
ње го вог по ли тич ког за па жа ња, 
лич ног ис ку ства и ко ри шће ња 
би бли о граф ских из во ра. Оце не 
ко је је он да вао су ва ри ра ле од 
објек тив них до емо тив них, јер 
га је од ли ко ва ла ве ли ка пси хич
ка енер ги ја. Аутор се по дроб
но ба вио и на чи ном на ко ји је 
Цр њан ски раз у ме вао по ли ти ку. 
„Цр њан ски је по ли ти ку раз у
ме вао као не на сил ну јав ну де
лат ност ко ја бра ни или на па да 
не ки си стем пар ти ку лар них 
вред но сти.“ (стр. 23) Иако је 
Цр њан ски кри ти ко вао на си ље 
као сред ство по ли тич ке бор бе, 
сма трао је да је упо тре ба фи
зич ке си ле оправ да на ка да је у 
пи та њу на ци о нал на бор ба за 
сло бо ду. Ка ко аутор на гла ша ва 
и ка сни је, Цр њан ски је во дио 
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ра чу на о тер ми но ло ги ји ко ју 
упо тре бља ва – по сто је про тив
ни ци или су пар ни ци, а не не
при ја те љи (стр. 24). Аутор у 
овој фа зи раз ма тра ња, на во ди 
основ на схва та ња Цр њан ског о 
по ли тич ким пар ти ја ма, по ли ти
ци као јав ном жи во ту и из бо ри
ма, као и раз ли ко ва њу др жа ве и 
по ли ти ке. Аутор та ко ђе из но си 
оце ну ко ју се че сто по на вља у 
књи зи – ис ка зи Цр њан ског че
сто ни су би ли до вољ но кон зи
стент ни и ко хе рент ни, и он че
сто ни је до вољ но раз ви јао сво ју 
основ ну ми сао.

Та кон ста та ци ја ауто ра је 
ве о ма ва жна за дру ги део овог 
по гла вља, ко ји се ба ви од но
сом Ми ло ша Цр њан ског пре ма 
фа ши зму. У то ку XX ве ка, ка ко 
при ме ћу је аутор, про тив ни ка 
је би ло нај лак ше иде о ло шки и 
етич ки дис ква ли фи ко ва ти ти ме 
што ће му би ти при пи сан фа
ши зам. Та суд би на је за де си ла 
и Ми ло ша Цр њан ског, због че
га је аутор сма трао ну жним да 
ис тра жи те на во де. На по чет ку 
аутор кон ста ту је да је фа ши
зам ко ји је Цр њан ски на вод но 
про па ги рао у сво јим де ли ма 
пред ста вљао про па ган ду ме
ђу рат них ко му ни ста (стр. 30). 
Цр њан ски је упу ћи вао кри ти
ку ко му ни стич ком ра ди ка ли
зму и ни хи ли зму, због че га се 
аутор ка сни је кон цен три ше на 
про у ча ва ње из ла га ња Цр њан
ског о фа ши зму и ком па ра тив
ну ана ли зу ње го вих тек сто ва 
и фа ши стич ких иде ја. Иако је 
на по ме нуо да се не ки кон сти

ту тив ни еле мен ти ових ре жи ма 
мо гу на ћи код Цр њан ског, аутор 
за кљу чу је да се за Цр њан ског 
мо же ре ћи да је био нај бли жи 
кон зер ва тив ном исто ри зму. Ме
ђу тим, аутор је ука зао да је по 
не ким пи та њи ма Цр њан ски био 
и ве о ма мо де ран, на ро чи то у 
пи та њи ма ко ја су се ти ца ла пра
ва же на, од но са из ме ђу ге не ра
ци ја и ро ман ти чар ских те жњи у 
Не мач кој на кон Пр вог свет ског 
ра та. Због то га аутор на гла ша ва 
прет по став ке ко је су нео п ход не 
за раз у ме ва ње по ли ти ке у тек
сто ви ма Цр њан ског. То су: пси
хо ло шка струк ту ра ње го ве лич
но сти, ње гов слу жбе ни по ло жај 
у ди пло мат ском апа ра ту и има
нент на обе леж ја фе но ме на по
ли ти ке као праг ма тич ног под
руч ја жи во та (стр. 46). Аутор 
нас упу ћу је да при ли ком чи
та ња тек сто ва Цр њан ског пра
ви мо раз ли ку из ме ђу ње го вог 
вла сти тог гле ди шта и из ла га ња 
фак то граф ске гра ђе, а на ро чи то 
да обра ти мо па жњу на тек сто ве 
кроз ко је про ве ја ва до ми на ци ја 
др жав ног ин те ре са (стр. 40). У 
по ли тич кој ми сли Цр њан ског 
се пре пли ћу ра зум, страст, ин
те рес и во ља. Ме ђу тим, аутор 
под вла чи да Цр њан ски не од ба
цу је те мељ не вред но сти по ли
тич ких пра ва и сло бо да али их 
функ ци о на ли зу је, од но сно при
ла го ђа ва их кон тек сту и др жав
ном раз ло гу. 

У Евро пи из ме ђу два ра та 
мо гу се на ћи про тив реч но сти 
ка кве се не пам те у људ ској 
исто ри ји. Аутор за то пре тен
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ду је да ре кон стру и ше схва та ње 
по ли тич ких иде ја и кон цеп ци је 
др жа ва у ко ји ма је Цр њан ски 
бо ра вио, на чин раз у ме ва ња до
га ђа ја ко ји ма је при су ство вао и 
угао из ко га је осве тља вао глав
не европ ске по ли тич ке ак те ре 
(стр. 52). 

Цр њан ски је у том пе ри о ду 
био у ди пло мат ским пред став
ни штви ма у Бер ли ну и Ри му, а 
уз то је че сто пу то вао, у Шпа
ни ју (као из ве штач за вре ме 
гра ђан ског ра та), и у зе мље 
Се вер не Евро пе. Ме ђу нај за
ни мљи ви је ста во ве Цр њан ског 
свр ста ва ју се ста во ви о на ци
о налсо ци ја ли зму у Не мач кој. 
При ли ком по ле ми ке са стра ном 
штам пом, ко ја пре ма ми шље њу 
Цр њан ског ни је раз у ме ла да је 
не мач ка спољ на по ли ти ка окре
ну та ми ру, Цр њан ски је ис по
љио ве ли ку за блу ду, ко ја ука зу је 
да се пре ви ше осла њао на зва
нич не ста во ве. При том је из о
ста ла опре зност и кри тич ки од
нос, ко ји му ина че ни је мањ као 
(стр. 73). Та ко ђе, ин си сти ра ње 
да Хи тле ро ва лич на власт пред
ста вља га ран ци ју ми ра, аутор 
ту ма чи по тре ба ма ди пло мат ске 
слу жбе у ко јој је Цр њан ски ра
дио. То се на ро чи то ис по ља ва 
за вре ме ње го вог слу жбо ва ња 
у Ри му, ка да Цр њан ски упу ћу је 
ком пли мен те Ита ли ји и ње ној 
штам пи, што аутор при пи су је 
ве ро ват ној су фла жи од стра не 
пред сед ни ка ју го сло вен ске вла
де Ми ла на Сто ја ди но ви ћа (стр. 
92). 

Јед на од нај ва жни јих те ма 
ко јом се Цр њан ски ба вио, би ло 
је пи та ње срп ства. Аутор је овој 
те ми по све тио по себ но по гла
вље. Те мељ не ин сти ту ци је ко је 
је Цр њан ски про у ча вао би ле су 
др жа ва и цр ква. У окви ру про
у ча ва ња др жа ве, Цр њан ски је 
по шао од срп ске сред њо ве ков не 
др жа ве и Сте фа на Не ма ње. Па
ра диг му ко ју је том при ли ком 
ус по ста вио – ре кон стру и са ње 
др жа ве по мо де лу уну тра шњих 
и спо ља шњих не при ја те ља и 
ди на стич ко пра во као из вор по
ли тич ке вла сти, Цр њан ски је 
ко ри стио и у раз ма тра њу дру
штве них и по ли тич ких пи та ња 
у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји (стр. 
102). Иако је цр кви при пи си
вао уло гу чу ва ра ду хов не сна ге 
срп ства кроз ве ко ве, Цр њан ски 
је том схва та њу су прот ста вљао 
жи вот у цр кви ко ји је не по сред
но био у при ли ци да ви ди. Због 
пси хо ло шке по тре бе да са чу ва 
углед и моћ исто риј ских те ме
ља срп ског на ро да, он је пре
ћут ки вао чи ње ни це или је ло
ка ли зо вао про бле ме. Аутор нам 
скре ће па жњу на чи ње ни цу да 
је код Цр њан ског очи гле дан за
нос ка да пи ше о би ћу срп ског 
на ро да, али се раз ли ке уоча ва ју 
кад опи су је не ку кон крет ну си
ту а ци ју (стр. 121).

При ла го ђа ва ње чи ње ни ца 
тре нут ним окол но сти ма и по
тре ба ма код Цр њан ског је уоч
љи во и у ста во ви ма о срп ским 
по ли ти ча ри ма и ди пло ма та ма. 
Има ју ћи у ви ду ње гов по ло жај 
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ни жег чи нов ни ка у спољ но
по ли тич ком апа ра ту, аутор по
ста вља пи та ње да ли ме мо а ри 
Цр њан ског има ју би ло ка кву 
вред ност, и из но си свој став да 
та вред ност ни је ве ли ка са ста
но ви шта исто ри је ди пло ма ти је, 
али су ме мо а ри ва жни са ста но
ви шта це ло куп не ди пло мат ске 
ре ал но сти (стр. 125). По ла зна 
прет по став ка Цр њан ског је да 
су за „на ше не сре ће“ од го вор
ни кра љев ски по сла ни ци (стр. 
134). Ве ро до стој ност из во ра 
ко је је Цр њан ски ко ри стио је 
упит на, јер се че сто о лич но
сти ма о ко ји ма је пи сао рас пи
ти вао код сво јих по зна ни ка и 
при хва тао је по сред не су до ве о 
љу ди ма. При ли ком упу ћи ва ња 
кри ти ке, Цр њан ски је ап стра
хо вао де лат ност ам ба са до ра од 
ме ђу на род них кон сте ла ци ја. 
За ни мљи во је да чак и ка да је 
пи сао са вре мен ске дис тан це, 
ни је мо гао да се осло бо ди пси
хо ло шких и иде о ло шких фак то
ра, ма да аутор за па жа је у тим 
си ту а ци ја ма удео пој мов ног 
ми шље ња знат но из ра же ни ји 
(стр. 142).

Већ у на ред ном по гла вљу 
аутор по ку ша ва да нам при бли
жи схва та ња Цр њан ског о Кра
ље ви ни Ју го сла ви ји, на ро чи то 
о на чи ну на стан ка за јед нич ке 
др жа ве. Док је са јед не стра не 
твр дио да глав ну за слу гу тре
ба при пи са ти срп ској вој сци, с 
дру ге стра не је сма трао да је до 
ује ди ње ња до шло због на го на 
за је дин ством, или због исто

риј ске ну жно сти. У по ку ша ју 
об ја шње ња на стан ка за јед нич
ке др жа ве, Цр њан ски је, пре ма 
су ду ауто ра, ком би но вао де тер
ми ни стич ке и во лун та ри стич ке 
кон цеп ци је дру штве них кре та
ња, али на из ра зи то не ко хе рен
тан на чин (стр. 156). 

Цр њан ски је био убе ђе ни 
цен тра ли ста. Сма трао је да је то 
лек про тив ја ва шлу ка и мо рал
не ано ми је дру штва. По ред то
га што је аутор иден ти фи ко вао 
мо ти ве Цр њан ског за ан ти фе
де ра ли стич ке ста во ве, на во ди 
и ре чи са мог Цр њан ског да су 
ње го ва по ли тич ка осе ћа ња не
ис ко ре њи ва (стр. 166). 

Цр њан ски на ро чи ту па жњу 
по све ћу је од но си ма Кра ље ви
не Ју го сла ви је са су сед ним др
жа ва ма, јер у не ки ма од њих 
ви ди прет њу за оп ста нак сво је 
др жа ве, пре све га у Ита ли ји, 
Ма ђар ској и Аустри ји. При ли
ком да ва ња сво јих оце на о Ма
ђар ској и Аустри ји, Цр њан ски 
је ко ри стио ме то де не га тив не 
ана ло ги је и по зи тив ног при ме
ра, од но сно упо ре ђи вао је од
нос ових др жа ва пре ма Ју го сла
ви ји са од но сом ње них ра ни јих 
не при ја те ља. Цр њан ски је раз
ма трао и по ло жај Ма ђа ра и Не
ма ца у Вој во ди ни, али и од нос 
Кра ље ви не СХС са су се ди ма. И 
јед но и дру го је би ло са аспек
та државногразлога, при че му 
је при бе га вао и вер бал ној агре
си ји (стр. 190191) да би од бра
нио сво ју др жа ву. Цр њан ски је 
сма трао да је наjсветији за да так 
вла сти од бра на др жав не це ли
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не. Из то га аутор за кљу чу је да 
је Цр њан ски но ву др жа ву но сио 
у ср цу и сно ви ма, и ни је мо гао 
да раз ви је ра ци о на лан од нос 
пре ма ре ви зи о ни стич ким сна
га ма (стр. 192).

Ауто ро ве оце не ста во ва Цр
њан ског о по ли тич ким пој мо
ви ма у дру гом де лу књи ге за по
чи њу ста во ви ма о др жа ви. 

Цр њан ски пој мов но не раз
гра ни ча ва др жа ву и дру штво. 
На ста нак др жа ве пред ста вља 
фи зич ко оства ре ње по ли тич
ког иде а ла јед ног на ро да (стр. 
193). Пре ма ми шље њу Цр њан
ског, за ства ра ње др жа ве је по
тре бан по ли тич ки за нос (ко ји 
он ви ди код Све тог Са ве, Ка
ра ђор ђа и кра ља Алек сан дра 
Ка ра ђор ђе ви ћа), али и по себ на 
спо соб ност на ро да. По сто је три 
ме ђу соб но не у са гла ше на чи ни
о ца на стан ка др жа ве: фи зич ка 
си ла на ро да, за нос/иде је ели те, 
тј. ди на сти је, и по ли тич ка во ља 
на ро да.

По ли тич ке рас пра ве ко је су 
се во ди ле у вре ме док је Цр њан
ски ства рао су обе ле же не не по
сто ја њем ја сне гра ни це на ци је, 
на ци о на ли зма, ра се, сло вен ства 
и на ро да, због че га аутор ви ди 
по те шко ће при ли ком по ку ша ја 
да схва та ња Цр њан ског о на
ци ји укло пи у те о риј ску кла
си фи ка ци ју. Цр њан ски је био 
нај бли жи ет нич ким те о ри ја ма о 
за јед нич ком по ре клу, тра ди ци
ји и оби ча ји ма, али се уоча ва ју 
и тра го ви пси хо ло шких те о ри ја 
(за јед нич ка исто риј ска суд би на) 
и еле мен ти мо дер них по ли тич

ких кон цеп ци ја, при че му пре
о вла да ва ју кон цеп ци је у скла ду 
са дру штве ним окол но сти ма и 
пси хич ким дис по зи ци ја ма (стр. 
199). Со ци јал ни основ на ци о
нал не иде о ло ги је су се ља штво 
и де ло ви рад ни штва, док је пре
ма гра ђан ском сло ју Цр њан ски 
углав ном га јио не по ве ре ње. 
Цр њан ском је по ли тич ка ди
мен зи ја на ци о нал ног пи та ња 
пред ста вља ла оп се си ју, јер је 
бра нио ју го сло вен ски др жа во
твор ни на ци о на ли зам.

По гла вље о мо нар хи зму 
аутор по чи ње кон ста та ци јом да 
је Цр њан ски по себ но био при
вр жен ин сти ту ци ји мо нар хи је, 
не то ли ко због лич ног ис ку ства, 
ко ли ко због уко ре ње но сти мо
нар хи стич ке тра ди ци је у по ли
тич кој прак си и све сти срп ског 
на ро да, што аутор по твр ђу је 
при ме ри ма из прав не те о ри је 
(стр. 205). Цр њан ски је до след
но за сту пао гле ди шта о ин те
гра тив ној функ ци ји мо нар хи је.  

По јам по ли тич ког ли бе ра ли
зма, пред мет још јед ног по гла
вља, код Цр њан ског ни је био 
кон зи стен тан, већ је то за ви си
ло од ем пи риј ских си ту а ци ја. 
Код Цр њан ског се мо же на ћи 
афир ма тив ни став пре ма ли бе
рал ним иде ја ма, али и при ме ри 
ло ше прак се. 

Са ста но ви шта ели ти стич ке 
кон цеп ци је, Цр њан ски је из ра
жа вао скеп ти чан став пре ма де
мо кра ти ји. Он ни је кри ти ко вао 
де мо крат ске усло ве, али ни је 
имао по ве ре ња у по ли тич ку 
спо соб ност ши ро ке ма се љу ди. 



Прикази

347

У де мо кра ти ји је кри ти ко вао 
ло шу прак су, али у не ким тек
сто ви ма афир ма тив но пи ше о 
мо гућ но сти ма де мо кра ти је. 

Цр њан ски је био про тив 
марк си стич ке ми сли, јер је 
марк си зам за го ва рао ма те ри ја
ли стич ки по глед на свет, ко ме 
је Цр њан ски су прот ста вљао 
„на ци о нал ни иде а ли зам“ (стр. 
223). Аутор ипак за па жа да је 
Цр њан ски био да ле ко од „бо
јов ни ка кр ста шког ти па“ (стр. 
225). Он је пре све га био про тив 
ру ше ња ју го сло вен ске др жа ве. 

У по гла вљу на сло вље ном 
Историја, аутор из ла же ста во
ве Цр њан ског о схва та њу исто
ри је, мо гућ но сти ма истин ског 
са зна ња исто риј ских до га ђа ја, 
као и по кре та чи ма исто риј ског 
кре та ња. За Цр њан ског су иде
је те ко је пред ста вља ју осно ву 
дру штве ног жи во та и по кре та че 
исто риј ског кре та ња, што ука
зу је да је он имао иде а ли стич ко 
он то ло шко схва та ње (стр. 236). 
Иако у не ким тек сто ви ма за сту
па де тер ми ни стич ку кон цеп ци
ју исто риј ског кре та ња, он до во
ди у пи та ње ево лу ци о ни стич ки 
ток исто ри је, од но сно схва та 
да са ма исто риј ска про ме на не 
мо ра до ве сти до на прет ка (стр. 
237238). Пре ма ми шље њу Цр
њан ског, кључ ни исто риј ски 
до га ђа ји за ви се од во ђа. Ка да је 
реч о на чи ну исто риј ског са зна
ња, Цр њан ски се пре те жно ба
вио де скрип ци јом чи ње ни ца, а 
ма ње ис тра жи ва њем ка у зал них 
од но са (стр. 238). Стил и је зик 

ње го вих исто риј ских тек сто ва 
су не у јед на че ни, и че сто је пи
сао у ме та фо ра ма (стр. 241).

Цр њан ски је био ори ги на лан 
у схва та њу уло ге и зна ча ја ве
ли ких лич но сти. Он је ве ли ком 
лич но шћу сма трао ону ко ја је 
ус пе ла да оства ри сво ју за ми
сао, по ла зе ћи од прет по став ке 
да је та лич ност у вр ху по ли тич
ке струк ту ре. Тре ба на по ме ну ти 
да је Цр њан ски при том мар ги
на ли зо вао ак си о ло шку ди мен
зи ју оства ре ња за ми сли. Аутор 
је на осно ву то га за кљу чио да је 
Цр њан ског оду ше вља вао праг
ма тич ни еле мент по ли тич ког 
де ла ња, а не ак си о ло шки. Ме
ђу тим, ка да је раз ма трао де лат
ност по ли тич ке лич но сти свог 
вре ме на, Цр њан ски је укљу чи
вао вред но сни кри те ри јум (стр. 
246247). 

За ни мљи во је да сво ја раз
ма тра ња аутор за вр ша ва ста во
ви ма Цр њан ског о ра ту и ми ру. 
Аутор по ку ша ва да раз лу чи у 
ко јој ме ри су на Цр њан ског ути
ца ле по ро дич не вас пит не нор ме 
и не по сред но уче шће у Пр вом 
свет ском ра ту. Цр њан ски ни је 
бра нио рат са мо рал ног ста но
ви шта као из вор људ ских вр ли
на, али је сма трао да је мо рал
на апо ло ги ја ра та до зво ље на 
ка да рат пред ста вља сред ство 
за оства ри ва ње по жељ них по
ли тич ких вред но сти (стр. 253). 
Цр њан ски је кри ти ко вао ла жну 
па ци фи стич ку про па ган ду, јер 
је искре ним па ци фи змом сма
трао убе ђи ва ње за мир еко ном
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ским раз ло зи ма (стр. 258). Он 
је ис ка зи вао при вр же ност вред
но сти ма ми ра. Ње го ва не ко хе
рент ност у ста во ви ма о ра ту и 
ми ру има дво ја ко из во ри ште: 
ви сок сте пен за ви сно сти од 
про сто ра, тре нут ка и при ли ка 
и спој те ле о ло шког об ја шње ња 
и све сти о ре ал ним стра да њи
ма уз уплив емо тив не енер ги је 
(стр. 260). Аутор та ко ђе на во ди 
иде о ло шки ин те рес од бра не др
жав ног по рет ка (стр. 261). 

Сво ју ис црп ну сту ди ју о раз
ли чи тим аспек ти ма по ли тич
ке ми сли Ми ло ша Цр њан ског 
аутор за кљу чу је кон ста та ци
јом да ви ше уло га у ко ји ма се 
Цр њан ски у то ку свог жи во та 
на ла зио (про фе сор исто ри је, 
но ви нар, слу жбе ник, пи сац), 
ука зу ју на бо гат ство ства ра
лач ких и рад них спо соб но сти. 
Аутор за кљу чу је да се ви ше 
уло га мо же оба вља ти ако по сто
ји раз ви је на мо ти ва ци ја и ако 

се сле де уну тра шњи ци ље ви и 
сред ства кон крет них де лат но
сти. Као при пад ник сло ја ин те
ли ген ци је, Цр њан ски је по ка зао 
осо бе но раз у ме ва ње вре ме на у 
ко ме је жи вео. Ње го во де ла ње 
пред ста вља ин ди ви ду ал ну пој
мов ну ре кон струк ци ју по ли
тич ке исто ри је, али је и из вор за 
но ва на уч на ис тра жи ва ња. Код 
Цр њан ског су се ја вља ле про
тив реч но сти, по ви ше не по ли
тич ке емо ци је, ко ле ба ње из ме ђу 
на че ла до след но сти и си ту а ци
је, што је би ло нај у пе ча тљи ви
је у од но су пре ма срп ству и ју
го сло вен ству. Цр њан ски је био 
др жа во твор ни ми сли лац у нај
ду бљем сми слу, али је бра нио 
пра ва по је ди на ца и дру штве них 
гру па. Иако је био одан на ци
о нал ним вред но сти ма, био је 
отво рен за европ ска ду хов на, 
кул тур на и по ли тич ка стру ја ња.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра да 
ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се пи
шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма (фонт 12) и ну ме ри шу се арап ским бро
о је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе озна ча
ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold (фонт 
12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. У тек
сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим ра да 
не сме би ти ве ћи од 1 до 1,5 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 до 25 стра на, 
36300 до 56725 ка рак те ра са раз ма ком).

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 
250 ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, 
док њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба 
да сто ји пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни ме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли
те ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме чи ја ду жи на мо же би ти до 1/10 ду жи не 
члан ка. Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не 
нај ва жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом 
ра ду знат но ши ре не го у са жет ку. Сажетак,кључнеречиирезиметре ба 
пре ве сти и на ен гле ски је зик, ако је рад на ен гле ском, са же так и кључ не 
ре чи тре ба пре ве сти на срп ски је зик. Текст за ча со пис не са др жи по се бан 
увод и за кљу чак.

Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 12, са 
уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5 – ћи ри лич но пи смо.

Под на слов ку ца ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 14.
Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 

ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);
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– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти
туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же пу ну ин тер нет адре су (на при мер: 
http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894). 

Тек сто ве сла ти у штам па ном и елек трон ском об ли ку: Ин сти тут за по
ли тич ке сту ди је, Све то за ра Мар ко ви ћа 36, еmail адре са – ipsbgd@e u net.
rs



УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главни задатак рецензента је да доприносе очувању високог квалитета 

који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да 
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто, 
аутор не сме знати идентитет рецензента. Приликом добијања рада сваки 
рецензент има рок од 20 дана да редакцији достави урађену рецензију. 
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије 
поверљив, при чему се садржај рецензије не сме откривати трећој страни. 
Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид 
конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је 
да о томе што пре обавести редакцију. 

Приликом рецензије рукописа рецензент треба да одговори на следећа 
питања: Да ли је аутор показао у чему је оригиналност чланка? Да ли 
је аутор довољно оправдао своје тврдње? Да ли је аутор стручно/научно 
утемељио своје тезе? Да ли је рад комплетан према Упутству за ауторе? 
Којој научној области рад припада? Затим, рецензија треба да садржи 
примедбе о стручном/научном квалитету рукописа, али и сугестије за 
побољшање рукописа, уколико за то постоји потреба. 

На самом крају рецензент треба да оцени којој категорији рад припада 
(оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно 
саопштење, научна критика, односно полемика, осврти и прикази) 
и да изнесе своје мишљење о томе да ли рукопис треба да се прихвати 
у садашњем облику, да се прихвати уз сугерисане измене или да се не 
прихвати због наведених разлога у рецензији. 
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